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

USNESENÍ
ze 6. schůze rady města konané dne 18. března 2008
Usnesení č. RM 08 06 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. 1299/99 - vedoucí odboru rozvoje - další kontrola 05/08.
Usnesení č. RM 08 06 30 02
Rada města projednala nařízení vlády č. 79/2008 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 měsíčních odměn za výkon funkce 2. náměstka primátora,
člena rady, předsedy výboru, předsedy komise rady, člena výboru, člena komise rady, člena
zastupitelstva dle důvodové zprávy v maximální výši a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce
od 1. března 2008.
Usnesení č. RM 08 06 30 03
Rada města projednala návrh na stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. revokovat ke dni 31. březnu 2008 usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 50 08
ze dne 9. ledna 2007,
2. s účinností od 1. dubna 2008 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále uvedenou oprávněnou osobu –
příkazce operace, která může vyslat na pracovní cestu člena Zastupitelstva města
Děčín:
A) tuzemská pracovní cesta:
- neuvolněného člena zastupitelstva města primátor nebo uvolněný náměstek
primátora,
- uvolněného náměstka primátora primátor,
- primátora uvolněný náměstek primátora,

B) zahraniční pracovní cesta:
- člena zastupitelstva města, s výjimkou primátora, při pracovních cestách,
nepřesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den, primátor,
- primátora při pracovních cestách, nepřesahujících dobu pobytu v zahraniční
jeden den, uvolněný náměstek primátora,
- člena zastupitelstva města při pracovních cestách, přesahujících dobu pobytu
v zahraničí jeden den rada města, oprávněnou osobou je primátor,
3. s účinností od 1. dubna 2008 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osobu, která žádá člena
Zastupitelstva města Děčín o použití soukromého silničního motorového vozidla:
- neuvolněného člena zastupitelstva města primátor,
- uvolněného náměstka primátora primátor,
- primátora uvolněný náměstek primátora,
4. s účinností od 1. dubna 2008 stanovit v souladu s § 78 a podle § 84 odst. 2 písm. t)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že členové
Zastupitelstva města Děčín se při výkonu své funkce a vyslání na pracovní cestu
budou řídit zásadami uvedenými pod bodem 2) a 3) tohoto usnesení a podmínkami
stanovenými ve Směrnici č. 1, k cestovním náhradám statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín,
5. uložit primátorovi statutárního města Děčín zapracovat schválené zásady uvedené
pod body 2), 3) a 4) tohoto usnesení do Směrnice č. 1, k cestovním náhradám
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a tuto směrnici doručit členům
zastupitelstva města nejpozději do 1. dubna 2008, resp. každou další změnu
Směrnice č. 1 doručit členům zastupitelstva města nejpozději do prvního dne její
účinnosti.
Usnesení č. RM 08 06 32 01
Rada města projednala žádost o povolení pořádat čtyřikrát ročně trhy na Masarykově náměstí
v Děčíně I a
neschvaluje
pořádání trhů na Masarykově náměstí.
Usnesení č. RM 08 06 34 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí finanční dotace na uspořádání odborného
semináře k problematice chovu jelení zvěře ve dnech 29. a 30. května 2008 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na uspořádání odborného semináře k problematice chovu jelení
zvěře pro Českomoravskou mysliveckou jednotu – Okresní myslivecký spolek Děčín,
se sídlem 28. října 1155/19, 405 01 Děčín, ve výši 10.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 08 06 34 02
Rada města projednala návrh úpravy platu ředitelky ZOO Děčín – Pastýřská stěna,
příspěvková organizace a
stanovila
plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy, s platností od 01. 03. 2008.
Usnesení č. RM 08 06 35 01
Rada města projednala Zápis č. 1/2008 ze zasedání finančního výboru ZM,
03. 03. 2008 a tento

