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

USNESENÍ
z 30. schůze rady města konané dne 4. prosince 2007
Usnesení č. RM 07 30 29 01
Rada města projednala přistoupení k Městské úrovni prevence kriminality na léta 2008
až 2011, vyplývající ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a toto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přistoupení k Městské úrovni prevence kriminality na léta 2008
až 2011.
Usnesení č. RM 07 30 29 02
Rada města projednala složení komise prevence kriminality, jejímž předsedou je ředitel
městské policie Marcel Horák a členy náměstek primátora Mgr. Miroslav Samler,
vedoucí Odboru školství a kultury Ing. Dalibor Deutsch, projektová manažerka Centra
sociálních služeb Děčín Mgr. Petra Ludwigová, vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
Ing. Renáta Grešíková, preventista OŘ PČR Děčín vrchní inspektor
nprap. Mgr. Aneta Zdobylaková, vedoucí děčínského střediska Probační a mediační služby
PaedDr. Michal Slavík a zaměstnanec Městské policie Děčín Tomáš Pavlík, který zároveň
zastává funkci manažera prevence kriminality a toto složení
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí složení komise prevence kriminality, jejímž předsedou
je ředitel městské policie Marcel Horák a členy náměstek primátora Mgr. Miroslav Samler,
vedoucí Odboru školství a kultury Ing. Dalibor Deutsch, projektová manažerka Centra
sociálních služeb Děčín Mgr. Petra Ludwigová, vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
Ing. Renáta Grešíková, preventista OŘ PČR Děčín vrchní inspektor
nprap. Mgr. Aneta Zdobylaková, vedoucí děčínského střediska Probační a mediační služby
PaedDr. Michal Slavík a zaměstnanec Městské policie Děčín Tomáš Pavlík, který zároveň
zastává funkci manažera prevence kriminality
Usnesení č. RM 07 30 29 03
Rada města projednala Městský program prevence kriminality na rok 2008 - Žádost o státní
účelovou dotaci a garanci nutné dvacetiprocentní finanční účasti města na projekty prevence
kriminality a tento
schvaluje

a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 07 30 30 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce členky sociální komise
pro paní Šárku Dostálovou v maximální výši ode 1. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 30 35 01
Rada města projednala návrh na změnu Zásad postupu statutárního města Děčín
při poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů na územní statutárního
města Děčín a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 30 36 01
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Městského úřadu v Jirkově a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkoupit.
Usnesení č. RM 07 30 37 01
Rada města projednala žádost pí Brettové z Děčína a pí Jindrové z Kamenického Šenova a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. další prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
č. p. 124 ul. Divišova 16, Děčín IV, do 30. 10. 2008.
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Usnesení č. RM 07 30 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1536, p. č. 1574, p. č. 1590, p. č. 1715 a p. č. 1314/1, vše ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vodovodního vedení
na části pozemků p. č. 1536, p. č. 1574, p. č. 1590, p. č. 1715 a p. č. 1314/1, vše v k. ú.
Podmokly, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 30 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2984 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva vedení vodovodní a elektro přípojky na části pozemku p. č. 2984 v k. ú. Děčín
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
těchto přípojek pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 882 – zahrada
v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 30 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 265/1, p. č. 281, p. č. 11, p. č. 26, p. č. 39, p. č. 40/2, p. č. 40/4,
p. č. 40/6, p. č. 40/8, p. č. 40/14, p. č. 59, p. č. 90/1, p. č. 200/1, p. č. 213, p. č. 230,
vše ostatní plocha, komunikace, pozemku p. č. 203/2 – zastavěná plocha a nádvoří
a pozemku p. č. 214 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Nebočady, věcným břemenem práva
uložení kabelového vedení NN na části výše uvedených pozemků pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 30 37 05
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV ( kino Sněžník)
v II. NP o celkové výměře 35,9 m² a III. NP o celkové výměře 52,8 m² za účelem zřízení
kanceláří na dobu neurčitou za nájemné dle “Zásad” pro EasyComp s. r. o., se sídlem
Ovesná 178, Děčín XVII.
Usnesení č. RM 07 30 37 06
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
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schvaluje
změnu nájemní smlouvy, uzavřené mezi pronajímatelem Město Děčín a nájemcem
FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení, dne 21. 9. 2004, formou dodatku ke smlouvě,
kde se změní doba nájmu na dobu určitou s účinností od 1. 12. 2007 do 31. 12. 2019.
Usnesení č. RM 07 30 37 07
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy, uzavřené mezi pronajímatelem Město Děčín a nájemcem
FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení, dne 21. 9. 2004, formou dodatku ke smlouvě,
kde je nájemce oprávněn přenechat předmět nájmu i jeho část do podnájmu bez předchozího
písemného a výslovného souhlasu pronajímatele pouze na dobu kratší než 30 dnů a pouze
pro činnosti splňující účel nájmu.
Usnesení č. RM 07 30 37 08
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV, do 10. 4. 2009.
Usnesení č. RM 07 30 37 09
Rada města projednala návrh na zatížení částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 772 o výměře 6 m2 a část pozemku p. č. 776 v k. ú. Březiny věcným
břemenem práva oprav, obnovy a údržby septiku pro vlastníka tohoto zařízení za cenu
dle Zásad + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 30 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1235//1a, 1235/2a-108/2005 ze dne 21. 11. 2005
na pronájem části pozemku p. č. 1235/1 a části pozemku p. č. 1235/2 v k. ú. Podmokly,
a to ve smyslu změny výměry pronajatého pozemku z původní výměry 100 m2 na novou
výměru 180 m2 a změnu výše nájemného z původní částky 2.500,--Kč/rok na novu částku
4.500,--Kč/rok.
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Usnesení č. RM 07 30 37 11
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bynov a k. ú. Martiněves u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky a to do majetku města pozemek
p. č. 658/1 o výměře 2393 m2 v k. ú. Martiněves u Děčína a z majetku města pozemek
p. č. 58 o výměře 3209 m2 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 07 30 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 302
– Staré Město a

