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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 2. listopadu 2010

Usnesení č. RM 10 19 30 01
Rada města projednala žádost primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava
Rašky o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z r. 2009 dle § 79 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
souhlasí
s poskytnutím náhrady měsíční odměny za nevyčerpaných 19 dnů dovolené z roku 2009.
Usnesení č. RM 10 19 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0327 060/1 – odbor rozvoje – další kontrola
v 04/2011.
Usnesení č. RM 10 19 35 01
Rada města projednala žádost paní S. M. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace paní S. M. na výstavbu infrastruktury
k rodinnému domu na pozemku p. č. 638/17 v k. ú. Křešice u Děčína ve výši
100.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s paní S. M.
v předloženém znění a

3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace s paní S. M. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 19 37 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 18 60 05 ze dne 19.10.2010, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly na přístavbu k objektu, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 19 38 01
Rada města projednala žádost Mateřského centra Rákosníček, o.s., IČ 28559738
o mimořádnou dotaci z rozpočtu města ve výši 92 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 92 tis. Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace dle důvodové zprávy,
která je přílohou tohoto materiálu v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 19 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení plynového kotle z majetku Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
schvaluje
vyřazení plynového kotle 250 lt z majetku Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 10 19 39 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Mateřské
školy, Děčín VI, Klostermannova 1474/11, PO a
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Mateřské školy, Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, PO a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jeho podpisu.
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Usnesení č. RM 10 19 39 03
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2 na rok 2010 a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 10 19 50 02
Rada města projednala informaci o Smlouvě č. CZ.1.09/1.1.00/32.00708 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt
Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum), a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jejím podpisem.
Usnesení č. RM 10 19 50 03
Rada města projednala informaci o Smlouvě č. CZ.1.09/1.1.00/32.00709 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad, a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jejím podpisem.
Usnesení č. RM 10 19 50 04
Rada města projednala návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín, předložený Komisí
pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
rozhodla
udělit kandidátovi na Cenu statutárního města Děčín peněžní odměnu ve výši 20.000,00 Kč
v rámci schváleného rozpočtu a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu statutárního města Děčín MUDr. Hugo Engelhartovi.
Usnesení č. RM 10 19 50 05
Rada města projednala žádost o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu zemědělskou
a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
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rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2010 pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ ve výši 20.000,00 Kč, dle důvodové
zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•schválit Smlouvu o poskytnutí finanční dotace a
•pověřit primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 19 50 06
Rada města projednala návrh na realizaci projektu dle Výzvy k předkládání žádostí o finanční
podporu v rámci OP LZZ na Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy,
vzdělávání pro územní veřejnou správu č.69 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•tento návrh schválit dle výzvy Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné
správy, vzdělávání pro územní veřejnou správu č.69 včetně finanční spoluúčasti na
projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a
•pověřit primátora statutárního města Děčín ke všem úkonům souvisejícím s přípravou a
realizací projektu.
Usnesení č. RM 10 19 60 01
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění opravy havarijního stavu vodoteče v Dolním Žlebu – statické
zabezpečení místní komunikace poškozené srpnovou povodní a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup
při zadávání veřejných zakázek, bod 1, a firmu Zbyšek Stružinský jako zhotovitele opravy
havarijního stavu vodoteče v Dolním Žlebu – statické zabezpečení místní komunikace
dle cenové nabídky s tím, že část nákladů za odstranění havarijního stavu bude uhrazena
z rozpočtu OMH na rok 2011 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka zajištěním
opravy vodoteče - statického zabezpečení místní komunikace v Dolním Žlebu.
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Usnesení č. RM 10 19 60 02
Rada města projednala návrh na nominaci ekonoma Ing. Vladislava Rašky do statutárního
orgánu Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice ke dni konání nejbližší valné
hromady a navrženou nominaci
podporuje.

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

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