Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 5. června 2007
Usnesení č. RM 07 11 29 01
Rada města projednala návrh na změnu v obsazení funkce manažera prevence kriminality
a v návaznosti změnu člena komise prevence kriminality odvoláním pana Václava Andra
a jmenováním pana Tomáše Pavlíka – pracovníka Městské policie Děčín a tento
schvaluje
s účinností od 1. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 11 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 07 07 35 02

vedoucí odboru ekonomického

VzDK.

Usnesení č. RM 07 11 30 02
Rada města projednala petici členů ZO ČZS Nová Osada, Děčín VII – Chrochvice proti
vedení trasy dálničního přivaděče – přeložky silnice I/13 – údolím Chrochvického potoka a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto petici vzít na vědomí s tím, že v otázce řešení dálničního přivaděče
z Děčína na dálnici D8 bude postupováno v souladu s usneseními přijatými na březnovém
jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 07 11 35 01
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2006
včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2006
a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2006 včetně
finančního vypořádání

2) vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2006 a výsledky
auditu města a městem zřízených organizací
3) uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2006, na základě vyjádření auditora ADaKa
s. r. o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 07 11 35 02
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města Děčín od roku 2003
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 11 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 31. 3. 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 11 35 04
Rada města projednala informaci o loteriích povolených na území města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 11 36 01
Rada města projednala informaci o připraveném investičním záměru „Revitalizace objektu
Atlantik, Děčín I, na městskou knihovnu / multimediální centrum“ a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje zadat zpracování projektové dokumentace na revitalizaci objektu
Atlantik, Děčín I, na městskou knihovnu/multimediální centrum.Termín kontroly:31.12. 2007.
Usnesení č. RM 07 11 36 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a poskytování poradenských
služeb při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro projekt v rámci OP Životní
prostředí se sdružením firem CWE, a. s., a Star, a. s., ze dne 11. 4. 2007 a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy a
pověřuje
primátora Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 smlouvy na projekt „Odkanalizování
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části města (lokalit: Bělá – ul. Jasná, Včelná, Družstevní, Tělocvičná, Saská, včetně přeložky
vodovodu; Horní Oldřichov; Folknáře – ul. Hřbitovní a Jalůvčí), kdy návrh Dodatku č. 1
smlouvy tvoří nedílnou součást důvodové zprávy předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 07 11 37 01
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
-

snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Czepanové z částky
23. 611,00 Kč na 10 %, tj. 2.361,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Nechvátalové z částky
344. 641,00 Kč v plné výši.

Usnesení č. RM 07 11 37 02
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Mikovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Mikové ve výši 4.411.432,00 Kč
v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci.
Usnesení č. RM 07 11 37 03
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 632/1 v objektu č. p. 632
ul. Palackého, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodat bytovou jednotku formou
dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou cenou
119.077,00 Kč navýšenou o 20 %,
tj. 142.892,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 11 37 04
Rada města projednala převod nebytové jednotky v domě č. p. 354 ul. Žerotínova, Děčín III a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 03 13 092 ze dne 22. 4. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1) revokaci usnesení č. ZM 0306 0423 ze dne 22. 5. 2003 v plném znění a
2) bezúplatný převod nebytové jednotky č. 354/301 v objektu č. p. 354 ul. Žerotínova,
Děčín III, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 280/36592
na společných částech budovy a pozemku p. č. 571 v k. ú. Děčín - Staré Město,
dle zákona č. 72/1994 Sb. pro „Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 354
ul. Žerotínova, Děčín III“
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící trati, která není
předmětem převodu
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku Základové stanice Děčín, kterým je
Radiokontakt OPERATOR, a. s.
Usnesení č. RM 07 11 37 05
Rada města projednala převod pozemku p. č. 129/2 v k. ú. Prostřední Žleb do osobního
vlastnictví a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 04 ze dne 21. 3. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení č. ZM 06 04 02 02 ze dne 20. 4. 2006 v plném znění a
2) převod podílu ve výši 424/4069 na pozemku p. č. 129/2 v k. ú. Prostřední Žleb
do osobního vlastnictví manželům Drdkovým z České Kamenice, za cenu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 06
Rada města projednala žádost manželů Deutschových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při odprodeji neb. j. č. 227/302 v objektu č. p. 225, 226, 227, 228
ul. 28. října, Děčín I, panu Deutschovi z Prahy a paní Deutschové z Děčína, do 10. 7. 2007.
Usnesení č. RM 07 11 37 07
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Rada města projednala žádosti o odprodej nebytového objektu z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodej objektu Plzeňská 85/4, Děčín IV,
včetně části pozemku p. č. 903 zast. plocha, dle GP č. 2694-98/2006, včetně pozemku
p. č. 903/1 zast. plocha v k. ú. Podmokly formou dohadovacího řízení s výchozí cenou
4.800 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 11 37 08
Rada města projednala žádost
v k. ú. Maxičky a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 393/1-ostatní plocha, komunikace a p. č. 402-ostatní plocha, silnice
v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky přes pozemky
p č. 393/1 a p. č. 402 v k. ú. Maxičky a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 40/4-trvalý travní porost v k. ú. Maxičky, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 09
Rada města projednala žádost
v k. ú. Děčín a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2976-ost.pl., komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 2976 v k. ú. Děčín a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka rozestavěné stavby RD na pozemku
p. č. 1313/2-zastavěná plocha v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 10
Rada města projednala žádost
v k. ú. Děčín a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2954-ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení plynové, vodovodní, kanalizační a elektro přípojky přes pozemek
p. č. 2954 v k. ú. Děčín a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku
p. č. 2736-ostatní plocha v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 11
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Rada města projednala
v k.ú. Prostřední Žleb a