konaného dne

doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 06 35 02
Rada města projednala žádost paní Sýkorové o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí účelové dotace paní Sýkorové z Děčína, na výstavbu infrastruktury
k rodinnému domu na pozemku p. č. 1964/1 a p. č. 1965/1 v k. ú. Podmokly ve výši
100.000,00 Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v předloženém znění a
pověřit
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 06 36 01
Rada města projednala informaci o rekonstrukci ulice Březová a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit realizaci akce „Děčín – rekonstrukce ulice
Březová“ v plném rozsahu v letech 2009, případně 2010.
Usnesení č. RM 08 06 36 02
Rada města projednala Vyhodnocení plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Děčín
za rok 2007, včetně jeho aktualizace, a toto
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bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. vyřazení cílů – C. III. 9 D. I. 2, D. III. 3 a informaci o Projektu BROÚK - příloha č. 3
2. zařazení nově navržených cílů dle přílohy č. 2 - B. III. 1, C. I. 5, C. I. 6, C. II. 4,
C. IV. 6.
Usnesení č. RM 08 06 36 03
Rada města projednala žádost Ing. Kropáčka o vybudování větve splaškové kanalizace
v lokalitě Děčín - Červený Vrch a
neschvaluje
realizaci nové větve splaškové kanalizace včetně zpracování projektové dokumentace.
Usnesení č. RM 08 06 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Tyršova rodného domu č. p. 1256 Děčín I, v I. NP
o celkové výměře 45,8 m² za účelem zřízení Tyršova muzea pro Sokolskou župu
Severočeskou – Novákovu, se sídlem Riegrova 354/8, Děčín II, od 01. 04. 2008 na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 1,00 Kč/ rok + úhradu nákladů za služby.
Usnesení č. RM 08 06 37 02
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 992/2
včetně pozemku p. č. 992/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 52.011,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti s podmínkou zřízení věcného břemene práva umožnit v rozsahu platných
právních a technických předpisů údržbu, opravy a případnou rekonstrukci přístavku (komora
a terasa), umístěného na střeše předmětné garáže tak, jak je vyznačeno na schématu č. 1, které
bude nedílnou součástí kupní smlouvy, pro oprávněného, tj. vlastníka bytové jednotky
č. 593/2 v objektu č. p. 593 část obce Děčín – Podmokly.
Usnesení č. RM 08 06 37 03
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
doporučuje
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a

zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při
paní Stolárové z částky 34.717,45 Kč na 10 %, tj. 3.471,75 Kč.

