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

USNESENÍ

z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008
Usnesení č. RM 08 20 29 01
Rada města projednala obsah Manuálu Balanced Scorecard statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a tento Manuál
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 20 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0418 13 13 - vedoucí OR – další kontrola
v 09/2009 a č. 1299/99 – vedoucí OR – vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 20 34 01
Rada města projednala návrh na zřízení Povodňové komise statutárního města Děčín a
zřizuje
Povodňovou komisi statutárního města Děčín a
jmenuje
členy Povodňové komise statutárního města Děčín dle předloženého návrhu –
Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto materiálu, členy Pracovního štábu Povodňové
komise statutárního města Děčín – Příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto materiálu a
pověřuje
členy Povodňové komise statutárního města Děčín plněním úkolů v rozsahu § 78 odst. 2 a 3
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – Příloha č. 3,
která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 08 20 34 02
Rada města projednala žádosti o snížení pohledávky (náklady spojené s hospitalizací zvířat
v městském útulku) nad 20.000,00 Kč a

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o snížení pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 20 34 03
Rada města projednala žádost Českého svazu chovatelů, Okresní organizace Litoměřice,
se sídlem 411 41 Žitenice, Litoměřická 273, o poskytnutí příspěvku na „Českou výstavu
drobného zvířectva" a
rozhodla
poskytnout příspěvek na uvedenou akci ve výši 5 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 20 34 04
Rada města projednala informaci o zapojení Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna,
p. o., Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV, do projektu Amphibian Project a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 20 34 05
Rada města projednala návrh na vyřazení hmotného majetku ZOO Děčín – Pastýřská stěna,
p. o. Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV, přesahujícího svou pořizovací hodnotou
či nedosahujícího stářím majetku hranici stanovenou pro vyřazení v kompetenci ředitele
příspěvkové organizace ZOO Děčín a
schvaluje
vyřazení tohoto majetku včetně způsobu likvidace, v rozsahu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 20 36 01
Rada města projednala informaci o akci „Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Děčín –
Červený Vrch - 2. etapa“ a
schvaluje
provedení dodatečných prací dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo s firmou RAVEL spol. s r. o., IČ 47282312.
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Usnesení č. RM 08 20 37 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zakládání a údržbě městské zeleně,
uzavřené na základě usnesení rady města č. 385/01 ze dne 5. dubna 2001 a
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zakládání a údržbě městské zeleně a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 2.
Usnesení č. RM 08 20 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1489/1 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky do pozemku p. č. 1489/1
v k. ú. Bělá u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1549/5 - ostatní plocha, komunikace a p. č. 1365/1 - trvalý travní
porost v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení
NN do pozemků p. č. 1549/5 a p. č. 1365/1 v k. ú. Horní Oldřichov pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3474/2 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3474/2 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Folknáře a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 14/2 - ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Folknáře věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 14/2
v k. ú. Folknáře pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Křešice
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 660 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Křešice u Děčína věcným
břemenem práva umístění vedení vodovodní a elektro přípojky do pozemku p. č. 660
v k. ú. Křešice u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 638/17
v k. ú. Křešice u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Folknáře a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 131/5 a p. č. 591/1 – oba ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Folknáře věcným břemenem práva umístění vedení vodovodní přípojky do pozemků p. č.
131/5 a p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č.
131/25 v k. ú. Folknáře, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2925/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva umístění přípojky sdělovacího kabelu do pozemku p. č. 2925/1 v k. ú. Děčín
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
Oldřichov a

