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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 25. května 2010

Usnesení č. RM 10 10 32 01
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen
OSC) o zřízení nového tržního místa a o změně prodejní doby u již zřízeného tržního místa a
vydává
Nařízení statutárního města Děčín č. 04/2010, kterým se mění nařízení statutárního města
Děčín č. 8/2009 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010.
Usnesení č. RM 10 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 25/2010 – č. RO 32/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 6.947 tis. Kč a zvýšení výdajů o 6.947 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 10 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým v I. čtvrtletí 2010 dle Směrnice č. 4 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 10 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 31.03.2010 a tuto
bere na vědomí.

Usnesení č. RM 10 10 35 04
Rada města projednala žádost manželů K. a J. P. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Červený vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•rozhodnout o poskytnutí účelové dotace manželům K. a J. P. na výstavbu infrastruktury k
rodinnému domu na pozemku p. č. 168/85 v k. ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
•rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s žadateli v předloženém
znění,
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace.
Usnesení č. RM 10 10 37 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce 45 ks sběrných nádob na třídění odpadu
a to 15 ks sběrných nádob na třídění papíru, 15 ks na třídění plastů a 15 ks na třídění
barevného skla od společnosti EKO-KOM, a.s. Praha a
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce 45 ks sběrných nádob na třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s.
Praha a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o výpůjčce
se společností EKO-KOM, a.s. Praha.
Usnesení č. RM 10 10 37 02
Rada města projednala informace o prodeji bytových jednotek v domech v ulici Krokova,
Děčín I a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 10 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 358, p. č. 366 a p. č. 389 vše ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 10 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1091/3 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 1120/1 – ostatní plocha,
zeleň a p. č. 1121 – ostatní plocha, zeleň vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 10 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1213/3 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 10 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2886/1 – ostatní plocha, komunikace a pozemku p. č. 264/2 –
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 10 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 173/3 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 10 37 08
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2759/1 – ostatní plocha, neplodná půda a p. č. 2761/5 – ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení plynovodu stl.
a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 10 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na část pozemku v k. ú. Děčín –
Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. zatížení části pozemku p. č. 1064/2 – trvalý
travní porost v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva chůze pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 1061 v k. ú. Děčín – Staré Město, za cenu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení č. RM 10 10 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Výpůjční smlouvy č. 4/2010/Vil/Če-35011 mezi statutárním městem Děčín
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupeným ředitelem
správy Chomutov, pro výpůjčku pozemků, příp. jejich částí a to pozemku p. č. 3541 o výměře
26 m2, pozemku p. č. 3542/4 o výměře 29 m2, pozemku p. č. 3569/1 o výměře 65 m2,
pozemku p. č. 3600/1 o výměře 258 m2, pozemku p. č. 3609/1 o výměře 24 m2, pozemku p. č.
3617 o výměře 233 m2, pozemku p. č. 3656/1 o výměře 32 m2, pozemku p. č. 3657/95
o výměře 214 m2, pozemku p. č. 3657/99 o výměře 95 m2, pozemku p. č. 3658/4 o výměře
155 m2, pozemku p. č. 3691/1 o výměře 228 m2, pozemku p. č. 3692 o výměře 182 m2,
pozemku p. č. 3710/1 o výměře 173 m2, pozemku p. č. 3710/33 o výměře 23 m2, pozemku
p. č. 3711/1 o výměře 76 m2, pozemku p. č. 3725/49 o výměře 169 m2, pozemku p. č. 3725/61
o výměře 7 m2, pozemku p. č. 3725/67 o výměře 30 m2, pozemku p. č. 3797 o výměře 34 m2,
pozemku p. č. 3820 o výměře 89 m2, pozemku p. č. 3821 o výměře 71 m2, pozemku
p. č. 3828/2 o výměře 96 m2 vše v k. ú. Podmokly, za účelem provedení stavby „Silnice I/62
Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III.“, na dobu určitou 1 rok ode dne nabytí účinnosti smlouvy
o výpůjčce a to bezúplatně a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Výpůjční smlouvy
č. 4/2010/Vil/Če-35011 mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4.
Usnesení č. RM 10 10 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře 100 m2 v rámci realizace investiční akce „ Rekonstrukce mostu ev.č.
DC-004L “ mezi panem M. Š. jakožto pronajímatelem, a statutárním městem Děčín, jakožto
nájemcem, za cenu 20 Kč/m2/den na dobu určitou - ode dne zahájení rekonstrukce mostu
do doby předání upraveného pozemku jeho vlastníkovi a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 10 10 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře cca 38 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu
manželům M. a B. B. na dobu neurčitou, za cenu 2 Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře cca 52 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu paní
P. H. a panu P. H. na dobu neurčitou, za cenu 2 Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu
manželům J. a V. K. na dobu neurčitou, za cenu 2 Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu
manželům V. a M. M. na dobu neurčitou, za cenu 2 Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 576/1 o výměře 740 m2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu – sekání
trávy pro pana A. P. za cenu 620 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 490 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 15 m2 pro manžele
D. a T. S. za cenu 255 Kč/rok za účelem umístění prodejního mobilního stánku
s občerstvením, na dobu určitou, do doby realizace stavby „rozšíření komunikace“.