žádost

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1214/2-ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 1214/2
v k. ú. Prostřední Žleb a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku
p. č. 1039/11-zahrada v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 12
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 701-zahrada, p. č. 702-zahrada, p. č. 706-zahrada a p. č. 2151ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení
plynovodu přes pozemky p. č. 701, p. č. 702, p. č. 706 a p. č. 2151 v k. ú. Podmokly
a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 776 o výměře 240 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína pro paní
Markovou z Děčína, na zahradu za cenu 480,-- Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 11 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
bere

na

vědomí

nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 344 o výměře 20 m 2 v k. ú. Děčín,
uzavřenou dne 28. 8. 2002 mezi ČR – Okresním úřadem Děčín a manželi Panečkovými
z Děčína, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, určeného k prodeji tisku
a tabákových výrobků a
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
zrealizovat ukončení stávající nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 344
o výměře 20 m2 v k. ú. Děčín.
Termín kontroly: 09/07.
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Usnesení č. RM 07 11 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1541 o výměře 71 m2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 11 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 560 o výměře 1293 m2
a pozemek p. č. 561 o výměře 858 m2 vše v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 07 11 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 879/1 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře upřesněné GP s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem
práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č. 148 v k. ú. Březiny.
Usnesení č. RM 07 11 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
neschvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 97 o výměře 121 m2 v k. ú. Krásný Studenec na zahradu k RD
pro manžele Pospíšilovy z Děčína, za cenu 242,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 11 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 97 o výměře 121 m 2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 11 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 277/1 o výměře 1 027 m2
v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 07 11 37 21
Rada města projednala návrh na převod části pozemku p. č. 169/1 o výměře 5222 m 2
v k. ú. Děčín - Staré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 11 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 319/2 o výměře 504 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 07 11 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 6 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře dle GP, který bude vyhotoven dle požadavků Povodí Ohře, s. p.
Usnesení č. RM 07 11 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2286/3 o výměře 145 m 2
v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva jízdy a chůze
pro vlastníka stavby na pozemku p. č. 2286/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 11 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice o výměře
15 m2 na stavbu trafostanice za cenu 18,--Kč/m2/rok, tj. 270,--Kč/rok, pro ČEZ Distribuce
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a. s., Teplická 8, Děčín IV, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 11 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po realizaci stavby trafostanice, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a. s. IČ 27232425, se sídlem Praha 2,
Vinohradská 325/8, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby kabelů
VN a NN pro tuto trafostanici za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 11 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 70 o výměře 260 m2
v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 07 11 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 761/132
a rozhodnutí