v k. ú. Horní

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1540/3 – zahrada v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 1540/3 v k. ú. Horní Oldřichov
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 20 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemků st. p. č. 714/1, st. p. č. 996, p. č. 761/15 - ostatní plocha, neplodná půda,
p. č. 779 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 784/2 – ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 761/12 –
trvalý travní porost, vše v k. ú. Bynov,
věcným břemenem práva uložení zemního
kabelového vedení NN a VN do výše uvedených pozemků pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 344 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice věcným
břemenem práva uložení vedení plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku
p. č. 344 v k. ú. Chrochvice a věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky
do pozemku p. č. 270/1 v k. ú. Chrochvice pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 459/1 - ostatní plocha, komunikace a p č. 457/1 – trvalý travní
porost v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
do pozemků p. č. 459/1 a p. č. 457/1 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Prostřední
Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 845/18 – trvalý travní porost v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva umístění vedení plynovodní přípojky do pozemku p. č. 845/18
v k. ú. Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 20 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
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neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků p. č. 428/5, p. č. 453/3
a části pozemku p. č. 428/6 v k. ú. Březiny u Děčína pro SK Březiny ve smyslu změny
výpovědní lhůty a to z původní výpovědní doby „tři měsíce“ na novou výpovědní dobu
„jednoho měsíce“.
Usnesení č. RM 08 20 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků p. č. 428/5, p. č. 453/3
a části pozemku p. č. 428/6 v k. ú. Březiny u Děčína pro SK Březiny ve smyslu doplnění
ustanovení, týkající se užívání pozemků a jejich úpravy a to čl. IV o bod 4. o text „Nájemce
se zavazuje, že ve lhůtě dva měsíce před zahájením stavby rekonstrukce areálu bývalé
Mateřské školy v Březinách č. p. 151 na domov pro osoby se zdravotním postižením a domov
se zvláštním režimem, uzavře se statutárním městem Děčín jako pronajímatelem Dodatek č. 2
a to ve smyslu změny výměry pronajatých pozemků“, dle Zápisu ze dne 19.09.2008.
Usnesení č. RM 08 20 37 16
Rada města projednala požadavek SK Březiny a
schvaluje
zapracování požadavku SK Březiny na vybudování ochranných sítí v rámci rekonstrukce
areálu bývalé Mateřské školy v Březinách č. p. 151 na domov pro osoby se zdravotním
postižením a domov se zvláštním režimem do projektové dokumentace.
Usnesení č. RM 08 20 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 428/5, p. č. 453/3,
popřípadě jejich části, a část pozemku p. č. 428/6 v k. ú. Březiny u Děčína s tím, že konkrétní
prodej pozemků, popřípadě jejich částí, bude realizován až po vydání kolaudačního
rozhodnutí na stavbu objektu Březiny č. p. 151.
Usnesení č. RM 08 20 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1660/1
v k. ú. Podmokly o výměře, upřesněné geometrickým plánem, s podmínkou zatížení části
pozemku věcným břemenem jízdy a chůze k nemovitosti na pozemku st. p. č. 1660/9 v k. ú.
Podmokly, vše dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 20 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 342/1 v k. ú. Chrochvice
o výměře, upřesněné GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 20 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2725 v k. ú. Děčín o výměře
675 m2.
Usnesení č. RM 08 20 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 230/6 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře 1 807 m2.
Usnesení č. RM 08 20 37 22
Rada města projednala žádost ze dne 11.08.2008 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
ke stavebnímu řízení „Rekonstrukce nebytových prostor v objektu Bezručova 569/12,
Děčín IV“ a s vybudováním venkovního schodiště na části pozemků p. č. 990 a p. č. 1010
v k. ú. Podmokly za podmínky, že ke kolaudaci stavby dojde k majetkoprávnímu urovnání.
Usnesení č. RM 08 20 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje

7

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 990 a část pozemku p. č.
1010 o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 20 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 714/1 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 20 37 26
Rada města projednala informaci o zamýšleném výkupu garáží včetně pozemků v k. ú.
Podmokly a
bere

na

vědomí

informaci ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, o zamýšleném výkupu garáže č. e. 920 včetně pozemku st. p. č.
988/3 o výměře 28 m2 a garáže bez č. e. včetně pozemku st. p. č. 1337 o výměře 24 m2 ,
vše v k. ú. Podmokly, formou výběrového řízení.
Usnesení č. RM 08 20 37 27
Rada města projednala návrh na výkup garáží včetně pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup garáže č. e. 920 včetně pozemku st. p. č. 988/3 o výměře
28 m2 a garáže bez č. e. včetně pozemku st. p. č. 1337 o výměře 24 m2 , vše v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, formou výběrového řízení.
Usnesení č. RM 08 20 37 28
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 724/1 o výměře 688 m2 v k. ú. Bynov,
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 20 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
8

