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

USNESENÍ
z 27. schůze rady města konané dne 6. listopadu 2007
Usnesení č. RM 07 27 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0327 060

vedoucí OR

DK 04/08.

Usnesení č. RM 07 27 32 01
Rada města projednala nabídky na pořádání trhů v Děčíně v roce 2008 a
schvaluje
pořádání trhů na ul. Prokopa Holého v Děčíně IV, maximálně 2 x v měsíci.
Usnesení č. RM 07 27 35 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007 s účinností dnem
1. ledna 2008.
Usnesení č. RM 07 27 36 01
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2007 na stavbu
„Cyklistická stezka Vídeň - Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb,
Čertova Voda“ a
schvaluje
uzavření tohoto dodatku a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2007.

Usnesení č. RM 07 27 36 02
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Okresní hospodářské komory Litoměřice, statutárního
města Most a města Krupky a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkoupit.
Usnesení č. RM 07 27 37 01
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3824/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení VN na pozemku p. č. 3824/1 - ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 27 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/2007/OMH o odprodeji nebytového
objektu z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej nebytového objektu č. p. 85 Plzeňská ul. 4, Děčín IV,
včetně části pozemku p. č. 903 - zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 2694-98/2006, včetně
pozemku p. č. 903/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly pro kupující: Hrdličkovy
z Děčína, za kupní cenu 7. 600.000,00 Kč.
V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné
náklady na řešení oprav
• bude poskytnut příspěvek na opravu objektu dle čl. VII odst. 1) ve výši 5,21 %,
tj. 206.600,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 27 37 03
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat garáž na pozemku p. č. 992/2 včetně
pozemku p. č. 992/2 zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku p. č. 992/3 včetně
pozemku p. č. 992/3 zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku p. č. 992/4 včetně
pozemku p. č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podmokly.
2

Usnesení č. RM 07 27 37 04
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat objekt č. p. 61 Družstevní ul., Děčín X,
včetně pozemku st. p. č. 8, pozemku p. č. 50, pozemku p. č. 51/1, pozemku st. p. č. 852
a pozemku p. č. 51/2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, s podmínkou, že v kupní smlouvě bude
začleněn závazek kupujících respektovat na pozemku p. č. 51/1 a pozemku p. č. 51/2
v k. ú. Bělá navrhované zkapacitnění Bělského potoka a umožnit zde realizaci akce, z níž
bude vyplývat nárok na minimální dočasný a trvalý zábor.
Usnesení č. RM 07 27 37 05
Rada města projednala žádost o snížení nájemného v objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X a
schvaluje
snížení nájemného za pronájem objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X, o 50 % za období
od 1. 11. 2007 do 30. 3. 2008 pro pana Štrobla z Děčína.
Usnesení č. RM 07 27 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 629/3 o výměře 443 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb na zahradu, pro Dragančevovy z Děčína, za roční nájemné 886,00 Kč,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 27 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 427/4 o výměře 180 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu
k RD pro paní Ďuranovou z Děčína, za cenu 360,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 27 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 427/4 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. RM 07 27 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
neschvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 223 o výměře 145 m2, p. č. 224 o výměře 36 m2 a p. č. 225/1
o výměře 650 m2 v k. ú. Boletice nad Labem na zahradu k RD pro Dohnalovy z Děčína,
za cenu 1.662,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 27 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat částí pozemků p. č. 223, p. č. 224
a p. č. 225/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 07 27 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2581-108
ze dne 18. 3. 1982 a
neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2581-108 ze dne 18. 3. 1982 na pronájem
pozemku p. č. 2581 v k. ú. Podmokly ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce – Babičkovy
z Benešova nad Ploučnicí.
Usnesení č. RM 07 27 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2581 o výměře 386 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 27 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 639 o výměře 379 m2 v k. ú
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 07 27 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 1322/1 o výměře
dle GP a pozemek st. p. č. 1322/2 o výměře 60 m2 , oba v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 27 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 682/1 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 27 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 238 o výměře
dle GP v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 07 27 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 2369 o výměře 258 m 2
a část pozemku p. č. 2370 o výměře dle GP, oba v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 27 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 6 o výměře 128 m2
(dle GP č. 621-174/2007 nově ozn. jako pozemek p. č. 1607) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost Děčínské stavby s. r. o., Nálepkova 223, Děčín IX,
za cenu 51.200,00 Kč + ostatní náklady za podmínky, že nový majitel umožní v budoucnu s.
p. Povodí Ohře úpravu Bělského potoka v sousedství uvedené parcely potřebným záborem
prodávaného pozemku.
Usnesení č. RM 07 27 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1/1 o výměře 1369 m2 a pozemku
p. č. 1753 o výměře 297 m2 v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím
pro Charouzdovy z Ústí nad Labem, za cenu 186.600,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP
ve výši 10.029,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 27 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 971/8 o výměře 590 m 2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hájka z Děčína, za cenu
79.000,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP ve výši 4.098,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem, s podmínkou poskytnutí úlevy v kupní ceně pozemku určeného pro bydlení
dle článku VIII „Zásad ...“ .
Usnesení č. RM 07 27 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3383 o výměře 305 m2, dle GP
č.2801-27/2007 se jedná o pozemek p. č. 3383/1 o výměře 105 m2, pozemek
p. č. 3383/2 o výměře 200 m2 a dále o pozemek p. č. 3384 o výměře 191 m2,
vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Janu Hlaváčovou,
bytem Za Bažantnicí 1476/50, Děčín VI, za cenu 90.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 27 37 22
Rada města projednala žádost manželů Stružinských o prominutí úroků z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení úroků z prodlení, vzniklého v souvislosti s vymáháním
nedoplatku za nájemné z pozemků v k. ú. Děčín, na 10 %, tj. 47.019,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 27 37 23
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