v k. ú. Děčín

schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 302 o výměře 600 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město panu
Ledvinkovi z Děčína, na zahradu, za cenu 1,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 30 37 13
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 276/50 a p. č. 276/48 v k. ú.
Březiny u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 30 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1122/5 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 07 30 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 64 o výměře 87 m 2
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 07 30 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2160/2 o výměře 90 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 30 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 8 o výměře 434 m 2 a části
pozemku p. č. 16 (ve snímku katastrální mapy označen jako díl „a“) o výměře upřesněné GP,
který bude vyhotoven, vše v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Markovou z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 16 věcným břemenem práva vedení, obnovy
a údržby elektropřípojky pro vlastníka tohoto zařízení za cenu dle Zásad.
Usnesení č. RM 07 30 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1532/5 o výměře 34 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím panu Benešovi z Prahy a panu Vosovi
z Děčína, za cenu 1.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 30 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3282, dle GP se jedná o pozemek
p. č. 3282/2 o výměře 182 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Houškovým a panu Priharovi, všichni z Děčína, za cenu 27.300,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 07 30 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2438/1 o výměře 381 m2,
dle GP č. 2809-35/2007 se jedná o pozemek p. č. 2438/1 o výměře 169 m 2 a pozemek p. č.
2438/3 o výměře 212 m2, vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím,
a to podíl ¼ do výlučného vlastnictví paní Černé, podíl ¼ do výlučného vlastnictví paní
Lehké a podíl ½ do společného jmění manželům Lehkým, všichni z Děčína, za cenu
82.500,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 30 37 21
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku města část pozemku p. č. 280
v k. ú. Dolní Žleb o výměře upřesněné GP a do majetku města část pozemku p. č. 70 v k. ú.
Dolní Žleb o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 07 30 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
č. 328/1b - 118/2006 ze dne 16. 10. 2006 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 328/1b - 118/2006 ze dne 16. 10. 2006
na pronájem části pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu změny
ustanovení
čl. II. odst. 1 z původního textu „Doba nájmu se sjednává na dobu určitou,
tj. po dobu rekonstrukce RD, od 1. 10. 2006 nejdéle do 31. 12. 2007“ na nový text
„ ... nejdéle do 31. 12. 2010“.
Usnesení č. RM 07 30 37 23
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit části pozemků v k. ú. Děčín, a to z majetku
statutárního města Děčín části pozemků p. č. 2401/1, p. č. 2925/1, p. č. 2938/1 a část
pozemku p. č. 2938/2 o výměrách dle GP a do majetku statutárního města Děčín pozemek
p. č. 3104 o výměře 926 m2, pozemek p. č. 3103/2 o výměře 663 m2 a část pozemku p. č.
3056/17 o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 07 30 37 24
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1579/2
o výměře 54 m2 v k. ú. Horní Oldřichov z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 07 30 37 25
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 982 o výměře 8371 m2 v k. ú.
Vilsnice pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 07 30 37 26
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku p. č. 2718 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 30 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 34 37 28 ze dne 6. 12. 2005 a č. RM 06 10 37 33
ze dne 2. 5. 2006, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1155/1 v k. ú. Prostřední Žleb,
v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 11 04 03,
bod 1/ ze dne 22. 12. 2005 a č. ZM 06 05 03 41 ze dne 18. 5. 2006, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1155/1 v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 30 37 28
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1155/4 v k. ú.
Prostřední Žleb o výměrách dle GP.
Usnesení č. RM 07 30 37 29
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se výkupu pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 02 37 19 ze dne 23. 1. 2007, týkající se výkupu částí
pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a v k. ú. Chlum u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 68
ze dne 22. 3. 2007, týkající se výkupu částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a v k. ú. Chlum
u Děčína, v plném znění.
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Usnesení č. RM 07 30 37 30
Rada města projednala zřízení věcného břemene a vyhotovení „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ na částech pozemků p. č. 1004/2 – ostatní plocha, p. č. 1027/1 –
ostatní plocha, v k. ú. Děčín – ve vlastnictví Ústeckého kraje a na částech pozemků p. č. 1006
– zastavěná plocha, p. č. 1011 – ostatní plocha, p. č. 1012 – ostatní plocha, p. č. 1013 –
zastavěná plocha, p. č. 1022/1 – ostatní plocha, p. č. 1022/3 – ostatní plocha, p. č. 1027/3 –
zastavěná plocha, p. č. 1027/9 – ostatní plocha, p. č. 1027/13 – ostatní plocha, p. č. 1027/14
