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

USNESENÍ
z 24. schůze rady města konané dne 25. září 2007
Usnesení č. RM 07 24 30 01
Rada města projednala informaci o skončení pracovního poměru Ing. arch. Aleše Hölla,
vedoucího odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 24 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0418 13 13
usnesení č. RM 0418 13 14

vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje

DK 09/2008
VzDK.

Usnesení č. RM 07 24 31 01
Rada města projednala návrhy smluv na výpůjčku a pronájem výpočetní techniky pro potřeby
městského rezervačního systému a
schvaluje
smlouvy na výpůjčku a pronájem výpočetní techniky z majetku města k zajištění provozu
prodejních míst městského rezervačního systému VstupenkaDěčín pro subjekty, uvedené
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 07 24 34 01
Rada města projednala žádost o odklad úhrady části dluhu ve výši 10.848,00 Kč
u pohledávky (náklady spojené s hospitalizací zvířete v městském útulku) nad 20.000,00 Kč
a
rozhodla
nepovolit odklad (posečkání) splátky části pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 07 24 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín za srpen 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 37.430 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 37.430 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 24 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Zámek Děčín – Jižní křídlo, reprezentační
prostory“ a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 24 36 02
Rada města projednala žádost sdružení Iniciativa pro děčínský zámek o. s., o revokaci
usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 15 60 04 ze dne 20. 7. 2007 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace pro Iniciativu pro děčínský zámek o. s.
dle důvodové zprávy ve výši 100.000,00 Kč a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve věci záměru propagace zřízení železničního muzea v Děčíně.
Usnesení č. RM 07 24 36 03
Rada města projednala ukončení pořizování 5. změny Územního plánu města Děčín –
Plavební stupeň Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města toto ukončení schválit.
Usnesení č. RM 07 24 36 04
Rada města projednala ukončení pořizování 7. změny Územního plánu města Děčín –
Protipovodňová opatření na řece Labi a Ploučnici a
doporučuje
zastupitelstvu města toto ukončení schválit.
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Usnesení č. RM 07 24 36 05
Rada města projednala informaci o záměru na obnovu lázeňství v lokalitě Folknáře
a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje prověřit ve spolupráci se zpracovatelskou firmou možnost
realizace tohoto záměru v další vhodné lokalitě na území města Děčín v souladu s platným
územním plánem.
Usnesení č. RM 07 24 36 06
Rada města projednala návrh na pořízení 8. změny Územního plánu města Děčín v rozsahu
19 lokalit a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořízení 8. změny Územního plánu města Děčín v rozsahu
19 lokalit s tím, že část finančních nákladů na její pořízení bude hrazena iniciátory změny.
Usnesení č. RM 07 24 36 07
Rada města projednala návrh na ukončení členství statutárního města Děčín ve Svazu
cestovního ruchu Deliteus s účinností k 31. 12. 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města ukončení členství schválit.
Usnesení č. RM 07 24 36 08
Rada města projednala informaci o tvorbě Integrovaného plánu rozvoje města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 24 36 09
Rada města projednala zadání projektové dokumentace akce „Děčín – Galerie Na Výšinách“ a
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 „K pořizování služeb, materiálu a majetku
města“ pro zhotovitele projektové dokumentace, firmu Pontex, spol. s r. o., Bezová
1658, Praha 4, za cenu 616.420,00 Kč včetně DPH,
2. návrh smlouvy.
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Usnesení č. RM 07 24 36 10
Rada města projednala informaci o postupu prací na dostavbě kanalizační sítě v Děčíně a
navržený postup
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit usnesení tohoto znění:
1. Statutární město Děčín nechá po uzavření dohod s vlastníky dotčených objektů
o finanční spoluúčasti na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení, včetně zajištění stavebního povolení na připojení objektů na připravovanou
kanalizaci (kanalizační přípojky) v lokalitách
a) Červený Vrch
b) Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ulice Hřbitovní, I. etapa a II. etapa
(bez dotace), Jalůvčí
zpracovat uvedenou projektovou dokumentaci a současně zajistí inženýrskou činnost
ke stavebnímu povolení,
2. Statutární město Děčín uzavře dohody o finanční spoluúčasti s vlastníky dotčených
objektů na zhotovení kanalizačních přípojek, případně smlouvy o smlouvách
budoucích se závazkem vlastníků dotčených objektů ke zbudování kanalizačních
přípojek na nově vybudovanou kanalizaci,
3. Statutární město Děčín uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z EU z Operačního
programu Životní prostředí na odkanalizování částí města Děčín, a to až po uzavření
výše uvedených dohod s vlastníky dotčených objektů,
4. Pro případ, že uvedená dotace nebude poskytnuta, rozhodlo zastupitelstvo
o vybudování kanalizace z vlastních finančních prostředků města s uvedenou finanční
spoluúčastí majitelů dotčených objektů v části soukromých kanalizačních přípojek,
5. Statutární město Děčín provede výběrové řízení na zhotovitele kanalizačních přípojek
v lokalitách
a) Červený Vrch
b) Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní, I. etapa a II. etapa (bez
dotace), Jalůvčí,
6. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: k. ú. Křešice
u Děčína - ulice Koperníkova, U Sokolovny, Vítězství, Ke Trati, Neumannova, Říční;
k. ú. Boletice nad Labem – ulice Kostelní, Kamenná; k. ú. Březiny u Děčína – ulice
Za Sadem; k. ú. Podmokly – ulice Lidická,
7. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: k. ú. Březiny
u Děčína, městská část Březiny, Bechlejovice; k. ú. Prostřední Žleb, městská část
Horní Žleb B,
8. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: k. ú.
Krásný Studenec, městská část Krásný Studenec; k. ú. Křešice u Děčína, městská část
Křešice Děčína; k. ú. Lesná u Děčína, městská část Lesná; k. ú. Loubí, městská část
Loubí; k. ú. Nebočady, městská část Nebočady,
9. Lokality v nichž nebude kanalizace budována: k. ú. Boletice nad Labem, městská
část Boletice nad Labem; k. ú. Dolní Žleb, městská část Dolní Žleb; k. ú. Folknáře,
městská část Folknáře; k. ú. Maxičky, městská část Maxičky; k. ú. Podmokly,
4