pozemcích

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3569/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 3710/1 – ostatní plocha,
komunikace a pozemek p. č. 3777/1 – ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Podmokly,
věcným břemenem práva uložení vedení kabelové přípojky NN přes část pozemků
p. č. 3569/1, p. č. 3710/1 a p. č. 3777/1 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
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oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 27 37 24
Rada města projednala žádost
v k. ú. Prostřední Žleb a

o

zřízení

věcného

břemene

na

pozemcích

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1321/4 – ostatní plocha, silnice a p. č. 1142/1 - ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní
přípojky přes část pozemků p. č. 1321/4 a p. č. 1142/1 v k. ú. Prostřední Žleb a práva vstupu
na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 27 37 25
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 423/2007/RKS/1312/19 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1312/19 v budově č. p. 1312,
ul. Dvořákova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 674/29629 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/3 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Sochorovi z Děčína, za nabídnutou cenu 134.589,00 Kč
Na nabyvatelé jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
• že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
• že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
• umožnění vlastnických práva pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
• kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 27 37 26
Rada města projednala opětovnou žádost paní Dzurkové z Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. odložení podpisu kupní
smlouvy při odprodeji bytové jednotky č. 585/8 v objektu č. p. 585 ul. Bezručova 18,
Děčín IV.
Usnesení č. RM 07 27 37 28
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Rada města projednala návrh předkládací ceny objektů včetně pozemků v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu - rekreační areál v k. ú. Maxičky
- objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1
- objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2
- objekt bez čp/če obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52
- objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53
- objekt bez čp/če garáž, na pozemku st. p. č. 68
- pozemek st. p. č. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 52, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 53, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek st. p. č. 68, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek st. p. č. 70, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek st. p. č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek p. č. 169, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek p. č. 170, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 171, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek p. č. 172, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 173/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek p. č. 173/7, vodní plocha, vodní nádrž umělá
- pozemek p. č. 173/8, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p. č. 173/10, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek p. č. 174, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek p. č. 404/2, ostatní plocha, silnice
- pozemek p. č. 427/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k. ú. Maxičky dle „Zásad“ ve výši 20.412.190,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 07 27 37 29
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektů včetně pozemků v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 46 včetně pozemku st. p. č. 58
a části pozemku p. č. 556, vše v k. ú. Maxičky, se všemi součástmi a příslušenstvím,
dle geometrického plánu č. 207-148/2007 ze dne 6. 10. 2007 objektu č. p. 46, včetně
pozemku st. p. č. 58, pozemku p. č. 556/2 a pozemku st. p. č. 91, vše v k. ú. Maxičky,
dle „Zásad“ ve výši 1.134.790,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti
včetně zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 27 37 30
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektů včetně pozemků v k. ú. Maxičky a
doporučuje
8

zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektů č. p. 47 včetně pozemku st. p. č. 59
a č. p. 48 včetně pozemku st. p. č. 60, pozemku p. č. 181/42 a části pozemku p. č. 556,
vše v k. ú. Maxičky, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle geometrického plánu
č. 207-148/2007 ze dne 6. 10. 2007 objektů č. p. 47, včetně pozemku st. p. č. 59, č. p. 48,
včetně pozemku st. p. č. 60, pozemku p. č. 181/42, pozemku p. č. 556/1, pozemku st. p. č. 87
a pozemku st. p. č. 88, vše v k. ú. Maxičky, dle „Zásad“ ve výši 3.473.450,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy
bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 27 37 31
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektů včetně pozemků v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektů č. p. 49 včetně pozemku st. p. č. 61
a č. p. 50 včetně pozemku st. p. č. 62, pozemku p. č. 181/43 a části pozemku p. č. 556,
vše v k. ú. Maxičky, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle geometrického plánu
č. 207-148/2007 ze dne 6. 10. 2007 objektu č. p. 49 včetně pozemku st. p. č. 61, č. p. 50
včetně pozemku st. p. č. 62, pozemku p. č. 181/43, pozemku p. č. 556/3, pozemku st. p. č. 89
a pozemku st. p. č. 90, vše v k. ú. Maxičky, dle „Zásad“ ve výši 2.020.270,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitosti vč. zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy
bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 27 37 32
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy s dohodou o podnájmu a
schvaluje
Nájemní smlouvu s dohodou o podnájmu, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín,
BK Děčín s. r. o., a Sportovním klubem Děčín, občanským sdružením, v předloženém znění
- čl. V odst. 8. Pronajímatel je povinen zajistit na své náklady všechny pravidelné zákonné,
podzákonné či jiné nutné revize potřebné pro řádný provoz užívání předmětu nájmu, tzn.
zejména revize elektrozařízení a elektrorozvaděčů, rozvodu plynu, hromosvodů, hydrantů,
hasicích přístrojů, požárních klapek, elektrické požární signalizace, výtahů, včetně vnitřního
zařízení a vybavení předmětu nájmu, včetně. nutných pozáručních úprav a oprav. Nájemce
je povinen v předmětu nájmu a jeho okolí dodržovat požární předpisy ochrany, předpisy
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního
prostředí a ostatní obecně platné předpisy. Pro případ porušení jakékoli povinnosti dle tohoto
ustanovení smlouvy se sjednává v každém jednotlivém případě smluvní pokuta
ve výši 10.000,00 Kč a nebo v případě uložení správní sankce pronajímateli za takové
porušení příslušným orgánem veřejné správy ve výši takto uložené sankce; smluvní pokuta
je splatná na základě písemné výzvy pronajímatele a nemá vliv na případný nárok
pronajímatele na náhradu škody.

