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

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 23. ledna 2007
Usnesení č. RM 07 02 31 01
Rada města projednala návrh na odprodej elektronických varhan a
schvaluje
odprodej elektronických varhan pro Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko
výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70,
za symbolickou částku 1.000,00 Kč a jejich následné vyřazení z majetkové evidence
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 02 31 02
Rada města projednala návrh na označení budovy Magistrátu města Děčín na adrese 28. října
1155/2, Děčín I a
schvaluje
umístění označení „MAGISTRÁT MĚSTA“ dle návrhu č. 3 v příloze důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 02 34 01
Rada města projednala návrhy platů ředitelů příspěvkových organizací a
schvaluje
platy ředitelů příspěvkových organizací:
Ing. Lubomír Moudrý, ředitel Zoologické zahrady města Děčína, příspěvková organizace,
Ing. Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy s platností od 1. 1. 2007:
Usnesení č. RM 07 02 34 02
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
souhlasí
s přijetím sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
ve II. pololetí 2006 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku
města.

Usnesení č. RM 07 02 36 01
Rada města projednala doplnění schváleného zadání 2. změny Územního plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění schváleného zadání 2. změny Územního plánu
města Děčín o lokality 2Z26 a 2Z27 v jejich původně požadovaném rozsahu.
Usnesení č. RM 07 02 36 02
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5 na zadání projektové dokumentace
Zámek Děčín – Jižní křídlo včetně sklepů a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 02 36 03
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo a
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení Návrhu ideového prostorového řešení parku
na Mariánské louce v Děčíně ve výši 1.206.184,00 Kč včetně DPH se zpracovatelem
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., kdy návrh smlouvy
tvoří nedílnou součást důvodové zprávy předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 07 02 36 04
Rada města projednala návrh na realizaci přístupové komunikace a
schvaluje
realizaci přístupové komunikace na Červený Vrch
v roce 2007 s tím, že práce
budou zahájeny po schválení finančních prostředků v kapitálové části rozpočtu města
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 02 37 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na částečné
vyrovnání ztráty z provozu přívozu v Děčíně - Dolním Žlebu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na částečné
vyrovnání ztráty z provozu přívozu v Děčíně - Dolním Žlebu.
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Usnesení č. RM 07 02 37 02
Rada města projednala žádost manželů Antonína a Ireny Jonyových z Děčína 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. 610 ul. Budapešťská 3, Děčín VI, do 30. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 02 37 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se odprodeje obytného domu č. p. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0318 036 ze dne 17. 6. 2003 ve smyslu
vypuštění textu „s podmínkou, že následně bude provedena transformace dle zákona
č. 72/1994 Sb. v platném znění“ a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 06 08 37 03 ze dne 4. 4. 2006, týkající se zřízení
předkupního práva, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0447 ze dne 26. 6. 2003
ve smyslu vypuštění textu „s podmínkou, že následně bude provedena transformace
dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění“ a
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 02 09 ze dne 20. 4. 2006, týkající
se zřízení předkupního práva, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 02 37 04
Rada města projednala nabídku Ústeckého kraje a
schvaluje
přijetí daru, tj. 20 ks vysoušečů v celkové hodnotě 190.828,40 Kč z majetku Ústeckého kraje
do majetku města a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín uzavřením darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 07 02 37 05
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Buchalovi z částky
73.049,00 Kč na 50 %, tj. 36.524,50 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Horváthové z částky
82.708,00 Kč na 50 %, tj. 41.354,00 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Horváthové z částky
87.454,00 Kč na 50 %, tj. 43.727,00 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Nyisztorovi z částky
21.633,72 Kč na 10 %, tj. 2.163,30 Kč.
Usnesení č. RM 07 02 37 06
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
schvaluje
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Sihelníkovi z částky
10.619,00 Kč na 10 %, tj. 1.061,90 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Mikové z částky
19. 273,75 Kč na 10 %, tj. 1.927,30 Kč.
Usnesení č. RM 07 02 37 07
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
neschvaluje
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Zachovalovi.
Usnesení č. RM 07 02 37 08
Rada města projednala žádosti pana Mgr. Petra Horáka a paní Mgr. Jany Horákové
o revokaci usnesení rady města č. RM 06 21 37 12 ze dne 3. 10. 2006, varianta č. 1. a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 21 37 12 ze dne
v plném znění a