městská část Popovice; k. ú. Prostřední Žleb, městská část Horní Žleb „A“;
k. ú. Prostřední Žleb, městská část Prostřední Žleb; k. ú. Velká Veleň, městská část
Velká Veleň; k. ú. Vilsnice, městská část Vilsnice a
pověřuje
1. tiskové oddělení magistrátu zveřejněním záměru budování kanalizace v jednotlivých
lokalitách včetně odhadu nákladů na připojení - dle schválených usnesení v ZM
(podklady dodá OR) a dle tohoto materiálu a provedením průzkumu zájmu o napojení
na kanalizaci ve všech výše uvedených lokalitách a předložením seznamu majitelů
nemovitostí, kteří se napojí na vybudovanou kanalizaci a provedením propagace
projektu v místních médiích,
2. vedoucí odboru rozvoje a odboru místního hospodářství a majetku města jednáním
s majiteli objektů o uzavření smluv o finanční spoluúčasti a po jejich uzavření
zadáním výběrového řízení na zhotovitele společné projektové dokumentace
pro napojení jednotlivých objektů v lokalitách 1) Červený Vrch, 2) Bělá, Horní
Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní, I. etapa a II. etapa (bez dotace), Jalůvčí, včetně
zajištění předběžných souhlasů majitelů nemovitostí s napojením do vybudované
kanalizace a vydání společného stavebního povolení a dále následným jednáním
o uzavření smluv s majiteli dotčených objektů o finanční spoluúčasti na zhotovení
kanalizačních přípojek, případně smluv o smlouvách budoucích se závazkem těchto
majitelů ke zbudování kanalizačních přípojek na nově vybudovanou kanalizaci
a po uzavření těchto smluv zadáním výběrového řízení na zhotovitele stavby,
3. vedoucí odboru ekonomického a odboru životního prostředí součinností v dané
problematice.
Usnesení č. RM 07 24 37 01
Rada města projednala popis, řešení provozu, rekonstrukce a udržování kašen a pítek
v Děčíně a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 24 37 02
Rada města projednala žádost o zvýšení příspěvku na krytí ztráty provozu veřejných WC a
schvaluje
Dodatek č. 1 k příloze č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2007, uzavřené mezi panem
Pavlem Sedlákem a statutárním městem Děčín,
v předloženém znění s účinností
od 1. 10. 2007.
Usnesení č. RM 07 24 37 03
Rada města projednala žádost
v k. ú. Folknáře a

