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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 7. schůze rady města konané dne 13. dubna 2010
Usnesení č. RM 10 07 29 01
Rada města projednala Žádost o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence
kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit a tuto
schval uje
a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 10 07 32 01
Rada města projednala návrh na udělení výjimky z odst. 3) čl.2 Nařízení města č. 8/2009
-Tržního řádu a
schvaluje
udělení výjimky z Nařízení města č. 8/2009 – Tržního řádu pro příležitostný prodej
při předvolebních akcích všech politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých
kandidátů.
Usnesení č. RM 10 07 32 02
Rada města projednala návrh „Konvence Integrovaného dopravního systému Ústeckého
kraje“ předloženou Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a
rozhodla
uzavřít „Konvenci Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“ mezi statutárním
městem Děčín a Ústeckým krajem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu podpisu.

Usnesení č. RM 10 07 32 03
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství č. 3/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města
Děčín č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství č. 3/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města
Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2007.
Usnesení č. RM 10 07 32 04
Rada města projednala žádosti podnikatelských subjektů o provozování podnikatelské
činnosti mimo tržních míst, které jsou uvedeny v příloze Nařízení č. 8/2009 TRŽNÍ ŘÁD a
schvaluje
1. změnu provozování tržního místa na části pozemku p. č. 871 v k. ú. Podmokly
(Husovo nám., Děčín IV) o výměře cca 500 m2, ze současné doby provozu „pondělí“
na novou dobu provozu „celoročně“ a
2. zřízení nového tržního místa na pozemku p. č. 874 v k. ú. Podmokly (Husovo nám.,
Děčín IV) o výměře 12 m2, na dobu provozu od 01.05. do 30.09. a
3. Nařízení č. 2/2010, kterým se mění Nařízení č. 8/2009 TRŽNÍ ŘÁD, ve smyslu výše
uvedených změn.
Usnesení č. RM 10 07 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2009 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 10 07 37 01
Rada města projednala zprávu o stavu plnění „Plánu odpadového hospodářství města Děčín“
za rok 2009 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 07 37 02
Rada města projednala žádost o prodloužení výpůjčky VŠ koleje a
schvaluje
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zveřejnění záměru města vypůjčit objekt č. p. 1265 Nároží 6, Děčín I, včetně zastavěné části
pozemku p. č. 2371 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 07 37 03
Rada města projednala návrh Mandátní smlouvy na provozování veřejných WC a
schvaluje
Mandátní smlouvu na provoz a správu veřejných WC mezi statutárním městem Děčín
a firmou P.DUSSMANN, spol. s.r.o., Praha a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Mandátní smlouvy.
Usnesení č. RM 10 07 37 04
Rada města projednala návrh na převod městského mobiliáře - zastávkových přístřešků
z vlastnictví Dopravního podniku města Děčína, a.s. a
schvaluje
bezúplatný převod městského mobiliáře – zastávkových přístřešků z vlastnictví DPmD, a.s.
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 07 37 05
Rada města projednala návrh na dopravní opatření a úpravu dopravního značení v sídlišti
Děčín XXXII – Boletice n/L a
schvaluje
realizaci dopravních opatření a úpravu dopravního značení v sídlišti Děčín XXXII –
Boletice n/L.
Usnesení č. RM 10 07 37 06
Rada města projednala návrh na rekonstrukci sítě veřejného osvětlení v lokalitě Maxičky a
schvaluje
• částečnou realizaci stavby a převod stávajícího zařízení ve vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. do majetku města a
• výjimku ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro zhotovitele stavby – Technické služby Děčín, a.s., Březová 402, Děčín III, a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města podpisem Smlouvy o dílo.
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Usnesení č. RM 10 07 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 430/2010/RKS/1332/14 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1332/14 v budově čp. 1332, čp. 1333
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 424/28200
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/29, st. p. č. 1250/30 a st. p. č. 1250/42
v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.
kupující:
V. K.
za nabídnutou cenu: 410.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
• po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV,
• umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy,
• o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové
televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu,
• kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 10 07 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 401/1 v k. ú. Děčín o výměře
200 m2.