v k. ú. Bynov

odkládá.
Usnesení č. RM 07 11 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 755/2 o výměře 27 m2 a p. č. 755/1
o výměře 615 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím
pro paní Formánkovou z Děčína, za cenu 96.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 751 o výměře 625 m2,
pozemek p. č. 752/2 o výměře 558 m2 a pozemek p. č. 757/2 o výměře 748 m2
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v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 11 37 31
Rada města projednala žádost o vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
se stavbou výhybny na části pozemku p. č. 982 v k. ú. Vilsnice pro účely stavebního řízení.
Usnesení č. RM 07 11 37 32
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 982 o výměře
9247 m2 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 07 11 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2460/1 dle GP č. 1807-132/2006
ozn. jako pozemek p. č. 2460/1 v k. ú. Děčín o výměře 440 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím manžele Prahovy z Děčína, za cenu 66.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2460/1 dle GP č. 1807-132/2006 ozn.
jako p. p. č. 2460/2 v k. ú. Děčín o výměře 279 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím paní
Kovářovou z Děčína, za cenu 41.850,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 1.302,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části p.p. č. 2460/1 dle GP č. 1807-132/2006 ozn. jako
p. p. č. 2460/3 v k. ú. Děčín o výměře 195 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím manžele
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Štulcovy z Děčína, za cenu 29.250,00 Kč + cena za venkovní úpravy ve výši 2.560,00 Kč +
cena za trvalé porosty ve výši 7.418,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 673/1 o výměře 83 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Hrubou a pana Pacovského, oba z Děčína,
za cenu 12.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p .č. 565 v k.ú. Děčín Staré Město o výměře
383 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Tranh z Děčína, za cenu
57.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn.
jako p. p. č. 114 o výměře 422 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Trnkovy z Děčína, za cenu 801.250,00 Kč + 19.198,00 Kč za venkovní úpravy dle
ZP + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou, že kupující se zaváže do 2 let
od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu domu
na p. p. č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako p. p. č. 114 o výměře 422 m 2 v k. ú. Děčín.
Pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě (p. p. č. 114, dle
GP č. 1721-106/2005 ozn. jako p. p. č. 114 o výměře 422 m2 v k. ú. Děčín) a prodávající je
povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud
nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním
úřadem nebo jinou institucí. Investice, které kupující do té doby vložil do nemovitosti,
nebudou kupujícímu uhrazeny; kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu
pozemku v rozsahu:
- nové štěrkové lože pro stání vozidel;
- zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné umístění 2 ks prodejních stánků;
- kupující umožní prodávajícímu umístění stánku infocentra na pozemku p. č. 114
v k. ú. Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci stavebního povolení
na stavbu polyfunkčního domu na pozemku a s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VIII,
odst. 1 „Postupu a zásad ...“ tj. 189.869,00 Kč.
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Usnesení č. RM 07 11 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej st. p. č. 2821/3 o výměře 25 m 2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Vítka z Děčína, za cenu 10.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej st. p. č. 1561/3 o výměře 20 m 2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Minicha z Děčína, za cenu 8.000,00 Kč+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 41
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemků p. č. 902 o výměře 214 m 2
a p. č. 903/2 o výměře 875 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Mouchovy z Děčína, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 07 11 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej st. p. č. 123/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím do podílového vlastnictví pro manžele Širokých z Děčína
a manžele Nádvorníkovy z Děčína, za cenu 29.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej st. p. č. 126/7 o výměře 2 m 2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, za
cenu 2.778,00 Kč + ostatní náklady.