placení

nájmu

bytu

Usnesení č. RM 08 06 37 04
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
• s paní Fajákovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Fajákové
ve výši 53.897,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek
• s panem Gavrunem a paní Gorolovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu
panu Gavrunovi a paní Gorolové ve výši 44.435,08 Kč v měsíčních splátkách
500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 08 06 37 05
Rada města projednala informaci o možné centralizaci servisní činnosti (servis elektrické
požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace) pro větší počet objektů v majetku
města (množstevní sleva) a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 06 37 06
Rada města projednala návrh na prodej podílu o velikosti 1/6 obytného domu a příslušenství
v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat podíl o velikosti 1/6 nemovitostí:
- obytného domu č. p. 1131 ul. Sofijská 14, Děčín VI, s pozemkem p. č. 1367 –
zastavěná plocha o výměře 195 m2
- garáže č. e. 781 s pozemkem p. č. 1368/2 o výměře 23 m2
- garáže č. e. 780 s pozemkem p. č. 1368/3 o výměře 24 m2
- garáže č. e. 779 s pozemkem p. č. 1368/4 o výměře 24 m2
- pozemku p. č. 1368/1 - zahrada o výměře 422 m2
vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 06 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 422/2008 o odprodeji bytu z majetku města
dle „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 07 03 37 05 ze dne 06. 02. 2007 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 02 16 ze dne 22. 03. 2007
v plném znění,
2. prodej bytové jednotky č. 245/22 v budově č. p. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 753 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: JUSREAL, s. r. o., sídlo Palackého 643, Děčín IX, IČ. 272 99 692
za nabídnutou cenu 140.000,00 Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- závazky v souvislosti s uzavřením smluv na odběr pitné vody, stočného a odběru
el. energie pro společné části domu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů provoz a údržbu
kompaktní předávací stanice, umístěné ve společných částech budovy A08, která
je ve vlastnictví i ve správě společnosti TERMO Děčín, a. s., zejména umožnit
přístup do budovy oprávněným osobám vlastníka a
správce,
prověřených
zajišťováním provozu, provozní údržby, oprav a to vždy když to provoz
uvedeného zařízení bude vyžadovat
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku provozního zařízení a kabelových
rozvodů kabelové televize, zejména umožnit vstup do budovy oprávněným osobám
vlastníka, popř. provozovatele, k provádění údržby a oprav zařízení rozvodů
kabelové televize
- zachovat rozvody tepelné energie včetně komunikačního kabelu umístěných
na pozemku st. p. č. 753 – zastavěná plocha v k. ú. Bynov a umožnit oprávněným
osobám vlastníka přístup na pozemek st. p. č. 753 – zastavěná plocha v k. ú. Bynov,
v souvislosti s provozem, údržbou a rekonstrukcí těchto rozvodů, které jsou
ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 08 06 37 08
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 569/15 v objektu č. p. 569
ul. Bezručova, Děčín IV a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 31 37 02 ze dne 18. 12. 2007, týkající se odprodeje
bytové jednotky společnosti Trading Internacionále s. r. o., v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města
variantu č. 1, tj. schválit přímý odprodej bytové jednotky
č. 569/15 v objektu č. p. 569 ul. Bezručova, Společenství vlastníků ul. Bezručova 569/12,
Děčín IV, zastoupené manželi Korseltovými.
Usnesení č. RM 08 06 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3550 - zastavěná plocha, p. č. 3600, p. č. 3569/1, p. č. 3657/86
a p. č. 3710/1 - vše ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení plynovodu včetně přípojek na pozemcích p. č. 3550 – zastavěná plocha,
p. č. 3600, p. č. 3569/1, p. č. 3657/86 a p. č. 3710/1 - vše ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 06 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 119/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Boletice nad Labem, věcným
břemenem práva chůze a jízdy přes pozemek p. č. 119/1 v k. ú. Boletice nad Labem,
jako přístup k objektu č. p. 374, umístěném na pozemku p. č. 180/4 – zastavěná plocha
v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 06 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1912/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1912/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Děčín panu
Zelenickému z Děčína, na zahradu, za cenu 1,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 06 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1912/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 08 06 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 347 o výměře 232 m2
a pozemek p. č. 351/3 o výměře 146 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 06 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 675 o výměře
491 m2, pozemek p. č. 676 o výměře 437 m2 a pozemek p. č. 677 o výměře 505 m2, vše v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 08 06 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemků
p. č. 1235/2, p. č. 1235/1, p. č. 1235/3 a p. č. 1238/1 o výměrách dle geometrického plánu,
vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 06 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1235/8 o výměře 341 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 06 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2888/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 06 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 59 o výměře 291 m2
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 08 06 37 19
Rada města projednala návrh na převod - prodej části pozemku p. č. 454/1 pozemku
v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 06 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 575 o výměře 1104 m2
a pozemek p. č. 576 o výměře 2924 m2 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 08 06 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 683/51 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 06 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 378 – zastavěná plocha o výměře 255 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, podíl 11103/36849 do společného jmění
manželům
Peškovým z Děčína podíl 12775/36849 do výlučného vlastnictví panu
Grünerovi z Děčína a podíl 12971/36849 do společného jmění manželům
Syrovým z Děčína I, za cenu 76.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 06 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 713 o výměře 73 m 2 v k. ú. Podmokly
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se všemi součástmi a příslušenstvím paní Nováčkové z Děčína, za cenu 10.950,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 06 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 761/141 (dle GP č. 640-8/20008
se jedná o pozemek p. č. 761/178 o výměře 76 m2) v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Lanovým z Děčína, za cenu 22.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 06 37 25
Rada města projednala návrh na přijetí daru od Římskokatolické farnosti Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemku st. p. č. 199 – zastavěná plocha
o výměře 22 m2 včetně budovy bez č. p./č. e. (občanská vybavenost), umístěné na pozemku
st. p. č. 199 – zastavěná plocha a na pozemku p. č. 273 - ostatní plocha o výměře 1386 m 2
(hřbitov, urnový háj), vše v k. ú. Dolní Žleb, od vlastníka, tj. Římskokatolické farnosti
Dolní Žleb, za podmínek respektovat pietu místa, zachování konání Památky zesnulých
v duchu místní tradice, brát ohled na náboženské cítění občanů, umožňovat i klasické pohřby
do země, zachovat dosavadní charakter hřbitova, tj. zachovat dominantní kříž a pečovat