Usnesení č. RM 10 07 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 401/1 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 10 07 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 545 a části pozemku p. č. 547/1
v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 545 o výměře 83 m2 a části pozemku p. č. 547/1 o výměře
cca 270 m2 v k. ú. Křešice u Děčína na stavbu parkoviště k objektu Křesťanské základní
školy Nativity č. p. 51, ul. Potoční, Děčín XXXI, pro Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova,
Ječná 2, Praha II, za cenu 2.824 Kč/rok na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí s podmínkou zachování přístupu pro vlastníka
nemovitosti na st. p. č. 539 a pozemku p. č. 540 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 10 07 37 11
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 3026/31a – 101/04 na pronájem části pozemku
p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín ve smyslu změny užívané výměry z původních 4 000 m2
na nových 2 500 m2 a s tím související změny výše nájemného z původních 80.000 Kč/rok
na částku 50.060 Kč/rok, s platností od 01.02.2006, pro manžele Z. a D. P. dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 10 07 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 1585/1 a p. č. 1585/2 (dle
geometrického plánu č. 550-129/2009 se jedná o pozemek p. č. 1585/3 a pozemek p. č.
1585/4) v k. ú. Bělá u Děčína o celkové výměře 7 m2 v rámci realizace investiční akce
„Rekonstrukce mostu přes Bělský potok v ul. Saská, Děčín X – ev. č. DC-038L“ mezi
manželi O. a V. S. jakožto pronajímateli, a statutárním městem Děčín, jakožto nájemcem,
za cenu 10 Kč/m2/den na dobu určitou – ode dne 15.05.2009 do doby vkladu Kupní smlouvy
na prodej částí pozemků do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 10 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků p. č. 1585/1 a p. č. 1585/2
(dle geometrického plánu č. 550-129/2009 se jedná o pozemek p. č. 1585/3 a pozemek p. č.
1585/4) v k. ú. Bělá u Děčína o celkové výměře 7 m2 v rámci majetkoprávního urovnání
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po dokončení investiční akce „Rekonstrukce mostu přes Bělský potok v ul. Saská, Děčín X –
ev.č. DC-038L“ od manželů O. a V. S. za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 10 07 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1214/2 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1112/1 v k. ú. Podmokly
o výměře 225 m2.
Usnesení č. RM 10 07 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1112/2 v k. ú. Podmokly
o výměře 15 m2.
Usnesení č. RM 10 07 37 17
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky:
•z majetku města část pozemku p. č. 7/7 v k. ú. Podmokly o výměře 3 865 m2,
•do majetku města pozemek p. č. 517/4 o výměře 597 m2, pozemek p. č. 595 o výměře 450 m2
, pozemek p. č. 738/4 o výměře 1 057 m 2 a pozemek p. č. 750/23 o výměře 1 878 m2 vše v k.
ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 10 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 835/1 o výměře 218 m 2 v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, do výlučného vlastnictví společnosti KAFKA – K plus,
v.o.s., se sídlem Bynovec 137, Arnoltice u Děčína za cenu 139.520,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení tohoto pozemku věcným břemenem práva chůze
pro statutární město Děčín a pro veřejnost, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 07 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
variantu č. 1, tj. zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 42/1 o výměře 733 m2
v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. P. za cenu
109.950,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 164 o výměře 249 m2 v k .ú. Děčín – Staré
Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní J. Š. za cenu 49.800,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 07 37 21
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 877/43 dle geometrického
plánu č. 696-033/2009 ozn. jako pozemek p. č. 877/97 o výměře 14 m 2 v k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 10 07 37 23
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 276/26 o výměře 269 m2
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR –
ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín,
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 13/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 276/26
v k. ú. Březiny u Děčína a
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3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o převodu pozemku mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 07 37 24
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 54/09/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 2886/2
v k. ú. Děčín a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o převodu pozemku mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 07 37 25
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 427/7 o výměře 509 m2
v k. ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín,
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 12/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 427/7 v k. ú.
