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

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 17. června
Usnesení č. RM 08 12 29 01
Rada města projednala Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Děčíně
a koncepci v předloženém znění
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Děčíně
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 12 29 02
Rada města projednala Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
na II. pololetí roku 2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 08 12 29 03
Rada města projednala Zápis č. 3 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ze dne 02. 06. 2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 12 29 04
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní podnik
města Děčína, a. s., za rok 2007 a
schvaluje
-

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu

-

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

bere

za rok 2007, roční účetní závěrku za rok 2007 včetně návrhu na rozdělení zisku,
objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady
na období od 01.07. 2008 do 30. 06. 2009 a
na

v ě d o mí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení
zisku a činnosti v roce 2007.
Usnesení č. RM 08 12 29 05
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby
Děčín a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Technické služby
Děčín a. s., za rok 2007 a
schvaluje
bere

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2007, roční účetní závěrku za rok 2007 včetně návrhu na rozdělení zisku,
objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady
na období od 01. 07. 2008 do 30. 06. 2009 a
na

v ě d o mí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení
zisku a činnosti v roce 2007.
Usnesení č. RM 08 12 31 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na nákup služeb – pevné hlasové
služby a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o poskytování
Hlasového řešení ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 33 01
Rada města projednala návrh na vznik nové části města Chlum, Děčín XXXIV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vznik nové části města s názvem Děčín XXXIV – Chlum.
Usnesení č. RM 08 12 34 01
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Rada města projednala oznámení koncepce „Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe“, která
je podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) a
schvaluje
oznámení koncepce zpracované v rozsahu podle přílohy č. 9 podle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání písemného vyjádření
k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a IPPC dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 35 01
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007
včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2007
a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2007 včetně
finančního vypořádání
2) vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2007 a výsledky
auditu města a městem zřízených organizací
3) uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2007, na základě vyjádření auditora ADaKa
s. r. o., Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 08 12 36 01
Rada města projednala informaci o doplnění Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města jmenovat členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín:
1. Mgr. Magdalena Horká, tisková mluvčí a projektová manažerka Centra sociálních
služeb Děčín, p. o., Magistrátu města Děčín,
2. Bc. Petr Kužel, vedoucí oddělení investic odboru rozvoje Magistrátu města Děčín a
bere

na

vědomí

změnu u dříve jmenované členky Řídícího výboru Mgr. Petry Ludwigové
veřejnosti.
3

na zástupce

Usnesení č. RM 08 12 36 02
Rada města projednala informaci o zvýšení rozpočtových nákladů při podání žádosti o dotaci
na Panoramatický výtah na Pastýřskou stěnu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
pro období 2007 – 2013, na projekt „Výstavba panoramatického výtahu na Pastýřskou
stěnu v Děčíně – Podmokly“ o celkových nákladech 18.144.617,00 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 18.144.617,00 Kč,
3. spolufinancování projektu ze strany města v minimální výši 1.360.847,00 Kč (7,5 %
z celkových uznatelných nákladů).
Usnesení č. RM 08 12 36 03
Rada města projednala informaci o realizaci projektové dokumentace na kanalizační přípojky
v lokalitách Červený Vrch, Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní a Jalůvčí a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvy o vzájemné součinnosti, jež tvoří přílohu tohoto
materiálu.
Usnesení č. RM 08 12 36 04
Rada města projednala Integrovaný plán rozvoje města Děčín - zóna Centrum (IPRM) a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit IPRM v celkovém objemu aktivit ve výši 771,4 mil. Kč,
2. předložit IPRM do 1. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad pro období 2007 – 2013,
3. spolufinancovat IPRM ze strany města v minimální výši 83.9 mil. Kč (7,5 %
z celkových uznatelných nákladů u projektů, které negenerují příjmy a cca 60 %
u projektů generujících příjmy).
Usnesení č. RM 08 12 36 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se žádosti o dotaci na projekt panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 08 10 36 04 ze dne 20. 05. 2008 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 05 04 13 ze dne
22. 05. 2008 v plném znění.
Usnesení č. RM 08 12 37 01
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 Pavlíkovou a panem Pavlíkem z Děčína (za byt č. 08, Stavební 379/4,
Děčín I ), dle které se povoluje úhrada dluhu paní Pavlíkové a panu Pavlíkovi
ve výši 286.918,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek,
s paní Lávičkovou a panem Lávičkou z Děčína (za byt č. 04, Loubská 80, Děčín
XIII), dle které se povoluje úhrada dluhu paní Lávičkové a panu Lávičkovi
ve výši 673.897,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek,
s panem Ferkem z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Ferkovi
ve
výši 496.543,00 Kč v měsíčních splátkách 2.000,00 Kč, splatných
do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek,
s paní Vlčkovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Vlčkové ve
výši 20.620,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.