Usnesení č. RM 10 10 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 576/3 o výměře 1 763 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. M. za cenu nákladů spojených
s převodem pozemku.
Usnesení č. RM 10 10 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 576/3 o výměře 1 763 m2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu
pro pana J. M. za cenu 3.526 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3052 o výměře 989 m2 v k. ú. Děčín na zahradu paní M. J. a panu
M. J. na dobu neurčitou za cenu 2 Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 10 10 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3052 o výměře 989 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 10 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 586 o výměře dle
geometrického plánu v k.ú. Vilsnice.
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Usnesení č. RM 10 10 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1546/1 (dle geometrického plánu
č. 423-007/2010 se jedná o pozemek p. č. 1546/6 o výměře 50 m 2 ) v k. ú. Krásný Studenec,
se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům I. a S. S. za cenu 2.500,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 10 10 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 139/1 o výměře 2 129 m 2 a st. p. č. 22
o výměře 198 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu M. S.
za cenu 585.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 10 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3151/1 o výměře dle geometrického
plánu, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu V. J. za cenu 200 Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 10 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3151/1 o výměře dle geometrického
plánu, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům K. a D. B. za cenu
200 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 10 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a zřízení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 1717/1,
dle geometrického plánu č. 2073—28/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 1717/1 o výměře
846 m2, pozemků p. č. 1717/3 o výměře 73 m2 a p. č. 1717/5 o výměře 41 m2 v k. ú. Děčín se
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všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. S. za cenu 210.040,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku p. č. 1717/1, dle geometrického plánu
č. 2073 - 28/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 1717/1 o výměře 846 m2, v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníky garáží na pozemcích st. p. č. 1707,
st. p. č. 1708, st. p. č. 1709, st. p. č. 17010, st. p. č. 17011, st. p. č. 17012, st. p. č. 17013,
st. p. č. 17014 a st. p. č. 17015 vše v k. ú. Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 10 37 28
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1161/11 o výměře 396 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 10 37 29
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska s výstavbou komunikace a parkoviště pro osobní
automobily v ul. 28. října, Děčín I, dle důvodové zprávy a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Parkoviště osobních automobilů v ul. 28. října“
na pozemcích p. č. 315/1, p. č. 321/1, p. č. 316/1 a p. č. 2882 v k. ú. Děčín mezi T. V. D.
a statutárním městem Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 10 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
na pořízení nákladního vozidla zn. Renault Kangoo v zůstatkové hodnotě 48.000,00 Kč
pro zřizovatele v souladu se zřizovací listinou a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
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Usnesení č. RM 10 10 39 01
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, ze dne 06.10.2009 a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, ze dne 06.10.2009 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu.
Usnesení č. RM 10 10 39 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, na rok 2010 a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 10 10 39 03
Rada města projednala žádost ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, o pořízení osobního automobilu
se zvětšeným skladovacím prostorem, převod finančních prostředků z fondu rezervního
do fondu investičního a toto dle důvodové zprávy
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 10 10 39 04
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2010 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2010 ve výši
111.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 10 50 01
Rada města projednala návrh na zprostředkování odprodeje rekreačního areálu v k. ú.
Maxičky a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p. 219,
Děčín XXXI – býv. bowling prostřednictvím realitní kanceláře a
schvaluje
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uzavření smlouvy s realitní kanceláří DUNA, a.s. Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zprostředkování odprodeje rekreačního areálu
v k. ú. Maxičky a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p.
219, Děčín XXXI – býv. bowling prostřednictvím realitní kanceláře DUNA, a.s. Děčín.
Usnesení č. RM 10 10 50 02
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Centra
sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, a
rozhodla
nejmenovat nikoho z přihlášených uchazečů na obsazení funkce ředitele.
Usnesení č. RM 10 10 50 03
Rada města na základě projednání výsledků výběrového řízení
pověřuje
paní Ingeborg Opavovou, vedoucí ekonomku, zastupováním ředitele Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace, po dobu do jmenování nového ředitele do funkce.
Usnesení č. RM 10 10 50 04
Rada města projednala informace týkající se sanace skalního masivu T1, Teplická ulice,
2. a 3. etapa a
pověřuje
odbor životního prostředí k zadání veřejných zakázek na akci Sanace skalního masivu T1
Teplická ulice, 2. a 3. etapa a dále k zajištění uvedených akcí.
Usnesení č. RM 10 10 50 05
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městského
divadla Děčín, příspěvková organizace, a
jmenuje
MgA. Jiřího Trnku do funkce ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
s účinností od 01.07.2010.
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Usnesení č. RM 10 10 50 06
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s 46. ročníkem Festivalu
Ludwiga van Beethovena.