v nezměněné podobě o hrob Karla Hampela, osobnosti regionálně kulturního významu (hrob
se nachází cca 15 m za hlavním křížem, náhrobní kámen je tvořen pískovcovým čtyřhranným
sloupem s křížem navrchu a pod křížem se nachází reliéf kalicha s hostií), konání pohřbů
s katolickým pohřebním obřadem, stejně tak jako s obřady jiných křesťanských církví.
Usnesení č. RM 08 06 37 26
Rada města projednala návrh na převod pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 06 37 27
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2718 o výměře cca 3000 m 2
(o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven) v k. ú. Děčín z majetku
Hnízdilových z Děčína za cenu 400,--Kč/m2.
Usnesení č. RM 08 06 37 28
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Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 2294/2 o výměře 40 m2 a p. č. 2384/1
o výměře 1 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti
Dalkia Česká republika, a. s., 28. října 3123/152, Ostrava, za cenu 2.580,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 06 37 29
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 09 37 07 ze dne 22. 03. 2005, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 06 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 18 37 50 ze dne 28. 08. 2007, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 70 o výměře 224 m2 v k. ú. Velká Veleň, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 06 07 25
ze dne 20. 09. 2007, týkající se odprodeje pozemku p. č. 70 o výměře 224 m2 v k. ú.
Velká Veleň, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 06 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 469/1 (dle GP č. 2602-231/2005
se jedná o pozemek p. č. 469/3 o výměře 622 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Musila z Děčína, za cenu 93.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 06 37 32
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a žádost o prominutí
poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 02 37 20 ze dne 29. 01. 2008, týkající
se prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu ve smyslu vypuštění textu: „ - snížení
poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Růžičkovi z částky 16.904,00 Kč
na 10 %, tj. 1.690,40 Kč” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu
Růžičkovi z částky 161.780,00 Kč na 10 %, tj. 16.178,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 06 37 33
Rada města projednala zpoplatnění parkovacích ploch mezi ul. Maroldova a ul. Kaštanová
v Děčíně I a
schvaluje
zpoplatnění parkovacích ploch na pozemku p. č. 7/1, p. č. 7/8, p. č. 7/14, p. č. 16/1, p. č. 16/4
v k. ú. Děčín, včetně parkovacích státní před sportovní hanou na pozemku p. č. 33/4
a na pozemku p. č. 7/6 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 06 37 34
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení zbývajícího poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Klimtovi v plné
výši, tj. 12.056,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 06 37 35
Rada města projednala návrh výměnu kuchyňských linek v DPS Jindřichova 337, Děčín IX
a DPS Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a
schvaluje
provedení výměny kuchyňských linek v DPS Jindřichova 337, Děčín IX a DPS
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI, dle cenové nabídky, uvedené jako první v pořadí
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 06 37 36
Rada města projednala žádost manželů Knotkových o prominutí poplatku z prodlení
při placení nájmu bytu a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu manželům
Knotkovým z částky 22.899,00 Kč na 10 %, tj. 2.289,90 Kč.
Usnesení č. RM 08 06 37 37
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 10 37 06 ze dne 22. 05. 2007 bod 24
(Knotkovi) ve smyslu změny kupujícího z původního „manželé Knotkovi z Děčína, podíl
ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č.
1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč“ na nového kupujícího „paní
Knotkovou z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku
st. p. č.1250/72 a části pozemků p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 05 04 01 ze dne 21. 06. 2007 bod 24 (Knotkovi) ve smyslu změny kupujícího
z původního „manželé Knotkovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321
a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč“ na
nového kupujícího „paní Knotkovou z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově
č. p. 1321 a pozemku st. p. č.1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28,
nabídková cena 102.119,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 06 37 39
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- z majetku města části pozemků p. č. 1518/1 a p. č. 1519 v k. ú. Horní Oldřichov
(o výměrách dle geometrického plánu) a
- do majetku města část pozemku p. č. 1518/2 v k. ú. Horní Oldřichov (o výměře
dle geometrického plánu).
Usnesení č. RM 08 06 37 40
Rada města projednala návrh na prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za pozemek
v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za odprodej pozemku
p. č. 1331 v k. ú. Podmokly nejpozději do 30. 04. 2008.
Usnesení č. RM 08 06 38 01
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Rada města projednala návrh na změnu složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a
rozhodla
o změně složení manažerského týmu procesu komunitního plánování z manažerky
Bc. Ireny Beránkové na Mgr. Petru Ludwigovou - pro koordinační skupinu rodiny v krizi
dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 08 06 38 02
Rada města projednala žádost organizace Společenství pomoci, o. s., se sídlem Šafaříkova
158, Jáchymov, o zajištění a úhradu obědů pro děti a doprovod z města Vyžhorod u Kyjeva
(Ukrajina) při jejich návštěvě města Děčína a
schvaluje
zajištění obědů ve Školní jídelně Děčín I, Sládkova ulice, a úhradu obědů v celkové výši
do 1.300,00 Kč z kapitoly OSV č. 38, § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
péče, položka 5169.
Usnesení č. RM 08 06 38 03
Rada města projednala informaci o přijatých finančních prostředcích v roce 2007 a jejich
čerpání a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přijatých finančních prostředcích za rok 2007
a jejich čerpání.
Usnesení č. RM 08 06 39 01
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na výkon funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Děčín III, Březová 369/25, p. o., a v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy,
pověřuje
funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců paní Valerii Martinčekovou a
souhlasí
s přizváním odborníka s hlasem poradním PhDr. Jarmily Herinkové.
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Usnesení č. RM 08 06 39 02
Rada města projednala žádost sportovců o bezplatnou permanentní vstupenku do Plavecké
haly v Děčíně a
r o z h o d l a
poskytnout bezplatnou permanentní vstupenku do Plavecké haly v Děčíně na rok 2008
sportovcům: Lence Antošové, Tomáši Lapáčkovi, Filipu Gablíkovi, Adamovi Turanskému,
Martinu Kučerovi, Tomáši Behinovi a Jaroslavu Málkovi.
Usnesení č. RM 08 06 39 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o výši finanční dotace v roce 2008 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy ve výši
nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 sportovním subjektům v předloženém
znění dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 06 39 04
Rada města projednala návrh tarifního platu a jeho složek ředitele Městské Knihovny,
příspěvková organizace a
schvaluje
tarifní plat a jeho složky ředitele Městské knihovny, Raisova 3, Děčín IV, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01. 04. 2008.
Usnesení č. RM 08 06 39 05
Rada města projednala žádost sportovní organizace TJ Sokol Maxičky o poskytnutí dotace
na pořádání sportovní akce „ME v canicrossu a bikejöringu Děčín 2008“ a o užití znaku města
Děčín a
bere