12

Usnesení č. RM 07 11 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej p. č. 124/2 o výměře 70 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového vlastnictví pro vlastníky domu (dle výpisu
z KN) na st. p. č. 124/1 v k. ú. Děčín za cenu 35.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 126/5 o výměře 134 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového vlastnictví pro vlastníky
domu, dle výpisu z KN, na st. p. č. 126/1 v k. ú. Děčín za cenu 67.000,00 Kč + ostatní
náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 126/5 v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva vedení a údržby el. přípojky pro vlastníky tohoto zařízení za cenu dle zásad a věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu k nemovitosti na st. p. č. 127/4 a st. p. č. 126/7 v k. ú.
Děčín a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 11 37 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 126/5 o výměře 134 m2, p. č. 124/2
o výměře 70 m2 a st. p. č. 123/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím formou dohadovacího řízení, s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji
těchto pozemků bude výchozí cena stanovena ve výši dle zásad tj. 500,--Kč/m2 + ostatní
náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 126/5 v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva vedení a údržby el. přípojky pro vlastníky tohoto zařízení za cenu dle zásad a věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu k nemovitosti na st. p. č. 127/4 a st. p. č. 126/7 v k. ú.
Děčín a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 11 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 938 o výměře 620 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Mejstříka zDěčína, za cenu
137.000,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 07 11 37 48
Rada města projednala návrh na prodej ideální ½ pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ pozemku p. č. 235/13 o výměře 81 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Gézovy z Děčína, za cenu
6.075,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2888, dle GP č. 2826-91/2007 nově
ozn. jako pozemek p. č. 2888/3 o výměře 36 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Bednářovy z Děčína, za cenu 5.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 50
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1662/43 o výměře 29 m 2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hozáka z Děčína, za cenu 4.350,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 51
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1662/41 o výměře 5 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Gálovou z Ludvíkovic, za cenu 750.00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1662/40 o výměře 4 m 2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Wiedermanna z Děčína, za cenu 600,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 11 37 53
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p. č. 1662/39 o výměře 4 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Jíchu z Dděčína, za cenu 600.00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 54
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p. č. 1662/38 o výměře 9 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Pucholtovy z Děčína, za cenu 1.350,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 55
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p. č. 1662/37 o výměře 7 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Kotvovy z Děčína, za cenu 1.050,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p. č. 1662/44 o výměře 15 m2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Kotvovy z Děčína a manžele Kubíkovy
z Děčína, za cenu 6.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 57
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit p. p. p. č. 1114 o výměře 233 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím paní Klíčové z Děčína, za cenu 160.000,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 11 37 58
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3299 (dle GP č. 2821 – 049/2007
se jedná díl „a“ o výměře 100 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Weigelovým z Děčína, za cenu 15.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 11 37 59
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 32 ze dne 30. 5. 2006, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 3737/1 a pozemku p. č. 3725/7 v k. ú. Podmokly (nyní p. č. 3737/3 o výměře
426 m2 v k. ú. Podmokly) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1.

revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 28 bod 3. ze dne 15.
6. 2006, týkající se prodeje části pozemku p. č. 3737/1 a pozemku p.č.
3725//7 v k. ú. Podmokly (nyní p. č. 3737/3 o výměře 426 m 2 v k. ú.
Podmokly) a

2.