3. 10. 2006, varianta č. 1

pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasu k uzavření
nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 1333/14 Dvořákova ul.,
Děčín II, s Mgr. Petrem Horákem za předpokladu, že stávající nájemní vztah bude ukončen.
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Usnesení č. RM 07 02 37 09
Rada města projednala žádost o přidělení bytové jednotky č. 3
ul. Myslbekova, Děčín I a rozhodnutí

v domě č. p. 1389/10

odkládá.
Usnesení č. RM 07 02 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2961,
p. č. 2962, p. č. 2966 a p. č. 2968 v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 2961, p. č. 2962, p. č. 2966 a p. č. 2968 – ostatní komunikace
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tyto
pozemky pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 02 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 87
a p. č. 113/1 v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 87 a p. č. 113/1 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tyto pozemky pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 02 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2888
v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2888 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní a kanalizační přípojky přes tento pozemek včetně 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 02 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2871/2
a p. č. 2888 v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2871/2 a p. č. 2888 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva vedení dešťové kanalizace přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto
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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 02 37 14
Rada města projednala žádost o revokaci usnesení rady města a
neschvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 54 ze dne 9. 1. 2007 v plném znění a
2. pronájem nebytového prostoru o ploše 6,55 m² v budově 28. října 1155/2, Děčín I, pro
pana Oskara Goliáše z Ludvíkovic, za účelem zhotovování průkazových fotografií na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 24.000,--Kč/rok včetně služeb.
Usnesení č. RM 07 02 37 15
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky a
schvaluje
odpis pohledávky za zemřelým panem Milanem Nagy ve výši 13.456,19 Kč.
Usnesení č. RM 07 02 37 16
Rada města projednala problematiku demontáže a následné likvidace kotle VSB E IV
a instalace zánovního kotle ACV Kompakt CA 350 a
schvaluje
instalaci zánovního kotle ACV Kompakt CA 350 včetně hořáku Riello RS 50 do objektu
kotelny v areálu Společenského domu Střelnice s tím, že náklady na instalaci budou hrazeny
z provozních výdajů odboru místního hospodářství a majetku města v rámci schváleného
rozpočtu pro rok 2007.
Usnesení č. RM 07 02 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1321/8 o výměře 77 m2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku manželi
Přibylovými z Liberce, za roční nájemné 1.540,00 Kč pod stavbou komunikace ulice Žlebská
ve vlastnictví statutárního města Děčín a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši
3.080,00 Kč za dva roky zpětně.
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Usnesení č. RM 07 02 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína
a v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 477/1 o výměře 3 m2
v k. ú. Lesná u Děčína a části pozemku p. č. 962 o výměře 18 m 2 v k. ú. Chlum u Děčína
mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemků s. p. Lesy ČR, za roční nájemné,
stanovené dle Cenového věstníku, za účelem rekonstrukce mostku Děčín Lesná–Lesní Mlýn a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podepsáním nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 07 02 37 19
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a v k. ú. Chlum
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 477/1 v k. ú. Lesná u Děčína
o výměře dle geometrického plánu a části pozemku p. č. 962 v k. ú. Chlum u Děčína
o výměře dle geometrického plánu od s. p. Lesy ČR za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 07 02 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 469/1 o výměře 622 m2
Musila z Děčína, za cenu 3.421,--Kč/rok, na dobu neurčitou.

