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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2011

Usnesení č. RM 11 13 31 02
Rada města projednala Směrnici č.19-2 – Provoz autodopravy a tuto po úpravě článku 1,
odst. 2
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 13 36 01
Rada města projednala informaci o poskytnutí účelově vázaného příspěvku ve výši
350.000,00 Kč od o.p.s. Člověk v tísni na opravu mostního objektu DC-030L v Děčíně XXIV
– Krásný Studenec a
schvaluje
přijetí daru a
zmocňuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Smlouvy o poskytnutí
účelově vázaného příspěvku mezi Člověkem v tísni, o.p.s. a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 11 13 36 02
Rada města projednala informaci o poskytnutí účelově vázaného příspěvku ve výši
150.000,00 Kč od o.p.s. Člověk v tísni na vypracování projektové dokumentace mostního
objektu DC-019P v Děčíně XXXV – Lesná a
schvaluje
přijetí daru a
zmocňuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Smlouvy o poskytnutí
účelově vázaného příspěvku mezi Člověkem v tísni, o.p.s. a statutárním městem Děčín.

Usnesení č. RM 11 13 37 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 37 31 ze dne 08.03.2011 v plném znění a dodatek
č. 2 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka oplocení
Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů, jejich maleb
a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak diskriminujících
témat a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu dodatku č. 2 ke „Smlouvě
o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení.
Usnesení č. RM 11 13 37 03
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 236 v k. ú. Podmokly vč. nájmu části
pozemku p. č. 421/1 a pozemku p. č. 424/2 vše v k. ú. Podmokly výpovědí z nájmu dle čl. II.
bod 1 nájemní smlouvy č. 09/HS/02 1. Děčínské obchodní společnosti, s.r.o. v termínu
odeslání výpovědi do 18.07.2011.
Usnesení č. RM 11 13 37 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/11/OMH o odprodeji nemovitosti
z majetku statutárního města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej nemovitosti čp. 791 ul. Krokova, Děčín I,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 791
a na pozemku parc. č. 2675 – zast. pl. a nádvoří v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Kupující:
1. pan J. M. bytová jednotka č. 791/3 včetně spoluvlastnického podílu 749/4407
na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném pozemku parc. č. 2675, zast. pl.
a nádvoří, cena nabídková: 170.772,00 Kč,
2. K. Š. a I. Š. bytová jednotka č. 791/4 včetně spoluvlastnického podílu 742/4407
na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném pozemku parc. č. 2675 – zast.pl.
a nádvoří, cena nabídková: 169.176,00 Kč.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se kupní cena navýší o případné náklady na řešení
oprav.
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Usnesení č. RM 11 13 37 05
Rada města projednala žádost k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a žádost na zatížení pozemku p. č. 287/1 – tr. por. v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem ve prospěch statutárního města Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemku p. č.
287/1 – tr. por., v k. ú. Krásný Studenec, práva strpět zřízení a provozování zařízení
včetně jeho příslušenství, tj. zemního kabelového vedení veřejného osvětlení
na pozemku p. č. 287/1 – tr. por., v k. ú. Krásný Studenec, vstupovat a vjíždět na výše
uvedený pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním tohoto
zařízení v rámci stavby „veřejné osvětlení - ulice Popovická, Děčín“ pro budoucího
oprávněného, jehož rozsah bude vymezen geometrickým plánem, za jednorázovou
úhradu stanovenou dle „Zásad“, tj. 40 Kč/m2 + DPH od povinného, tj. manželů D. a
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného,
tj. statutární město Děčín na pozemku p. č. 287/1 – tr. por., v k. ú. Krásný Studenec,
práva strpět zřízení a provozování zařízení včetně jeho příslušenství, tj. zemního
kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 287/1 – tr. por., v k. ú.