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly,
dle GP č. 3001-048/2008 označen jako pozemek p. č. 803/9 o výměře 172 m2, v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Matějíčkovou, a Zubní laboratoř
TMK, spol. s r. o., Teplická 365/60, Děčín IV, za cenu 56.760,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva jízdy
a chůze pro vlastníky nemovitosti na pozemku st. p. č. 591 v k. ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. RM 08 20 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2855 o výměře 18 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Burandu za cenu 7.200,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 20 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 683/51, dle GP č. 648-054/2008
se jedná o pozemek p. č. 683/62 o výměře 48 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Žákové za cenu 2.400,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení
této části pozemku věcným břemenem práva chůze, jízdy, uložení a údržby zařízení veřejného
osvětlení pro vlastníka zařízení, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 08 20 37 32
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 683/50 a části pozemku p. č. 1193/1,
dle GP č. 648-054/2008 se jedná o pozemek p. č. 683/63 o výměře 665 m2, v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Žákovi za cenu 99.750,00 Kč + ostatní náklady,
s podmínkou zatížení této části pozemku věcným břemenem práva chůze, jízdy, uložení
a údržby zařízení veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 08 20 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. l, tj. schválit prodej pozemků p. č. 22/1 o výměře 676 m2,
p. č. 1617 o výměře 139 m2 a p. č. 1618 o výměře 195 m2 v k. ú. Velká Veleň se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Fišerovým za cenu 30.030,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 08 20 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 639 o výměře 237 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, a to podíl 3/20 do výlučného vlastnictví paní
Hulbachové a podíl 17/20 do výlučného vlastnictví panu Premoli za cenu 71.100,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 20 37 35
Rada města projednala návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s paní
Šulcovou, dle které se povoluje úhrada závazku, představující škodu vzniklou umístěním
vozidla Škoda 105L, SPZ TPD 25-36 na odstavném parkovišti, ve výši 17.195,50 Kč
v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této dohody.
Usnesení č. RM 08 20 37 36
Rada města projednala informaci, týkající se vozidel zajištěných při výkonu působnosti
Policie ČR, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 20 37 37
Rada města projednala žádost kolektivu zpracovatelů knihy „Věcná břemena od A do Z“ a
rozhodla
udělit souhlas s použitím Přílohy č. 1 „Zásad“ – zřizování věcných břemen omezujících
vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým v aktualizovaném vydání knihy „Věcná
břemen od A do Z“, jako příklad metodického pokynu pro způsob oceňování věcných
břemen.
Usnesení č. RM 08 20 37 38
Rada města projednala návrh na úhradu nájemného za užívání pozemků p. č. 161/4, p. č.
545/2, p. č. 809/6, p. č. 809/9, p. č. 809/10 a p. č. 809/11 v k. ú. Nebočady pod místními
komunikacemi a
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schvaluje
úhradu nájemného ve výši 7.596,00 Kč dle Znaleckého posudku č. 2273/75/08 ze dne
10.09.2008 za užívání pozemků pod komunikacemi v období od 08.01.2006 do 26.06.2006.
Usnesení č. RM 08 20 37 39
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území města a
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2008 do 31.03.2009.
Usnesení č. RM 08 20 39 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se daru „Nadačnímu fondu Československých legií, se sídlem Sokolská 33, Praha 2,
PSČ 120 00, IČ 457 70 95“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 06 50 09 ze dne 18.03.2008 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 04 04 ze dne
23.04.2008 v plném znění.
Usnesení č. RM 08 20 39 02
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se „Návrhu dotací sportovním subjektům na rok 2008“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 11 39 02 ze dne 03.06.2008 a to v části
poskytnutí výše dotace z původní výše 180.000,00 Kč na výši 175.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 06 06 02
ze dne 26.06.2008 a to v části 2. - uzavření smluv o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 08 20 39 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se poskytnutí
příspěvku na spoluúčast při vydání publikace „Historické rozšíření ryb v řece Labi“ a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 10 50 05 ze dne 20.05.2008 a revokaci usnesení rady
města č. RM 08 10 50 06 ze dne 20.05.2008 v plném znění.
Usnesení č. RM 08 20 39 04
Rada města projednala žádosti subjektů pracujících v oblasti kultury o poskytnutí finančního
příspěvku a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční příspěvek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 20 39 05
Rada města projednala návrh platu ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o.,
od 01.10.2008 a
schvaluje
plat ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., dle důvodové zprávy s platností
od 01.10.2008.
Usnesení č. RM 08 20 50 01
Rada města projednala informaci o podání žádosti o dotaci na projekt „Děčín – Zámecký
rybník, odbahnění“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životního
prostředí, výzva č. 6 na projekt „Děčín – Zámecký rybník, odbahnění“ o celkových
nákladech 29.744 029,00 Kč a spolufinancování projektu ze strany města v minimální výši
2.974.402,00 Kč (10 % z celkových uznatelných nákladů).
Usnesení č. RM 08 20 50 02
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 23. října 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
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Usnesení č. RM 08 20 60 01
Rada města projednala informaci o akci „Oprava areálu Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Děčíně, Chrástu - 1.část“ a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 119/2008 a to snížení finančních prostředků u akce: „Úprava
křižovatky Saská – Teplická“ § 2212 o 600 tis. Kč a navýšení finančních prostředků u akce:
„Oprava Kaple sv. Jana Nepomuckého“ § 3326 o 600 tis. Kč.

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.