v k. ú. Podmokly pro pana

Usnesení č. RM 07 02 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1159 o výměře 0,25 m 2 v k. ú. Podmokly pod stavbou schodu
pro manžele Abrahamovy z Jílového u Děčína, za cenu 80,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 02 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice o výměře 16 m2
na stavbu trafostanice.
Usnesení č. RM 07 02 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice
o výměře dle geometrického plánu po kolaudaci stavby trafostanice.
Usnesení č. RM 07 02 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschval uje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 867/2 o výměře 140 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 02 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 02 37 26
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 3725/60 o výměře 261 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 02 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/60
v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu.
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Usnesení č. RM 07 02 37 28
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 755/1
o výměře 615 m2 a st. p. č. 755/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 02 37 29
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 740 – 742,
p. č. 744 –749, p. č. 753/2, p. č. 754, p. č. 755/1, p. č. 755/2, p. č. 756, p. č. 758, p. č. 771,
p. č. 772, p. č. 775/1, p. č. 776, p. č. 777, p. č. 779 - p. č. 784, p. č. 787/4, p. č. 787/5,
p. č. 789/1, p. č. 789/2, p. č. 791/5, p. č. 800/2, p. č. 1084/3, p. č. 1086/2, p. č. 1371/1,
p. č. 1392, p. č. 1393, p. č. 1400 v k. ú. Děčín – Staré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 02 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1662/37 o výměře 7 m2,
p. č. 1662/38 o výměře 9 m2, p. č. 1662/39 o výměře 4 m2, p. č. 1662/40 o výměře 4 m2,
p. č. 1662/41 o výměře 5 m2, p. č. 1662/42 o výměře 14 m2, p. č. 1662/43 o výměře 29 m2,
p. č. 1662/44 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 02 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku st. p. č. 60/2 a části pozemku
st. p. č. 60/3 v k. ú. Krásný Studenec o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 02 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3096 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva
jízdy a chůze pro vlastníky pozemku st. p. č. 1836 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 02 37 33
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Nebočady a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 71/2 v k. ú. Nebočady
o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 02 37 34
Rada města projednala návrh na prodej část pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 387 v k. ú. Děčín
o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 02 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č.194/2 v k. ú. Dolní Žleb
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 02 37 36
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
-

z majetku města pozemek p. č. 1273/2 o výměře 2897 m2 v k. ú. Bělá u Děčína a
do majetku města pozemek p. č. 2833/1 o výměře 177 m2 v k. ú. Děčín a pozemek
p. č. 262/12 o výměře 4261 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.

Usnesení č. RM 07 02 37 37
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit části pozemků v k. ú. Loubí u Děčína:
-

z majetku města část pozemku p. č. 271/1 o výměře dle geometrického plánu
(261 m2) a
do majetku města část pozemku p. č. 271/3 o výměře dle geometrického plánu
(261 m2).
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Usnesení č. RM 07 02 37 38
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
-