Usnesení č. RM 10 10 50 07
Rada města projednala převod činností, movitých věcí, práv a povinností, které souvisí
s činností a provozováním Domu dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74,
příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
•o bezúplatném nabytí (přijetí daru) movitých věcí, které souvisí s činností Domu dětí
a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, od Ústeckého kraje statutárnímu městu
Děčín dle důvodové zprávy a
•o uzavření Smlouvy mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Děčín a příspěvkovou
organizací Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 334/38, o převodu činností, movitých
věcí, práv a povinností, které souvisí s činností a provozováním Domu dětí a mládeže,
Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace, a to k 01.09.2010.
Usnesení č. RM 10 10 50 08
Rada města projednala záměr odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zapojení města
do připravovaného projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu plánování rozvoje
sociálních služeb na obcích a na podporu zkvalitnění – tj. transformace pobytových sociálních
služeb pro osoby s mentálním postižením nebo s dlouhodobým duševním onemocněním a
schvaluje
účast města v projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje na podporu plánování rozvoje
sociálních služeb na obcích a na podporu zkvalitnění – tj. transformaci pobytových sociálních
služeb pro osoby s mentálním postižením nebo s dlouhodobým duševním onemocněním dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 10 50 09
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět zakázky: „Povodňové škody 2009
Děčín – Krásný Studenec“ a
schvaluje
1. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
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•Zempra s.r.o. - divize Děčín, Vítězství 374, 407 11 Děčín XXXII
•SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III
•Viamont DSP a. s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem,
•Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 DĚČÍN II
•Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o., U kotelny 349, 405 05 DĚČÍN IX
2. základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky
dílčí hodnotící kritéria:
váhy:
a/ nabídková cena
50 %
b/ lhůta realizace (počítáno v týdnech)
30 %
c/ záruční lhůta
20 %
a
jmenuje
seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
náhradníci:
MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM
pan Jaroslav Foldyna – člen ZM
pan Vlastimil Lhoták – člen ZM
RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM
Ing. Valdemar Grešík – člen ZM
Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM
Ing. Rostislav Donát – člen ZM
pan Ivan Vepřek – člen ZM
pan Miroslav Šašek - odbor rozvoje
paní Jitka Jarošová – odbor rozvoje
pan Jindřich Drbohlav – odbor rozvoje
paní Edita Jiřišťová - odbor rozvoje
Usnesení č. RM 10 10 50 10
Rada města projednala informace o připomínkách obyvatel bytových jednotek v domech
v ulici Krokova, Děčín I k prodeji bytových jednotek ze dne 13.05.2010 nazvaných PETICE
a tyto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít informace na vědomí s tím, že odbor místního hospodářství zašle
informativní dopis stávajícím nájemcům bytových domů Krokova ul. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 10 60 01
Rada města projednala informace týkající se návrhu nezbytných opatření na lesním pozemku
p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, potřebných k zajištění bezpečnosti osob žijících
v ohroženém území, jejich majetku a majetku statutárního města Děčín a
schvaluje
postup navržených opatření odborem životního prostředí a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku a právního zástupce města
k jednání s Lesy České republiky s.p., uživatelem lesního pozemku p. č. 1081 v k. ú.
Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 10 10 60 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Přerov
ve výši 100.000,00 Kč jako humanitární pomoc na částečnou úhradu škod způsobených
povodněmi v roce 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč
statutárnímu městu Přerov jako humanitární pomoc na částečnou úhradu škod způsobených
povodněmi v roce 2010.
Usnesení č. RM 10 10 60 03
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2010, a to snížení § 6409 - rezerva města o 100.000,00 Kč
a navýšení § 5269 - ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
o 100.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 10 60 04
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3137/1 o výměře 4 764 m2 a pozemku p. č.
3216 o výměře 156 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 01/10/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 3137/1 a pozemku
p. č. 3216 v k. ú. Podmokly a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitosti č. 01/10/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a
ČR - ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 10 60 05
Rada města projednala návrh na vyslání členů Zastupitelstva města Děčín na zahraniční
pracovní cestu a
souhlasí
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1. s vysláním 1. náměstka primátora statutárního města Děčín, Mgr. Miroslava Samlera, na
zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky ve dnech 3. - 5. června 2010,
2. s vysláním 2. náměstka primátora statutárního města Děčín, Ivana Vepřeka,
na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky ve dnech 25. - 27. června 2010,
3. s vysláním 2. náměstka primátora statutárního města Děčín, Ivana Vepřeka,
na zahraniční pracovní cestu do Litevské republiky ve dnech 6. – 8. srpna 2010.
Usnesení č. RM 10 10 60 06
Rada města projednala žádost Ing. Vlastimila Pažourka k provedení svatebního obřadu a užití
závěsného odznaku a
pověřuje
Ing. Vlastimila Pažourka, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu
dne 28.05.2010 ve 14:00 hod. v Růžové záhradě zámku Děčín a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Ing. Vlastimil Pažourek pro tento obřad užije závěsný
odznak.

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

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