prodej pozemku p.č. 3737/3 o výměře 426 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi
a příslušenstvím pro manžele Vintrovy z Děčína, za
cenu 63.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 07 11 37 60
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 35 ze dne 2. 5. 2006, týkající se prodeje
pozemků p. č. 1490/12 a p. č. 1490/20 v k. ú. Bělá u Děčína v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 34,
týkající se prodeje pozemků p. č. 1490/12 a p. č. 1490/20 v k. ú. Bělá u Děčína v plném znění.
Usnesení č. RM 07 11 37 62
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 906 v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o omezení stávajícího věcného břemene,
spočívajícího v povinnosti zachovat a strpět právo chůze a jízdy průjezdem přes pozemek
p. č. 905 v k. ú. Podmokly, pro oprávněné vlastníky pozemku p. č. 906 v k. ú. Podmokly
ve smyslu: „zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje mez (1,5 t)“.
Usnesení č. RM 07 11 37 63
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 05 37 71 ze dne 6. 3. 2007, týkající
se prodeje pozemku p. č. 1334 a části pozemku p. č. 1335 v k. ú. Podmokly, ve smyslu
změny textu z původního „ pro pana Dropka z Děčína“ na nový text „pro paní Dropkovou,
z Děčína“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 02 03 61 ze dne 22. 3. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 1334 a části
pozemku p. č. 1335 v k. ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního „ pro pana Dropka
z Děčína“ na nový text „pro Dropkovou z Děčína“.
Usnesení č. RM 07 11 37 64
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 26 ze dne 30. 5. 2006, týkající
se prodeje pozemku p. č. 446/3 a pozemku p. č. 836 v k. ú. Loubí u Děčína, ve smyslu změny
textu z původního „... za cenu 194.278,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový
text „... za cenu 43.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 06 03 27 ze dne 15. 6. 2006, týkající se prodeje pozemku p. č. 446/3 a pozemku
p. č. 836 v k. ú. Loubí u Děčína, ve smyslu změny textu z původního „... za cenu
194.278,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový text „... za cenu 43.400,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 07 11 37 65
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 02 37 34 ze dne 23. 1. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 387 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 09 ze dne
22. 3. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 387 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 11 37 66
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi statutárním
městem Děčín a společností Sallerova výstavba, s. r. o, Obchodní zóna 266, Otvice, týkající se
směny pozemků v k. ú. Děčín a to: z majetku města část pozemku p. č. 2938/1 a části
pozemku p. č. 2925/1 a do majetku města části pozemku p. č. 2509/1 o výměrách
upřesněných GP, se všemi součástmi a příslušenstvím, s finančním vyrovnáním (cena
stanovena znaleckým posudkem), s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva
chůze a jízdy za účelem provozování, údržby a rekonstrukce vedení veřejného osvětlení
včetně jeho součásti a příslušenství na pozemku p. č. 2509/1 v k. ú. Děčín v rozsahu dle GP,
který bude vyhotoven, přičemž samotná smlouva směnná bude uzavřena až po splnění
následujících podmínek:
a) pozemek p. č. 2509/1 nebude zatížen zástavním právem
b) zástupce vlastníka stavby na pozemcích st. p. č. 2509/4 a p. č. 2509/1 v k. ú. Děčín
protokolárně předá zástupci Statutárního města Děčín stavbu chodníků po odstranění
všech závad dle požadavků Odboru správních činností a živnostenský úřad Magistrátu
města Děčín – odd. dopravy.
Usnesení č. RM 07 11 37 67
Rada města projednala žádost manželů Kovářových o zrušení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení
veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1929/61 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 07 11 37 68
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 5/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
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odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem a rozhodnutí
odkládá
s tím, že návrh bude dopracován dle připomínek členů rady města a předložen do jednání
rady města dne 19. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 11 37 69
Rada města projednala výměnu kuchyňských linek v domech s pečovatelskou službou a
schvaluje
provedení výměny kuchyňských linek v DPS Jindřichova 337, Děčín IX, a DPS
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI, dle cenové nabídky č. 1 důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 11 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a návrh smlouvy o poskytnutí dotace Sekci důchodců při Okresní radě
odborového svazu (OROS) a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví Sekci
důchodců při Okresní radě odborového svazu (OROS) v celkové výši 22 tis. Kč dle důvodové
zprávy a příloh a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
a) o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Sekci důchodců při Okresní radě odborového svazu (OROS)
dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, které tvoří její přílohu,
b) o pověření primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 07 11 39 01
Rada města projednala žádost sportovního subjektu TATRAN Horní Oldřichov o dotaci
na úhradu pronájmu hřiště pro jejich oddíl kopané na rok 2007 a
rozhodla
o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu TATRAN Horní Oldřichov na úhradu pronájmu
hřiště pro jejich oddíl kopané na rok 2007 ve výši l5.000,00 Kč a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu
subjektu TATRAN Horní Oldřichov na úhradu pronájmu hřiště pro jejich oddíl kopané
na rok 2007 ve výši l5.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 11 39 02
Rada města projednala žádost Plaveckého klubu SEALS MASTERS Česká Lípa o dotaci
na uspořádání plaveckých závodů MASTERS v termínu 9. - 10. 6. 2007 v Děčíně a
rozhodla
o poskytnutí dotace Plaveckému klubu SEALS MASTERS Česká Lípa na uspořádání
plaveckých závodů MASTERS v termínu 9. - 10. 6. 2007 v Děčíně ve výši 20.00,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Plavecký klub
SEALS MASTERS Česká Lípa na uspořádání plaveckých závodů MASTERS v termínu
9. - 10. 6. 2007 v Děčíně v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 11 39 03
Rada města projednala strategii záměru budování Evropského institutu vzdělávání v Děčíně
a tento
bere
na
a
pověřuje