o

zřízení

rozhodla
5

věcného

břemene

na

části

pozemku

zatížit část pozemku p. č. 145/1 ost. pl., silnice v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 145/1 v k. ú. Folknáře
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 04
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 168/1 ost. pl., komunikace, p. č. 176 – ost. pl., komunikace, p. č.
180/3 – trv. trav. porost, p. č. 183 – ost. pl., komunikace, p. č. 168/54 - orná půda a p. č. 184
ost. pl., komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení kabelového
vedení VN+NN přes pozemky p. č. 168/1 p. č. 176, p. č. 180/3, p. č. 183, p. č. 168/54 a p. č.
184 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 05
Rada města projednala žádost
v k. ú. podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3663 – ost. pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení vedení
zemního kabelového vedení VN přes pozemek p. č. 3663
v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a. s. za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 06
Rada města projednala žádost
v k. ú. Boletice nad Labem a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 176/1 – ost. pl., komunikace, a p. č. 175 – zast. plocha
Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení vedení VTL plynovodu
přes pozemky p. č. 176/1 a p. č. 175 v k. ú. Boletice nad Labem a práva vstupu
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, a. s., za cenu dle „Zásad“.
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v k. ú.
DN 80
na tyto
vedení

Usnesení č. RM 07 24 37 07
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3657 – ost. pl., komunikace, p. č. 3725/21 – ost. pl., neplodná
půda, p. č. 3725/15 - ost. pl., jiná plocha, p. č. 3729/2 – ost. pl., jiná plocha, p. č. 3729/3 –
ost. pl., komunikace a p. č. 3710/8, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení
vedení podzemní veřejné komunikační sítě přes pozemky p. č. 3657, p. č. 3725/21, p. č.
3725/15, p. č. 3729/2, p. č. 3729/3 a p. č. 3710/8 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
vedení
pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republik, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 08
Rada města projednala žádost
v k. ú. Krásný Studenec a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532 – ost. pl., silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení vedení elektro přípojky NN přes pozemek p. č. 1532 v k. ú. Krásný Studenec
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 09
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2152 – ost.pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení vedení kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 2152 v k. ú. Podmokly a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 24 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 956 – 118 ze dne 21. 10. 1997 na pronájem části
pozemku p. č. 956 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu změny – prodloužení termínu
zahájení stavby garáže dle čl. VI/2 nájemní smlouvy a to do 30. 9. 2008.
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Usnesení č. RM 07 24 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 92/2 - 102/95 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 92/2 - 102/95 ze dne 25. 9. 1995 na pronájem
pozemku p. č. 92/2 v k. ú. Bělá u Děčína ve smyslu:
1. změny čl. II. odst. 1 z původního ustanovení „..k účelu výstavby rodinného domu,
provedenou v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením“ na nové
„... jako zahradu“;
2. zrušení čl. II. odst. 2 tj. zahájení stavby;
3. změny čl. III odst. 1 z původního ustanovení „ ... na dobu určitou“ na nové
„…na dobu neurčitou“;
4. zrušení čl. IV. odst. 3 tj. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku po kolaudaci
stavby.
Usnesení č. RM 07 24 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 05 37 35 ze dne 6. 3. 2007 v plném znění, týkající
se pronájmu pozemku p. č. 3725/60 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 24 37 13
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- z majetku města část pozemku p. č. 1588 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP a
- do majetku města část pozemku p. č. 1587/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 07 24 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1761 o výměře 283 m2
a pozemek p. č. 74 o výměře 54 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 07 24 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2152 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 07 24 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 702 o výměře 746 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím paní Pelikánové z Děčína, za cenu 111.900,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Višínovým a manželům
Hanákovým, všichni z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP se všemi součástmi a příslušenstvím panu Mikšíčkovi Děčína, za cenu
150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly o výměře
dle GP se všemi součástmi a příslušenstvím paní Martínkové z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 71/2 (dle GP č. 274-171/2007
o výměře 302 m2 ozn. jako pozemek p. č. 71/2) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Švece z Děčína, za cenu 30.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 71/2 (dle GP č. 274-171/2007
o výměře 222 m2 ozn. jako pozemek p. č. 71/4) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Kalouska z Děčína, za cenu 22.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 194/2 (dle GP č. 173-170/2007
o výměře 460 m2 ozn. jako pozemek p. č. 194/3) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Strnadovou z Děčína, za cenu 46.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 24 37 23
Rada města projednala opětovně problematiku pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města dle varianty č. 1 schválit prodej pozemku p. č. 243 o výměře 183 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím paní Skřivanové z Děčína, za cenu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 07 24 37 24
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 69.440,00 Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy + ostatní náklady
spojené s převodem“ a
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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 69.440,00 Kč
+ cena za trvalé porosty a venkovní úpravy + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 07 24 37 25
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 08 37 23 ze dne 17. 4. 2007, týkající
se prodeje pozemku p. č. 229/6 a části pozemku p. č. 229/1 v k. ú. Dolní Žleb, ve smyslu
změny textu z původního „... za cenu 58.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“
na nový text „... za cenu 1.172,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 04 03 16 ze dne 24. 5. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 229/6 a části
pozemku p. č. 229/1 v k. ú. Dolní Žleb, ve smyslu změny textu z původního „... za cenu
58.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový text „... za cenu 1.172,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 07 24 37 26
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 24 37 44 ze dne 14. 11. 2006 v plném znění, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 1811/1 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 11 07 27
ze dne 30. 11. 2006 v plném znění, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1811/1
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 24 37 27
Rada města projednala dopis pana Havlíčka ze dne 20. 8. 2007, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 842 a částí pozemků p. č. 847 a p. č. 845/1 v k. ú. Bynov a tento
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bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí dopis pana Havlíčka ze dne 20. 8.2007, týkající
se odprodeje pozemků v k. ú. Bynov s tím, že nebude již tuto problematiku projednávat
vzhledem k tomu, že nenastaly žádné nové skutečnosti.
Usnesení č. RM 07 24 37 28
Rada města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007 a
vydává
Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
Usnesení č. RM 07 24 39 01
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce boxerského ringu a
rozhodla
o uzavření Smlouvy o výpůjčce boxerského ringu AIBA 6,5 m x 6,5 m TJ Dopravě Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 24 39 02
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací
za I. pololetí roku 2007 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2007 včetně
návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací a
bere