Krásný Studenec, vstupovat a vjíždět na výše uvedený pozemek v souvislosti
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním tohoto zařízení v rámci stavby „veřejné
osvětlení - ulice Popovická, Děčín“ pro budoucího oprávněného, jehož rozsah bude
vymezen geometrickým plánem, za jednorázovou úhradu stanovenou dle „Zásad“,
tj. 40 Kč/m2 + DPH od povinného, tj. manželů D. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
Usnesení č. RM 11 13 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 551 – ostatní plocha v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení plynovodní a vodovodní přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemků
p. č. 142/2, p. č. 141/2, p. č. 144/2 v k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 13 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 70 – ostatní plocha, p. č. 95 – ostatní plocha, p. č. 101 – ostatní
plocha, p. č. 114/1 – ostatní plocha, p. č. 114/2 – ostatní plocha, p. č. 144 – ostatní plocha,
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p. č. 173 – ostatní plocha, p. č. 176 – ostatní plocha, p. č. 203 – ostatní plocha, p. č. 269/1 –
ostatní plocha, v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení zemního kabelového
vedení NN a přípojek, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 13 37 08
Rada města projednala žádost o zatížení pozemků v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 358/16, p. č. 374/1 a p. č. 1149 v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva vstupu, vjezdu, chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby
a oprav Bělského potoka od povinného, tj. statutárního města Děčín, pro oprávněného Povodí
Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 13 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 351/1 o výměře 121 m2 v k. ú. Chrochvice jako zahradu, pro paní
M. V. za cenu 484 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 13 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 156/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Křešice u Děčína jako
zahradu, pro paní S. N. na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2182/1 o výměře cca 606 m2 a části pozemku p. č. 2184
o výměře cca 916 m2 v k. ú. Podmokly, za účelem přístupu a jako zázemí, pro E. R. na dobu
neurčitou za cenu 4.566 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 471 o výměře cca 371 m2 v k. ú. Podmokly jako zahradu k RD
pro pana F. M. a paní M. P. na dobu neurčitou, za cenu 742 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 471 o výměře cca 315 m2 v k. ú. Podmokly jako zahradu k RD
pro manžele A. a S. V. na dobu neurčitou, za cenu 630 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1477/84 o výměře 210 m2 a části pozemku p. č. 1477/5 o výměře
cca 100 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, na zahradu k RD, pro manžele J. a A. N. na dobu
neurčitou, za cenu 1.240 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 85 o výměře 448 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město jako zahradu pro
pana P. S. a paní D. K. na dobu neurčitou, za cenu 896 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 13 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 302 o výměře 1 646 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město na zahrádkářskou kolonii pro ČZS ZO „Březová – U Ploučnice“,
zastoupenou předs. Karlem Ledvinkou za cenu 2 Kč/m2/rok, tj. 3.292 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 11 13 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Bynov na zahradu
pro manžele I. a M. D. na dobu neurčitou, za cenu 1.000 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 11 13 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 13 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 824/2 o výměře 173 m2
a část pozemku p. č. 813/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 13 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 943 o výměře 330 m2
a pozemek p. č. 981 o výměře 346 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 13 37 21
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• do majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 688/1, p. č. 689 a p. č. 690
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chrochvice,
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 685/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 11 13 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 2904/1, 2904/22 – 101/2011 mezi statutárním městem Děčín
a ČR – Technickými službami Děčín v likvidaci, J. Š. Baara 881/12, 405 55 Děčín V –
Rozbělesy, zastoupenými likvidátorkou JUDr. Vladimírou Kolaříkovou, pro výpůjčku částí
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pozemků p. č. 2904/1 o výměře cca 180 m2 a p. č. 2904/22 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Děčín
pro realizaci projektu „Výsadba izolační zeleně v Děčíně“ na dobu určitou 5 let a to od nabytí
účinnosti této smlouvy s možností jejího dalšího prodloužení a to bezúplatně a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy
o výpůjčce.
Usnesení č. RM 11 13 37 23
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – formou daru části pozemku p. č. 1375
v k. ú. Podmokly o výměře upřesněné dle geometrického plánu včetně součásti a příslušenství
- stavby opěrné zdi od manželů J. a D. D. do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 13 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 09 37 05 ze dne 10.05.2011, týkající se uzavření
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3453/76i, 3428i – 108/07 ze dne 08.10.2007, v plném
znění.
Usnesení č. RM 11 13 37 25
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3453/76i, 3428i – 108/07 ze dne 08.10.2007
na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 v k. ú. Podmokly, uzavřené s paní R. U.
ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to pana M. L.
Usnesení č. RM 11 13 37 26
Rada města projednala informaci o dalším postupu při nakládání s kosterními ostatky ze
středověkého hřbitova na Mariánské louce a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 13 37 27
Rada města projednala žádost o pronájem kaple v Křešicích a
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schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout kapli na pozemku p. č. 591 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 11 13 37 28
Rada města projednala žádosti o projednání reklamací za vyúčtování tepla za rok 2010
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 13 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení kuchyňského a kancelářského stroje z majetku
Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 13 39 02
Rada města projednala návrh na odepsání pohledávky ve výši 3.894,45 Kč a ukončení kauzy
a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 13 39 03
Rada města projednala návrh na odvolání člena sportovní komise rady města a
odvolává
Mgr. Miroslava Samlera z pozice člena sportovní komise rady města.
Usnesení č. RM 11 13 39 04
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2011 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost na rok 2011 ve výši
15.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv.
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Usnesení č. RM 11 13 39 05
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 13 39 06
Rada města projednala záměr restaurovaní nástropní malby v kostele Povýšení sv. Kříže a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci restaurování nástropní malby v kostele Povýšení sv. Kříže dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 13 39 07
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace o výjimku z nejvyššího počtu žáků v prvních třídách základní
školy pro školní rok 2011/2012 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 13 39 08
Rada města projednala rezignaci Jany Zahradníkové na výkon činnosti ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372 ke dni 10.07.2011 a tuto rezignaci
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním průběhu konkursního
řízení.