Maxičky a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitosti č. 12/10/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín
a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 07 37 26
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1259/4 o výměře 39 m 2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín,
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 04/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p. č. 1259/2
a p. č. 1259/4 v k. ú. Podmokly a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí č. 04/10/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín
a ČR – ÚZSVM.
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Usnesení č. RM 10 07 37 27
Rada města projednala návrh pana V. H. na prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu uzavření Kupní smlouvy a splatnosti kupní
ceny ve výši 74.700,00 Kč + ostatní náklady za odprodej pozemku p. č. 752/2 o výměře
498 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město manželům V. a Z. H. v termínu do 30.12.2010.
Usnesení č. RM 10 07 37 28
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a návrh
na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0410 13 23 ze dne 27.04.2004, týkající se záměru města
prodat pozemek p. č. 2794/4 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
variantu č. 1, tj. zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 0417 04 01 ze dne 20.05.2004, týkající se záměru města prodat pozemek p. č. 2794/4
v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 07 37 29
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 02 37 17 ze dne 19.01.2010, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1315 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „za cenu
1.800,00 Kč“ na nový „za cenu 600,00 Kč“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 26
ze dne 25.02.2010, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1315 v k. ú. Podmokly ve smyslu
změny textu z původního „za cenu 1.800,00 Kč“ na nový „za cenu 600,00 Kč“.
Usnesení č. RM 10 07 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 49 ze dne 02.02.2010, týkající se části pozemku
p. č. 1596 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 48 ze dne 25.02.2010,
týkající se části pozemku p. č. 1596 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění,
2. přijmout darem od Ústeckého kraje do vlastnictví města Děčín část pozemku p. č.
1596 o výměře dle geometrického plánu – max. 50 m2, v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 07 37 31
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 41 ze dne 02.02.2010 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 29 ze dne 25.02.2010 v plném
znění,
2. prodej pozemku st. p. č. 59 o výměře 71 m 2 v k. ú. Křešice u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím, manželům V. a E. H. za cenu nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. RM 10 07 37 32
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 48 ze dne 02.02.2010 ve smyslu
změny textu: „.. vše dle geometrického plánu č. 3203 – 133/2009..“, na nový text: „.. vše dle
geometrického plánu č. 3250 – 14/2010..“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 10 02 07 52 ze dne 25.02.2010 ve smyslu změny textu: „.. vše dle geometrického plánu
č. 3203 – 133/2009..“, na nový text: „.. vše dle geometrického plánu č. 3250 – 14/2010..“.
Usnesení č. RM 10 07 37 33
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 29 ze dne 02.02.2010, týkající se pozemku p. č.
3133 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 03 ze dne
25.02.2010, týkající se pozemku p. č. 3133 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 07 37 34
Rada města projednala návrh na prodej bytové jednotky v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č.1497/14 v budově čp.
1494, čp. 1495, čp. 1496, čp. 1497 ulice Severní, Děčín VI, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 07 38 01
Rada města projednala zprávu o činnosti procesu komunitního plánování, návrhy cílů
a opatření pro 2. komunitní plán města Děčína 2010-2013 a informaci o procesu
připomínkování návrhu plánu a
bere na vědomí
zprávu o činnosti procesu komunitního plánování, návrhy cílů a opatření pro 2. komunitní
plán města Děčína 2010-2013 a informaci o procesu připomínkování návrhu plánu.
Usnesení č. RM 10 07 39 01
Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Zámek
Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o., Dlouhá jízda
1254, Děčín I, která je nedílnou součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace, s účinností
od 01.05.2010.
Usnesení č. RM 10 07 50 01
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2010 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2010 ve výši
310.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 07 50 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 10 06 38 01 – odbor sociálních věcí – VzDK.
Usnesení č. RM 10 07 50 03
Rada města projednala návrh na Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí
Růžová a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•vypovědět ke dni 30.06.2010 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ze
dne 11.05.2006 schválenou usnesením zastupitelstva města č. ZM 06 01 05 07
dne 19.01.2006 a
•uzavřít s obcí Růžová ke dni 01.09.2010 Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu.
