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 16. listopadu 2010
Usnesení č. RM 10 20 29 01
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. listopadu 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 20 29 02
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 16. prosince 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 20 30 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny pro člena rady, člena zastupitelstva dle
důvodové zprávy v maximální výši a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce ode dne
01.11.2010.

Usnesení č. RM 10 20 30 02
Rada města projednala návrh na svěření některých úkolů náměstkům primátora a uvolněnému
členu rady města a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
a) v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
svěřit náměstkům primátora zabezpečování některých úkolů takto:
1. 1. náměstkovi primátora Pavlu Sinkovi – oblast ekonomiky, rozvojových záležitostí
a investic, nakládání s majetkem města a jeho správy včetně pozemních komunikací,
2. 2. náměstkyni primátora Mgr. Haně Cermonové – oblast sociálních věcí,
zdravotnictví, školství, kultury a sportu,
b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
svěřit uvolněnému členu rady města Ing. Vlastimilu Pažourkovi zabezpečování úkolů
v oblasti zaměstnanosti občanů a cestovního ruchu.
Usnesení č. RM 10 20 30 03
Rada města projednala návrh delegování zástupců statutárního města Děčín na valné hromady
obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast podle § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zrušit ke dni 25.11.2010 všechna delegování zástupců města na valné hromady
obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast,
schválená zastupitelstvem města před tímto datem,
2. delegovat od 26.11.2010 primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta
a náhradníky, tj. 1. náměstka primátora Pavla Sinka a 2. náměstkyni primátora
Mgr. Hanu Cermonovou, jako zástupce města na valných hromadách obchodních
společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, tj. Technické služby
Děčín a.s., Termo Děčín a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Labská investiční, a.s., Hydrolabe s. r. o.
a Green City Denmark A/S.
Usnesení č. RM 10 20 30 04
Rada města projednala návrh na pověření zastupitele města Jaroslava Foldyny k jednáním
a právním úkonům jménem statutárního města Děčín a
pověřuje
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zastupitele města Jaroslava Foldynu k zastupování statutárního města Děčín
v jednáních a právních úkonech s dotčenými orgány a organizacemi ve věci zachování
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stávajícího rozsahu zdravotnických služeb v obou částech objektu „Polikliniky
Děčín“, U Plovárny 11901/14, Děčín I.,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a zastupitelem města Jaroslavem
Foldynou.
Usnesení č. RM 10 20 30 05
Rada města projednala návrh na pověření zastupitele města Jaroslava Foldyny k jednáním
a právním úkonům jménem statutárního města Děčín a
pověřuje
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zastupitele
města Jaroslava Foldynu k zastupování statutárního města Děčín v jednáních
a právních úkonech s dotčenými orgány a organizacemi ve věci přeložky silnice I/13
Děčín – D8,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a zastupitelem města Jaroslavem
Foldynou.
Usnesení č. RM 10 20 31 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2011 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2011.
Usnesení č. RM 10 20 31 02
Rada města projednala Směrnici č.13 - O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů
a datových karet a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 10 20 31 03
Rada města projednala návrh na vydání bezplatných parkovacích karet pro členy Rady města
Děčín, zvolených ve volebním období 2010-2014 a
schvaluje
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vydání bezplatných parkovacích karet pro členy Rady města Děčín, zvolených ve volebním
období 2010-2014 dle přílohy.
Usnesení č. RM 10 20 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na l. pololetí roku 2011 a tento
schvaluje
a
stanovuje
pro konání svatebních obřadů jako úřední místnost obřadní síň Magistrátu města Děčín,
Děčín IV – Podmokly , čp. 1175.
Usnesení č. RM 10 20 32 02
Rada města, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala návrh
na užívání primátorské insignie členy zastupitelstva a po úpravě
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 06 23 32 01 ze dne 02.11.2006 v plném znění a
stanovuje
že členové zastupitelstva města Děčín: Pavel Sinko, 1. náměstek primátora,
Mgr. Hana Cermonová, 2. náměstkyně primátora, Ing. Vlastimil Pažourek, uvolněný člen
rady města a Mgr. Miroslav Samler, člen zastupitelstva města, budou užívat primátorské
insignie při významných příležitostech a občanských obřadech.
Usnesení č. RM 10 20 32 03
Rada města, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala návrh
na oddávajícího a po úpravě
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 06 23 32 02 ze dne 02.11.2006 v plném znění a
pověřuje
Ing. Vlastimila Pažourka, uvolněného člena rady města a Mgr. Miroslava Samlera, člena
zastupitelstva města, prováděním občanských obřadů.
Usnesení č. RM 10 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 112/2010, tj. zvýšení příjmů o 22 tis. Kč a zvýšení výdajů
o 22 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 20 36 01
Na základě rezignace p. Ivana Vepřeka na funkci manažera IPRM – zóna Centrum ze dne
12.11.2010 rada města projednala informaci o změnách Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. odvolat členy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum s právem hlasovacím
pana Ivana Vepřeka z funkce manažera IPRM a Ing. Vladislava Rašku jako člena ŘV
a
2. jmenovat členy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum s právem
hlasovacím Ing. Valdemara Grešíka do funkce manažera IPRM, pana Ivana Vepřeka
členem ŘV jako zástupce podnikatelského sektoru a pana Pavla Sinka členem ŘV.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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