na

vědomí

potřebu finanční spoluúčasti ve formě dotace sportovní organizaci TJ Sokol Maxičky,
se sídlem Maxičky 7, Děčín, PSČ 405 02, IČO 18382185, ve výši 650.000,00 Kč na pořádání
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sportovní akce „ME v canicrossu a bikejöringu Děčín 2008“ dle důvodové zprávy a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na propagačních materiálech „ME v canicrossu a bikejöringu
Děčín 2008“ pro sportovní organizaci TJ Sokol Maxičky.
Usnesení č. RM 08 06 50 01
Rada města projednala informaci, týkající se škod na majetku města, způsobených orkánem
EMMA v oblasti Červený vrch – ulice Drážďanská a tuto
bere na vědomí
a
ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí
požádat o rozpočtové opatření k zajištění finančních prostředků na opravy záchytných plotů
ve výši 499.041,00 Kč, dle důvodové zprávy do 04/2008.
Usnesení č. RM 08 06 50 02
Rada města projednala informace, týkající se problematiky prodeje bytové jednotky
č. 1333/14 ul. Dvořákova, Děčín II a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 06 50 03
Rada města projednala návrh úpravy platu ředitele Lesního úřadu Děčín, příspěvková
organizace a
stanovila
plat ředitele Lesního úřadu Děčín, Bynovská 74/20, 405 05 Děčín XXI,
organizace, dle důvodové zprávy s platností od 01. 03. 2008.

příspěvková

Usnesení č. RM 08 06 50 04
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace pro REGIO CENTRUM, o. p. s.,
Máchova 1192/3, 408 01 Rumburk, na provozování městského informačního střediska
ve Zbrojnické ulici, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí dotace pro REGIO centrum,
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o. p. s. ,