Usnesení č. RM 08 12 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 168/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení NTL plynovodní přípojky na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě SČP Net, s. r. o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 12 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3056 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 3055/34 – ostatní plocha,
jiná plocha a p. č. 2888/1 – ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným
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břemenem práva uložení zemního kabelového vedení přes pozemky p. č. 3056, p. č. 3055/34
a p. č. 2888/1, vše v k. ú. Podmokly, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 12 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1243/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem
•
•
•
•

práva uložení vedení zemní vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku
p. č. 1243/1 v k. ú. Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení,
za cenu dle „Zásad“,
práva uložení vedení STL plynovodní přípojky na pozemku p. č. 1243/1 v k. ú.
Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“,
práva uložení kabelového vedení el. přípojky na pozemku p. č. 1243/1 v k. ú
Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu
dle „Zásad“,
práva vedení zemního telekomunikačního kabelu na pozemku p. č. 1243/1 v k. ú.
Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. Telefonika O2 Czech Republik, a. s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu dle „Zásad“ .

Usnesení č. RM 08 12 37 05
Rada města projednala návrh na prodloužení nájmu pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodloužení nájmu částí pozemků p. č. 2825 o výměře 81 m2 a p. č. 2826 o výměře 85932 m2
v k. ú. Děčín jako zahrádkářskou kolonii za cenu 1,--Kč/m 2, tj. 86.013,--Kč/rok pro ČZS,
základní organizace Kamenická ul., Děčín II, zast. předsedou základní organizace panem
Ing. Podzimkem, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 12 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1030/3k - 110/07 ze dne 04. 06. 2007
na pronájem části pozemku p. č. 1030/3 v k. ú. Děčín – Staré Město ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce, a to pana Šetelíka z Děčína.
Usnesení č. RM 08 12 37 07
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Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1003 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Děčín paní
Kopejkové z Děčína, na zahradu, za cenu 1,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 12 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 493 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Podmokly, pro pana Fořta
z Děčína, na zahradu, za cenu 150,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 12 37 09
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 493 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 08 12 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 910/2 o výměře 76 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 12 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 445/2 o výměře 140 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 12 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 423 o výměře 656 m2, p. č.
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422/2 o výměře 45 m2 a st. p. č. 73 o výměře 67 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 12 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 102 v k. ú. Bělá
u Děčína, o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 08 12 37 14
Rada města projednala problematiku prodeje částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 06 37 15 ze dne 18. 03. 2008, týkající se zveřejnění
záměru prodeje částí pozemků p. č. 1235/2, p. č. 1235/1, p. č. 1235/3 a p. č. 1238/1 v k. ú.
Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 03 07 08 ze dne
27. 03. 2008, týkající se zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 1235/2, p. č. 1235/1,
p. č. 1235/3 a p. č. 1238/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 1235/2, p. č. 1235/1, p. č. 1235/3
a p. č. 1238/1 v k. ú. Podmokly dle žádné varianty.
Usnesení č. RM 08 12 37 15
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 168/3 o výměře 1376 m2
v k. ú. Podmokly, z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. RM 08 12 37 16
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Podmokly z vlastnictví statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3710/31 o výměře 3650 m 2
8

a pozemku p. č. 3725/16 o výměře 4916 m2 v k. ú. Podmokly do vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově.
Usnesení č. RM 08 12 37 17
Rada města projedla návrh na převod pozemků v k. ú. Loubí u Děčín z vlastnictví statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 800/22 o výměře 73 m2, p. č.
800/24 o výměře 117 m2, p. č. 800/25 o výměře 2922 m2, p. č. 800/32 o výměře 610 m2, p. č.
800/35 o výměře 24 m2, p. č. 800/37 o výměře 33 m2 a p. č. 800/41 o výměře 81 m2 v k. ú.
Loubí u Děčína do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ústeckého kraje,
se sídlem v Chomutově.
Usnesení č. RM 08 12 37 18
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 195/2, dle GP č.
2981-110/2008 se jedná o pozemek p. č. 183/8 o výměře 8 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů Bártových, paní Hlaváčkové, manželů
Kašákových, , manželů Kmínkových a paní Knotkové, všichni z Děčína.
Usnesení č. RM 08 12 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 863/9 o výměře 12270 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku Ústeckého kraje se sídlem
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 08 12 37 20
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1963/2 o výměře 1133 m2 a pozemku
p. č. 3607/2 o výměře 703 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
z majetku Chart Ferox, a. s., Ústecká 1335/30, Děčín V, za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 12 37 21
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Rada města projednala seznam pozemků pod přístupovými cestami vhodných
z majetku města do vlastnictví majitelů objektů a tento
bere