– zastavěná plocha, p. č. 1027/15 – ostatní plocha, p. č. 1027/16 – ostatní plocha v k. ú.
Děčín – ve vlastnictví Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, a
rozhodla
zřídit věcná břemena a schvaluje vyhotovení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene“ tj. zatížit části pozemků p. č. 1004/2 – ostatní plocha, p. č. 1027/1- ostatní plocha,
p. č. 1006 – zastavěná plocha, p. č. 1011 – ostatní plocha, p. č. 1012 – ostatní plocha, p. č.
1013 – zastavěná plocha, p. č. 1022/1 – ostatní plocha, p. č. 1022/3 – ostatní plocha, p. č.
1027/3 – zastavěná plocha, p. č. 1027/9 – ostatní plocha, p. č. 1027/13 – ostatní plocha, p. č.
1027/14 – zastavěná plocha, p. č. 1027/15 – ostatní plocha, p. č. 1027/16 – ostatní plocha
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vstupu, vjezdu a uložení vedení a napojení přípojky
EPS, zemního kabelového vedení NN (veřejného osvětlení), zemního kabelového vedení VN,
přípojky vody, kanalizace (splaškové, dešťové), umístění nových kanalizačních šachet,
telekomunikačního kabelu, a vedení teplovodní přípojky, včetně jejich provozování, údržby,
opravy a výměny pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 07 30 37 31
Rada města projednala zřízení věcného břemene a vyhotovení „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ na části pozemku p. č. 1027/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín –
ve vlastnictví Ústeckého kraje a na částech pozemků p. č. 1011 – ostatní plocha, p. č. 1027/3
– zastavěná plocha, p. č. 1027/4 – zastavěná plocha, p. č. 1027/5 – zastavěná plocha, p. č.
1027/9 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín – ve vlastnictví Krajské zdravotní, a s.,
Ústí
nad Labem a
rozhodla
zřídit věcná břemena a schvaluje vyhotovení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene“ tj. zatížit části pozemků p. č. 1027/1 – ostatní plocha, p. č. 1011 – ostatní plocha,
p. č. 1027/3 – zastavěná plocha, p. č. 1027/4 – zastavěná plocha, p. č. 1027/5 – zastavěná
plocha, p. č. 1027/9 – ostatní plocha v k.ú. Děčín věcným břemenem práva vstupu a vjezdu
na pozemky p. č. 1027/1 – ostatní plocha, p. č. 1011 – ostatní plocha, p. č. 1027/3 – zastavěná
plocha, p. č. 1027/4 –zastavěná plocha, p. č. 1027/5 - zastavěná plocha, p. č. 1027/9 –
ostatní plocha, v k.ú. Děčín, a práva umístění a provedení staveb, tj. účelových komunikací,
komunikací pro pěší, parkovacích ploch, přistávací plochy pro vrtulníky a stavby s tím
související, včetně jejich provozování, údržby, opravy a výměny, a dále terénních a sadových
úprav a zajištění staveniště, pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín.
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Usnesení č. RM 07 30 38 01
Rada města projednala návrh na vyřazení a likvidaci majetku Centra sociálních služeb Děčín,
p. o. , a vyřazení včetně likvidace uvedeného majetku dle důvodové zprávy
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 30 38 02
Rada města projednala zprávu „Monitoring projektů – výstup komunitního plánování“
o realizovaných projektech ve městě Děčíně a jejich finančním přínosu v programovacím
období Evropské unie 2004 – 2006 a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu „Monitoring projektů – výstup komunitního
plánování“ o realizovaných projektech ve městě Děčíně a jejich finančním přínosu
v programovacím období Evropské unie 2004 – 2006 dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 07 30 39 01
Rada města projednala návrh na odvolání ředitelky příspěvkové organizace Zámek a kulturní
středisko Děčín, p. o., a
rozhodla
odvolat z funkce ředitelku Jaroslavu Šulckovou ke dni 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 30 39 02
Rada města projednala oznámení příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o.,
o provozu plaveckého areálu o vánocích a toto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 30 39 03
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. o., a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku, uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 07 30 39 04
Rada města projednala návrh na odvolání člena školské rady a jmenování nového člena
školské rady Základní školy Děčín VI, Školní 1544/5 a
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odvolává
paní Danu Zárubovou z funkce člena školské rady Základní školy Děčín VI, Školní 1544/5, a
jmenuje
pana Miloslava Broma za člena školské rady Základní školy Děčín VI, Školní 1544/5.
Usnesení č. RM 07 30 39 05
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2007 a
s c h v a l u j e
ohodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2007 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 30 39 06
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a na jeho likvidaci z majetku příspěvkové
organizace Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. o., a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku, uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 07 30 50 01
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) rozpočet statutárního města Děčín na rok 2008 s tím, že veškeré výdaje provozního
a kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné
útvary a městem zřízené organizace řídit
2) využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů včetně účelové
dotace na údržbu veřejných prostranství a dětské koutky.
Usnesení č. RM 07 30 50 02
Rada města projednala Zápis č. 4/2007 ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města,
konaného dne 21. 11. 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