Usnesení č. RM 07 27 37 33
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Rada města projednala návrh nájemní smlouvy s dohodou o podnájmu a
schvaluje
Nájemní smlouvu s dohodou o podnájmu, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín,
BK Děčín s. r. o., a Sportovním klubem Děčín, občanským sdružením, v předloženém znění
- čl. V odst. 9. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel uzavřel dne 2. října 2006 Smlouvu
č. 2007/141/37 o provozu zařízení dálkového přenosu – připojení k pultu centrální ochrany
na HZS Ústeckého kraje a zajištění komplexního záručního a pozáručního servisu ZDP
se společností AEC Novák spol. s r. o., jež tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této
smlouvy; nájemce se zavazuje plnit všechny povinnosti pronajímatele z této smlouvy
plynoucí, tj. vyjma povinnosti hradit na základě písemné výzvy pronajímatele odměnu
společnosti AEC Novák spol. s r. o., za poskytnuté služby dle čl. V. uvedené smlouvy a dále
povinnosti uživatele vymezené čl. VII odst. 2 uvedené smlouvy. Pro případ porušení jakékoli
povinnosti nájemce dle tohoto ustanovení smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši
10.000,00 Kč za každé dílčí porušení splatná na základě písemné výzvy pronajímatele;
sjednání smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok pronajímatele na náhradu škody.
Usnesení č. RM 07 27 37 34
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy s dohodou o podnájmu a
schvaluje
Nájemní smlouvu s dohodou o podnájmu, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín,
BK Děčín s. r. o., a Sportovním klubem Děčín, občanským sdružením, v předloženém znění
- čl. X odst. 1. Pronajímatel dává nájemci souhlas k podnájmu nebytového prostoru restaurace
v přízemí předmětu nájmu v rozsahu dle barevného zákresu v půdorysném nákresu tvořícím
jako příloha č. 8 nedílnou součást této smlouvy.
Usnesení č. RM 07 27 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt
v rámci 2. kola dotačního řízení odboru a smlouvy o poskytnutí dotací a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí dotace Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených, o. s.,
ve výši 52.000,00 Kč a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1,
2. o poskytnutí dotace Agentuře osobní asistenční služby o. s., ve výši 33.000,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 2,
3. o poskytnutí dotace STP v ČR - místní organizace Děčín, o. s., ve výši 15.230,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 3,
4. o poskytnutí dotace Oblastní charitě Česká Kamenice ve výši 33.000,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 4,
5. o poskytnutí dotace Křesťanskému společenství Jonáš, o. s., ve výši 22.850,00 Kč
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a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 5,
6. o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Jurta, o. s., ve výši 40.000,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 6,
7. poskytnutí dotace Agentuře Osmý den, o. s., ve výši 32.000,00 Kč a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 7,
8. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
těchto smluv.
Usnesení č. RM 07 27 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč v rámci
2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a smlouvy o poskytnutí
dotací a
rozhodla
1. poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS)
ve výši 9.303,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1,
2. poskytnutí dotace Židovské obci Děčín ve výši 11.000,00 Kč dle důvodové zprávy
a přílohy č. 2,
3. o poskytnutí dotace Hospici sv. Štěpána Litoměřice, o. s., ve výši 50.000,00 Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 3,
4. o poskytnutí dotace Centru denních služeb okr. org. STP v ČR, o. s., ve výši
30.500,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 4,
5. poskytnutí dotace občanskému sdružení Akademie J. A. Komenského Děčín, o. s.,
ve výši 4.200,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 5,
6. poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s., ve výši
7.700,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 6,
7. poskytnutí dotace Mateřskému centru Rákosníček, o. s., ve výši 40.000,00 Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 7, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o uzavření smluv na poskytnutí dotací do 50 tis. Kč v rámci 2. kola dotačního
řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy a smluv, které tvoří
její přílohu,
2) o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
těchto smluv.
Usnesení č. RM 07 27 38 03
Rada města projednala informaci o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město
Děčín a spádové obce a tuto informaci
bere
na
vědomí
a
pověřuje
náměstka primátora Mgr. M. Samlera jednat se zástupci Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice
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Děčín, o. z., a zástupci České lékařské komory v Děčíně ve věci zabezpečení provozu
ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce v roce 2008, dle důvodové
zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 07 27 39 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 3 ke zřizovací
listině Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 27 39 02
Rada města projednala informaci o nabídce Ústeckého kraje o možnosti převzetí
zřizovatelství Domu dětí a mládeže, Děčín IV, Klostermannova 869/74, příspěvková
organizace, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 27 39 03
Rada města projednala návrhy dodatků zřizovacích listin a příkazních smluv příspěvkových
organizací na úseku kultury a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
p. o., a Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o.,
s účinností od 1. 1. 2008,
2. doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín,
p. o., – seznam movitého majetku Kina Sněžník,
3. Dodatek č. 3 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
p. o., a Dodatek č. 2 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín,
p. o., které jsou nedílnou součástí zřizovacích listin příspěvkových organizací, s účinností
od 1. 1. 2008.
Usnesení č. RM 07 27 50 02
Rada města projednala žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy
CHKO Labské pískovce o připomínky k návrhu na zařazení lokality CZ0424128 Labské údolí
do národního seznamu evropsky významných lokalit a tuto
bere na
vědomí
a
pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín zpracováním připomínek
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k tomuto návrhu za statutární město Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 27 50 03
Rada města projednala návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 22. listopadu 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit v navrženém znění.
Usnesení č. RM 07 27 50 04
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2008 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2008 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2008.
Usnesení č. RM 07 27 50 05
Rada města projednala průběžnou informaci o přípravě Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 27 50 06
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Cyklistická stezka Vídeň - Hamburk, úsek
Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb, Čertova Voda“ a
schvaluje
vícepráce a jejich začlenění do Dodatku č.1 smlouvy o dílo dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 27 50 07
Rada města projednala materiál k zadání zakázky „Oprava zábradlí u objektu č. p. 236
na Pastýřské stěně“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
na realizaci zakázky s firmou Děčínská obchodní společnost s. r. o., IČO 25411209,
a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 27 50 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007
na zhotovení projektu na výstavbu domova pro seniory v Děčíně a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 4 smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo
č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007 .
Usnesení č. RM 07 27 50 09
Rada města projednala podnět občanů, postoupený Krajským úřadem Ústeckého kraje,
odborem dopravy a silničního hospodářství, ze dne 18. 10. 2007, a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 27 60 01
Rada města projednala žádost o udělení souhlasu k užívání nebytového prostoru a návrh
dodatku k nájemní smlouvě a
uděluje
s účinností ke dni 1. 12. 2007 panu Josefu Zoserovi z Jiřetína pod Jedlovou, jakožto nájemci
nebytového prostoru, kanceláře č. dv. 333, v budově Magistrátu města Děčín, Mírové nám.
1175/5, Děčín IV, dle Nájemní smlouvy č. 01/03/OM, uzavřené dne 1. 3. 2003, souhlas
k přenechání uvedeného nebytového prostoru do užívání právnické osobě Hospodářská
a sociální rada okresu Děčín, o. s., IČ: 26998998, a to pouze jeden den v týdnu od 9.00 hod.
do 11.00 hod. a pouze po dobu, kdy bude nájemce vykonávat mandát senátora za okres Děčín
a
schvaluje
s účinností ke dni 1. 12. 2007 Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy č. 01/03/OM, uzavřené dne
1. 3. 2003 a to ve znění, jež tvoří nedílnou přílohu materiálu, předloženého radě města Děčín.
Usnesení č. RM 07 27 60 02
Rada města projednala plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín do konce
roku 2007 a návrh plánu práce na I. pololetí 2008 v předloženém znění a tyto
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 07 27 60 03
Rada města projednala zápisy ze zasedání kontrolního výboru ZM č. 2/2007 ze dne
19. 3. 2007 a č. 3/2007 ze dne 8. 10. 2007 a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 27 60 04
Rada města projednala dopis předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ze dne 29. 10. 2007, týkající se podnětu k provedení kontroly hospodaření majetkem města a
pověřuje
primátora města zajistit provedení interního auditu dle podnětu, který je obsahem tohoto
materiálu a
ukládá
tajemníkovi magistrátu města
seznámit s výsledky kontroly radu města a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín.
Termín kontroly: 12/07.

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.