na

pro převod

vědomí.

Usnesení č. RM 08 12 37 22
Rada města projednala žádost paní Kateřiny Peprné na vybudování „staveništní“ komunikace
na části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
vybudování „staveništní“ komunikace na části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly
na náklady stavebníka, tj. paní Peprné z Roztok.
Usnesení č. RM 08 12 37 23
Rada města projednala žádost paní Kateřiny Peprné na vybudování „staveništní“ komunikace
na části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. bezúplatný převod stavby „staveništní“ komunikace na části pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly z vlastnictví paní Peprné z Roztok, do vlastnictví statutárního města
Děčín a
2. uzavření Dohody o budoucím předání a převzetí komunikace na části pozemku p. č.
168/1 v k. ú. Podmokly mezi vlastníkem pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly, tj.
statutárním městem Děčín a stavebníkem, tj. paní Peprnou z Roztok, po doplnění, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dohody o budoucím
předání a převzetí komunikace.
Usnesení č. RM 08 12 38 01
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou a
neschvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou
v Děčíně VI, Krásnostudenecká 1525/30, u paní Vacínové.

Usnesení č. RM 08 12 39 01
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Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
a kultury za období od 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008 a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 39 02
Rada města projednala návrh na vyřazení služebního vozidla Fiat Doblo z majetku Městské
knihovny, p. o., Raisova 3, Děčín IV, a jeho následný odprodej a
schvaluje
vyřazení služebního vozidla Fiat Doblo z majetku Městské knihovny, p. o., Raisova 3,
Děčín IV, a jeho odprodej dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 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. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., a Dodatek č. 3
zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, p. o., s účinností
od 01. 07. 2008,
2. Dodatek č. 4 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., a Dodatek č. 3
příkazní smlouvy příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, p. o., které jsou
nedílnou součástí zřizovacích listin příspěvkových organizací, s účinností od 01. 07. 2008.
Usnesení č. RM 08 12 39 04
Rada města projednala žádost veslařského klubu TJ Slavia SČE Děčín o finanční dotaci
na nákup veslařské lodě a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
•
•

o poskytnutí finanční dotace ve výši 200.000,00 Kč veslařskému klubu TJ Slavia SČE
Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV, PSČ 405 49, IČO: 524 841, na nákup veslařské lodě
dle důvodové zprávy a
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2008 veslařskému klubu TJ Slavia
Děčín v předloženém znění.