Máchova 1192/3, 408 01

Rumburk, dle důvodové zprávy, ve výši 300.000,00 Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve věci provozování informačního střediska
v roce 2008 ve Zbrojnické ulici, Děčín IV.
Usnesení č. RM 08 06 50 05
Rada města projednala nabídku Labské plavební společnosti, s. r. o., Březová 162/190,
405 02 Děčín III – Staré Město, na provozování osobní lodní dopravy na trase Děčín –
Hřensko a zpět na sezónu roku 2008 a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky výše uvedenému subjektu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí dotace pro Labskou plavební společnost, s. r. o., Březová 162/190,
405 02 Děčín III – Staré Město, dle důvodové zprávy ve výši 400.000,00 Kč,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 08 06 50 06
Rada města projednala informaci o vypořádání připomínek k žádosti Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Labské pískovce, včetně dopisu
RNDr. Petra Rotha CSc., ředitele odboru mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR,
k návrhu zařazení nově navrhovaných evropsky významných lokalit na katastrálním území
města Děčína do soustavy Natura 2000 a tuto
bere na
vědomí,
a
nesouhlasí
se zařazením lokality CZ0424128 Labské údolí do národního seznamu evropsky významných
lokalit a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku zpracováním odpovědi
pro Ministerstvo životního prostředí ČR dle důvodové zprávy včetně podpisu.
Usnesení č. RM 08 06 50 07
Rada města projednala realizaci výměny části havarovaného stávajícího kanalizačního potrubí
v jižních zahradách děčínského zámku a
schvaluje
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realizaci výměny části havarovaného stávajícího kanalizačního potrubí v jižních zahradách
děčínského zámku s tím, že následně bude odborem rozvoje požádáno o provedení
rozpočtového opatření.
Usnesení č. RM 08 06 50 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku
paní Kratochvílové ze dne 19. 03. 2003 a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1
o poskytnutí úvěru drobnému podniku paní Kratochvílové ze dne 19. 03. 2003.
Usnesení č. RM 08 06 50 09
Rada města projednala žádost Ministerstva obrany o podporu projektu „Bojovníci proti
totalitě pohledem dětí“ a
doporučila
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí nadačního daru Nadačnímu fondu
Československých legií, se sídlem Sokolská 33, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 457 70 95, ve výši
30.000,00 Kč v roce 2008 na realizaci projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“.
Usnesení č. RM 08 06 50 10
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Děčínská sportovní,
příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Děčínská sportovní,
příspěvková organizace, se sídlem Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350.
Usnesení č. RM 08 06 60 01
Rada města projednala
Zápis č. 1/2008 ze zasedání Kontrolního výboru ZM
ze dne 04. 02. 2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 06 60 02
Rada města projednala žádost
firmy GARP production s. r. o., Machkova 587,
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500 11 Hradec Králové, o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na vyhotovené mapě města.
Usnesení č. RM 08 06 60 03
Rada města projednala vyjádření, zveřejněné dne 22. 02. 2008 v týdeníku Haló noviny a
pověřuje
primátora města k tomu, aby za statutární město Děčín podal Policii ČR podnět k prošetření
skutečností nasvědčujících tomu, zda nedošlo ke spáchání trestného činu v souvislosti s tímto
vyjádřením, zveřejněným dne 22. 02. 2008 v týdeníku Haló noviny.
Usnesení č. RM 08 06 60 04
Rada města projednala informaci o připravovaném plavební stupni Děčín, který ve smyslu
expertního vyjádření zvýší příznivě efekty protipovodňové ochrany a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že po vybudování bude stavba v majetku státního podniku Povodí Labe, stavba bude
financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a její protipovodňový efekt bude
hrazen z Programu prevence před povodněmi MZe ČR – 129 120 a s přihlédnutím
k pozitivnímu protipovodňovému účinku stavby
pověřuje
primátora města, aby požadavek na financování protipovodňového efektu stavby uplatnil
na MZe ČR předložením dokumentace stavby a žádosti „Navrhovatele“ ve smyslu Přílohy
č. 11 k zákonu č. 360/2007 Sb., do 31. 03. 2008“.
Usnesení č. RM 08 06 60 05
Rada města projednala žádost společnosti MVV Energie CZ s. r. o., se sídlem Agora Flora,
Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3, o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na nových webových stránkách společnosti MVV Energie CZ
s. r. o., se sídlem Agora Flora, Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3.
Ing. Vladislav R a š k a v.r.
primátor

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