11

Usnesení č. RM 07 30 50 03
Rada města projednala žádost HC Děčín, o. s., o navýšení dotace na provoz Zimního
stadionu v Děčíně na rok 2007 a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok
2007, určené pro HC Děčín, o. s., se sídlem Oblouková ul., Děčín I, na provozování Zimního
stadionu v Děčíně a návrh na úpravu rozpočtu a
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, tj. navýšení výdajů na § 3412 – Zimní stadion o 911.000,00 Kč
přesunem z § 3742, položky – zajištění bezpečnosti skalního masívu Červený vrch ve výši
911.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o navýšení dotace o částku 911.000,00 Kč pro HC Děčín ,
o. s., a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro HC Děčín, o. s.,
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 30 50 04
Rada města projednala nabídku společnosti MVV Energie CZ, s. r. o., Praha, včetně návrhu
smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města po doplnění a úpravě schválit Smlouvu o poskytování energetických
služeb se zaručeným výsledkem mezi statutárním městem Děčín a MVV Energie CZ, s. r. o.,
Praha a
doporučuje
pověřit primátora města uzavřením Smlouvy o poskytování energetických služeb
se zaručeným výsledkem mezi statutárním městem Děčín a MVV Energie CZ, s. r. o., Praha.
Usnesení č. RM 07 30 50 05
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku z majetku příspěvkové organizace Zámek
a kulturní středisko Děčín, p. o., a
schvaluje
vyřazení majetku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 30 50 06
Rada města projednala návrh smlouvy o převodu akcií, týkající se koupě a prodeje 11 032 ks
akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s., se sídlem Děčín III., Březová 402, PSČ
40501, IČ: 64052257, která bude v rámci výběrového řízení na prodej akcií společnosti
Technické služby Děčín, a. s., vyhlášeného usnesením rady města č. RM 07 21 29 01 ze dne
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6. 9. 2007, předkládána zájemcům o koupi akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s., a
schvaluje
návrh smlouvy o převodu akcií, týkající se koupě a prodeje 11 032 ks akcií společnosti
Technické služby Děčín, a. s., ve znění, jež je přílohou č. 1 jako nedílná součást tohoto
materiálu.
Usnesení č. RM 07 30 60 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, pro pořízení síťových prvků do LAN sítě Magistrátu města Děčín, a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 30 60 02
Rada města projednala informaci o jednání primátora města se zástupci obce Dobrná ve věci
převzetí ručitelského závazku statutárním městem Děčín obci Dobrná za přijetí úvěru a
konstatuje,
že toto ručení je v kolizi s § 38 odstavcem 3) zákona o obcích a nelze ho proto uskutečnit a
zplnomocňuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku vést další jednání se zástupci obce
Dobrná.

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.