Usnesení č. RM 08 12 39 05
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Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 57/2008, a to navýšení § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
(projekty, průběžná podpora) o 180.000,00 Kč, snížením § 6409 - rezerva o 180.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 12 39 06
Rada města projednala návrhy dohod o vytvoření společného školského obvodu s obcemi
Srbská Kamenice, Valkeřice, Těchlovice, Malšovice, Ludvíkovice, Jetřichovice,
Horní Habartice, Dolní Habartice, Dobrná, Dobkovice a Bynovec a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu
s obcemi Srbská Kamenice, Valkeřice, Těchlovice, Malšovice, Ludvíkovice, Jetřichovice,
Horní Habartice, Dolní Habartice, Dobrná, Dobkovice a Bynovec.
Usnesení č. RM 08 12 50 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 41/2008 - 56/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku
2008 o 90 tis. Kč a zvýšení výdajů o 90 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 12 50 02
Rada města projednala informaci o rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věci žádosti
statutárního města Děčín o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 12 50 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 58/2008, a to navýšení § 6409 – ostatní činnosti - položky ostatní
o 244 tis. Kč a snížení § 6409 – rezerva o 244 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 12 50 04
Rada města projednala Zápis č. 2/2008 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Děčín, konaného dne 09. 06. 2008 a tento
doporučuje
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zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 12 50 05
Rada města projednala návrh na změnu ve složení sociální komise a
jmenuje
Mgr. Petra Maršouna členem sociální komise a
odvolává
členku komise Mgr. Petru Ludwigovou.
Usnesení č. RM 08 12 50 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zatížení pozemků věcným
břemenem ve prospěch města a
schvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 08 10 37 54 ze dne 20. 05. 2008, týkající
se zřízení věcného břemene přes pozemky p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812 a p. č. 814
v k. ú. Podmokly, v plném znění,
2) zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812 a p. č. 814 v k. ú. Podmokly práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Ústecký kraj, se sídlem Krajský úřad,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč,
3) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812 a p. č. 814 v k. ú.
Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního
vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Ústecký kraj,
se sídlem Krajský úřad, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
40,--Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 12 60 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na zadání stavebních prací akce
Sportovní hala IV. etapa – zpevněné plochy a odkanalizování fotbalového stadionu ul. Práce,
Děčín IV, a tuto
schvaluje
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a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, Děčín II, IČ: 25042751,
a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 60 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 59/2008 a to snížení finančních prostředků u akce „Parkoviště
Bynov“, § 2212 o 1.050 tis. Kč a navýšení finančních prostředků u akce: „Sportovní hala
ul. Práce IV. etapa – zpevněné plochy“ § 3412 o 1.050 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 12 60 03
Rada města projednala projektový záměr „Výuka děčínských škol pro 3. tisíciletí“ a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit projektový záměr „Výuka děčínských škol pro 3. tisíciletí“ v celkovém objemu
15 mil. Kč,
2. předložit projektový záměr „Výuka děčínských škol pro 3. tisíciletí“ do 2. průběžné výzvy
operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblast podpory
1.1. Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckem kraji.
Usnesení č. RM 08 12 60 04
Rada města projednala žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín o finanční dotaci
na provoz a údržbu dvou sportovních areálů (Městský stadion a „Máchovka“) a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o poskytnutí finanční dotace ve výši 420.000,00 Kč sportovnímu klubu FK JUNIOR
Děčín, Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín, IČO: 66105609, na provoz a údržbu dvou
sportovních areálů dle důvodové zprávy a
2) o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v roce 2008 sportovnímu
klubu FK JUNIOR Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 12 60 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
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rozpočtové opatření č. RO 60/2008, a to navýšení § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
(projekty, průběžná podpora) o 420.000,00 Kč, snížením § 6409 - rezerva o 420.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 12 60 06
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na zadání stavebních prací akce
Zámek Děčín – oprava staticky narušené opěrné zdi mezi jižními zahradami a sýpkou a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo
s dodavatelem Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II,
IČ: 47781483, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 12 60 07
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 61/2008 a to snížení finančních prostředků u akce: „Přístupová
komunikace Škrabky“ § 2212 o 2.100 tis. Kč a navýšení finančních prostředků u akce:
„Zámek Děčín – oprava staticky narušené opěrné zdi mezi jižními zahradami a sýpkou“
§ 3322 o 2.100 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 12 60 08
Rada města projednala Dohodu o partnerství mezi statutárním městem Děčín a Jindřichem
Hudečkem HUDY SPORT a tuto
bere na
a
pověřuje

vědomí

primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Dohody
o partnerství.
Usnesení č. RM 08 12 60 09
Rada města projednala žádost Romského sdružení „INDIGO Děčín“ o mimořádnou dotaci
z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč. na úhradu nájemného za období 09-12/2008 a
rozhodla
o poskytnutí mimořádné finanční dotace Romskému sdružení „INDIGO Děčín“ z rozpočtu
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 15 tis. Kč na úhradu nájemného za období
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09/2008 až 12/2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace
Romskému sdružení „INDIGO Děčín“ z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ve výši 15 tis. Kč na úhradu nájemného za období 09-12/2008 dle důvodové zprávy
a smlouvy, které tvoří její přílohu v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 12 60 10
Rada města projednala návrh na delegování zástupce města na valné hromady akciové
společnosti TSD a. s., a dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
doporučuje
zastupitelstvu města delegovat primátora statutárního města
Ing. Vladislava Rašku
a náhradníky, tj. 1. náměstka primátora Mgr. Miroslava Samlera a 2. náměstka primátora
Ing. Jiřího Šťastného, jako zástupce města na valné hromady akciové společnosti Technické
služby Děčín a. s., ke dni 26. 06. 2008.

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.