vědomí

Mgr. Miroslava Samlera a Ing. Ladislava Kučeru, zástupce EIV, k jednání za statutární město
Děčín v souladu se strategií využití zámku pro Evropský institut vzdělávání.
Usnesení č. RM 07 11 50 01
Rada města projednala personální zabezpečení agend souvisejících s výkonem státní správy
v přenesené působnosti a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města zařazených do Magistrátu města
Děčín o 1 zaměstnance od 1. 7. 2007.

Usnesení č. RM 07 11 50 02
Rada města projednala petici členů ZO ČZS, Děčín III, Pod Chlumem, proti stanovené výši
kupní ceny za odprodej pozemků a tuto
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bere
na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město žadatelům
dle usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 01 a č. ZM 07 02 03 02 za cenu
dle varianty č. l, tj. 150,--Kč/m2 .
Usnesení č. RM 07 11 50 03
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na obsazení funkce ředitele / ředitelky Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvkové organizace a
jmenuje
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
paní Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
s přizváním odborníka s hlasem poradním paní Hany Klinovské, zástupkyně Sdružení rodičů
a přátel ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3.
Usnesení č. RM 07 11 50 04
Rada města projednala informaci o výsledku zápisu dětí do mateřských škol na školní rok
2007/2008 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 11 50 05
Rada města projednala žádost Okresního klubu svazu PTP Děčín o spolufinancování pamětní
desky a
rozhodla
poskytnout Okresnímu klubu svazu PTP Děčín finanční částku do výše 6.000,00 Kč
na výrobu pamětní desky na památku utrpení a ponižování vojáků základní služby zařazených
do praporů PTP.
Usnesení č. RM 07 11 50 06
6Rada města projednala žádost o poskytnutí příspěvku OS Březiňáček a
rozhodla
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neposkytnout Občanskému sdružení dětí a mládeže Březiňáček finanční příspěvek
na slavnostní večeři u příležitosti festivalu dětských pěveckých sborů v Růžové zahradě
ve dne 6. - 8. 6. 2007 ve výši 3.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 11 50 07
Rada města projednala analýzu nákladů a výnosů jednotlivých středisek příspěvkové
organizace Zámek a kulturní středisko Děčín, p. o., včetně SWOT analýzy a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 11 50 08
Rada města projednala návrh pozvánky na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 21. 6. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 11 60 01
Rada města projednala Zápis č. 2/2007 ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města,
konaného dne 30. 5. 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 11 60 02
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5 na zadání projektové dokumentace
akce „Plavecký areál Děčín, Staré Město – dostavba polyfunkčního bazénu pro výcvik, sporty
a rekreaci a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 11 60 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravního podniku
města Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní
podnik města Děčína, a. s., za rok 2006 a
schvaluje
-

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2006, roční účetní závěrku za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení zisku,
objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady
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pro období 7/2007 až 6/2008 a
bere

na

v ě d o mí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení
zisku a činnosti v roce 2006.
Usnesení č. RM 07 11 60 04
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby města
Děčín, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Technické služby
města Děčín, a. s., za rok 2006 a
schvaluje
bere

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2006, roční účetní závěrku za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení zisku,
objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady
na období od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008 a
znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti
na

v ě d o mí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení
zisku a činnosti v roce 2006.
Usnesení č. RM 07 11 60 05
Rada města projednala návrh na přijetí krátkodobého úvěru statutárním městem Děčín
a rozhodnutí
odkládá
s tím, že návrh bude dopracován ve smyslu připomínek rady města a opětovně předložen
do jednání rady města v 09/07.
Usnesení č. RM 07 11 60 06
Rada města projednala návrh na změnu člena výběrové komise pro posouzení zájemců
na obsazení funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace ZOO Děčín, Pastýřská stěna,
405 02 Děčín IV a
jmenuje
zástupce Unie českých a slovenských ZOO PhDr. Petra Fejka za člena výběrové komise.
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Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek
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v. r.