Usnesení č. RM 10 07 50 05
Rada města projednala uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 21.01.2010 na stavbu
Děčín – plavecký areál – protipovodňová zeď a
schvaluje
uzavření tohoto dodatku a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 21.01.2010.
Usnesení č. RM 10 07 50 06
Rada města projednala výpověď z pracovního poměru a vzdání se funkce ředitele Centra
sociálních služeb, p.o. podanou Mgr. Petrem Maršounem dne 31.03.2010 a
rozhodla
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Děčín, dle důvodové zprávy a příloh.
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Usnesení č. RM 10 07 50 07
Rada města projednala návrh na zřízení přípravných tříd při základních školách a
souhlasí
se zřízením přípravné třídy při:
•Základní škole a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková
organizace,
•Základní škole a Mateřské škole Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
•Základní škole a Mateřské škole Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, a to od 01.09.2010.
Usnesení č. RM 10 07 50 08
Rada města projednala žádost společnosti International Sports Marketing s.r.o., Zahradní 9,
793 99 Osoblaha, IČ 25963261 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na reklamních a propagačních materiálech v rámci projektu
TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010.
Usnesení č. RM 10 07 50 09
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Jurta, Pěší 9, 40502 Děčín – Nebočady,
IČ 63778718 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na reklamních a propagačních materiálech v rámci projektu
Akce cihla 2010.
Usnesení č. RM 10 07 50 10
Rada města projednala žádost Ústeckého kraje, se sídlem Krajský úřad, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na závěsném řetězu, který hejtman kraje bude užívat při
významných příležitostech.

Usnesení č. RM 10 07 50 11
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Rada města projednala žádost Křesťanské základní školy Nativity o stanovisko obce k záměru
provozovat školní jídelnu a výdejnu v prostorách hotelu Palme, Vítězství 7, Křešice, a
souhlasí
s tímto záměrem.
Usnesení č. RM 10 07 50 12
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení
zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: „Budova magistrátu B2 – centrální archiv
a správní agendy“ a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči ISTAR spol. s.r.o., IČ: 41327331, Drážďanská 37, 400 07
Ústí nad Labem, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 10 07 50 13
Rada města projednala předložené projekty v rámci IPRM Děčín - sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektů „Rekonstrukce bytového panelového domu
Jezdecká 321/13, Děčín“ a „Rekonstrukce bytového panelového domu Žerotínova 357/48,
Děčín“ do opatření 4.1 Snížení energetické náročnosti vybraných budov a 4.2. Sanace
infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré
Město, reg.číslo 1/SZ/41 schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu
dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 10 07 50 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 04 50 02 ze dne 16.02.2010 v plném znění a
pověřuje
advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři k vytvoření nových zadávacích podmínek
a k realizaci nového výběrového řízení odprodeje rekreačního areálu v k. ú. Maxičky
a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení ve spolupráci s odborem místního
hospodářství a majetku města.
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Usnesení č. RM 10 07 60 01
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 29. dubna 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 07 60 02
Rada města projednala hromadnou stížnost občanů nazvanou „Drancování lesů“ v oblasti
Děčín-Maxičky, která byla doručena primátorovi města na vědomí, a tuto spolu
s informacemi o zjištění magistrátního odboru životního prostředí, odboru správních činností
a obecního živnostenského úřadu, odboru místního hospodářství a majetku města a Správy
CHKO Labské pískovce při vykonaném místním šetření
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí hromadnou stížnost občanů nazvanou „Drancování lesů“
v oblasti Děčín-Maxičky, která byla doručena primátorovi města na vědomí, a informace
o zjištěni magistrátního odboru životního prostředí, odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu, odboru místního hospodářství a majetku města a Správy CHKO
Labské pískovce při vykonaném místním šetření.

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

Ivan V e p ř e k v. r.
2. náměstek primátora
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