z majetku města pozemek p. č. 3496 o výměře 481 m2 a pozemek p. č. 3497 o výměře
2387 m2 oba v k. ú. Podmokly a
do majetku města pozemek p. č. 1719/2 o výměře 561 m2 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 07 02 37 39
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 05 34 37 39 ze dne 6. 12. 2005 ve smyslu
vyjmutí textu „p. č. 1476/46 o výměře 1505 m2 v k. ú. Bělá u Děčína“ z tohoto usnesení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 05 11 04 23 ze dne 22. 12. 2005 ve smyslu vyjmutí textu „p. č. 1476/46 o výměře
1505 m2 v k. ú. Bělá u Děčína“ z tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 07 02 37 40
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře, a skutečnosti
uvedené v důvodové zprávě a tyto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít uvedené skutečnosti na vědomí.
Usnesení č. RM 07 02 37 41
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
variantu č. 2, tj. uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku
p. č. 1315/1 v k. ú. Horní Oldřichov pro ČZS, základní organizace, U Potoka,
Horní Oldřichov, ve smyslu změny doby pronájmu z původní do 31. 12. 2006 a na dobu
určitou do 31. 12. 2008.
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Usnesení č. RM 07 02 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučila
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1315/1
v k. ú. Horní Oldřichov o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 07 02 37 43
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města, týkající se žádosti
o povolení splátek kupní ceny za pozemky a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 ze dne 9. 1. 2007 ve smyslu změny
textu z původního: „částku
375.822,00 Kč v termínu do 31. 5. 2007“ na nový text:
„290. 289,00 Kč v termínu do 31. 5. 2007“.
Usnesení č. RM 07 02 37 44
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 54 a č. RM 06 25 37 55 ze dne
28. 11. 2006 v plném znění a
2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Plzeňská 85/4, Děčín IV,
s podmínkou, že nájemce nebytových prostor nebude mít přednostní právo
na odkoupení objektu.
Usnesení č. RM 07 02 38 01
Rada města projednala smlouvy o poskytnutí dotací pro:
1. paní Danu Plechatou, provozovatelku soukromých jeslí pro děti do tří let věku
v denním režimu
2. POPSI, o. s. – Programy občanské pomoci a sociální intervence, provozovateli
Krizové poradny, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro:
1. paní Danu Plechatou, provozovatelku soukromých jeslí pro děti do tří let věku
v denním režimu
2. POPSI, o. s. – Programy občanské pomoci a sociální intervence, provozovateli
Krizové poradny,
dle důvodové zprávy a návrhu smluv, které jsou její přílohou.
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Usnesení č. RM 07 02 39 01
Rada města projednala návrhy na tarifní platy a jejich složky ředitelů příspěvkových
organizací na úseku školství a kultury a ředitele příspěvkové organizace CSS Děčín a
s c h v a l u j e
s účinností od 1. ledna 2007 výši tarifních platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 02 39 02
Rada města projednala žádost sportovců
do Plaveckého areálu v Děčíně a

o poskytnutí permanentních

vstupenek

ro z h o d l a
poskytnout bezplatné permanentní vstupenky na rok 2007 sportovcům: Jitce Antošové,
Lence Antošové, Tomáši Charvátovi, Lence Hrochové, Martinu Drahošovi, Martině Víchové,
Janu Obermannovi, Nicu Riosovi, Nataly Voronové, Tomáši Matysovi, Tomáši Krausovi
a Augustinovi Turanskému.
Usnesení č. RM 07 02 39 03
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
d o p o ru č u j e
zastupitelstvu města:
1. schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 05 02 ze dne
23. 2. 2006 o poskytnutí dotace sportovním subjektům na rok 2006 dle důvodové
zprávy v bodě, který se vztahuje k poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
Sportcentrum Děčín,
2. zrušit rozhodnutí o poskytnutí dotace Sportcentru Děčín ve výši 150.000,00 Kč
3. zrušit schválení smlouvy o poskytnutí dotace Sportcentru Děčín.
Usnesení č. RM 07 02 39 04
Rada města projednala informaci o konání mezinárodní letní hokejové školy a
schvaluje
konání 4. ročníku mezinárodní letní hokejové školy na Zimním stadionu v Děčíně.
Usnesení č. RM 07 02 50 01
Rada města projednala personální zabezpečení agend souvisejících s výkonem státní správy
v přenesené působnosti a samosprávných činností a
rozhodla
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o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města zařazených do Magistrátu města
Děčín o dva zaměstnance od 1. 2. 2007.
Usnesení č. RM 07 02 50 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod telefonní ústředny Ericsson BP 250+TP a
schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu telefonní ústředny Ericsson BP 250+TP a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. RM 07 02 50 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín roku 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 851 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 851 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 02 60 01
Rada města projednala žádost Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerce,
Děčín – Libverda, příspěvková organizace, a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
s provedením sadovnických úprav v areálu Pastýřské stěny v Děčíně, na části pozemku
st. p. č. 424/1 a části pozemku p. č. 425/1 oba v k. ú. Podmokly.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

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