na

vědomí

vyhodnocení výsledků hospodaření za I. pololetí roku 2007 v rámci schválené hmotné
zainteresovanosti na rok 2007 řízených příspěvkových organizací:
Zámek a kulturní středisko Děčín, příspěvková organizace, Městská knihovna Děčín,
příspěvková organizace, Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, Lesní úřad Děčín,
příspěvková organizace, Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace, Centrum
sociálních služeb, příspěvková organizace, a
schvaluje
poskytnutí odměn za I. pololetí roku 2007 dle důvodové zprávy ředitelům příspěvkových
organizací: Zámek a kulturní středisko Děčín, příspěvková organizace – Jaroslavě Šulckové,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace – Mgr. Ladislavu Zoubkovi, Městské
divadlo Děčín, příspěvková organizace - MgA. Petru Michálkovi, Lesní úřad Děčín,
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příspěvková organizace - Ing. Antonínu Novákovi, Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace – Mgr. Petru Maršounovi.
Usnesení č. RM 07 24 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí
688/11, příspěvková organizace, o schválení změny kapacity a
souhlasí
se změnou kapacity ve školním klubu ze stávajících 60 míst na 85 míst a ve školní družině
ze současných 90 míst na 65 míst, při Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo
náměstí 688/11, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 24 39 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatku č. 4 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 24 50 01
Rada města projednala návrh zvláštního příplatku za třídnictví ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů, příspěvková organizace a
s c h v a l u j e
zvláštní příplatek za třídnictví Mgr. Věry Floriánové, ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín XXVII, Kosmonautů, p. o., dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2007.
Usnesení č. RM 07 24 60 01
Rada města projednala návrh na navýšení finančních prostředků na dovybavení sociálního
zázemí v objektu Sportovní haly Děčín, Ul. Práce, a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. přesun částky 600.000,00 Kč z položky 3639 - Výkupy pozemků
na položku 3412 - Sportovní hala Podmokly s tím, že nakoupené a instalované zařízení bude
zaevidováno do majetku města Děčín.
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.