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Usnesení č. RM 11 13 50 02
Rada města projednala návrh na schválení ceníku služeb Střediska městských služeb Děčín
pro organizace řízené městem a pro cizí subjekty a
schvaluje
ceník služeb organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín:
1. pro organizace řízené městem
úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání
stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení černých
skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor po těžbě,
nakládka a vykládka suti……………………………..30 Kč/hod. + platná sazba DPH
Mytí prodejních výloh a ostatních okenních ploch…..10 Kč/m2 + platná sazba DPH
2. pro cizí subjekty
úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání
stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení černých
skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor po těžbě,
nakládka a vykládka suti……………………..….……55 Kč/hod. + platná sazba DPH
Mytí prodejních výloh a ostatních okenních ploch…. 10 Kč/m2 + platná sazba DPH.
Usnesení č. RM 11 13 50 03
Rada města projednala návrh na svěření pravomoci rozhodování organizační složce města
-Středisku městských služeb a
schvaluje
pověřit vedoucího organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín pana Pavla
Pracha k tomu, aby město zastupoval při rozhodování o provádění služeb SMS pro organizace
zřízené městem a pro cizí subjekty dle příslušných ceníků.
Usnesení č. RM 11 13 50 04
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor – divadelní kavárny v budově Městského divadla Děčín,
Teplická 587/75, Děčín IV pro příspěvkovou organizaci Střední škola řemesel a služeb,
Děčín IV, Ruská 147, za účelem restauračního provozu sloužícího jako doplněk společenské
prezentace divadla, na dobu neurčitou, za nájemné dle “Zásad”.
Usnesení č. RM 11 13 50 05
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor – kinokavárny v budově kina Sněžník, Podmokelská 1070/24,
Děčín IV pro pana Zdeňka Vostruhu za účelem provozování kinokavárny, na dobu neurčitou,
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za nájemné 6.000,00 Kč měsíčně + úhrada nákladů za služby + odvod z tržby při koncertech,
za podmínek uvedených v “Oznámení”.
Usnesení č. RM 11 13 50 06
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 12 50 01 – tajemník magistrátu města – VZDK.
Usnesení č. RM 11 13 60 01
Rada města v souvislosti s výběrovým řízení na zprostředkování obchodu s elektrickou
energií na Českomoravské komoditní burze Kladno
rozhodla
o vydání zákazu uzavírání nových smluv s dodavateli elektrické energie vč. prodlužování
platnosti stávajících smluv s účinností od 13.07.2011 pro všechny příspěvkové organizace
města a nájemce nebytových prostor, kterým je poskytovaná dotace na provoz a
ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Děčín Ing. Jaromíru Zajíčkovi, MPA neprodleně zajistit
písemné doručení rozhodnutí rady města o tomto zákazu všem dotčeným subjektům.
Usnesení č. RM 11 13 60 02
Rada města projednala žádost HC Děčín občanského sdružení o zajištění spoluúčasti k dotaci
přidělené MŠMT a
schvaluje
postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace na realizaci akce „Reko kabin
a regenerace – 1. etapa“ v objektu zimního stadionu, dle výjimky ze Směrnice č. 5
k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 6 bod 2a) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. spolufinancování v roce 2011 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – 1. etapa“
v objektu zimního stadionu ze strany statutárního města Děčín ve výši 3,0 mil. Kč,
2. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté
dotace MŠMT na akci „Reko kabin a regenerace – 1. etapa“ v objektu zimního
stadionu a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín občanským sdružením
a ukončení činnosti (zániku) HC Děčín občanského sdružení,
3. zajištění financování projektové dokumentace ve výši 350 tis. Kč.

11

Usnesení č. RM 11 13 60 03
Rada města projednala nabídku účasti v projektu „Energetický management pro města“
v rámci programu LIFE+ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Energetický management pro města“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem žádosti o dotaci.
Usnesení č. RM 11 13 60 04
Rada města projednala návrh na zrušení sociálně zdravotní a bytové komise a odvolání jejích
členů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění,
rozhodla
1. o zrušení sociálně zdravotní a bytové komise,
2. o odvolání členů sociálně zdravotní a bytové komise, a to: předsedkyně komise paní
Šárky Zimové Dostálové a členů komise MUDr. Anny Briestenské, MUDr. Mahuleny
Čejkové, Mgr. Marie Gutové, Mgr. Lukáše Hericha, PhDr. Stanislavy Holíkové,
Mgr. Věry Kuklové, MUDr. Františka Plhoně a MUDr. Ladislava Trněného.
Usnesení č. RM 11 13 60 05
Rada města projednala návrh na zřízení komisí rady města a jmenování jejich předsedů
a členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tyto komise rady města:
1. komisi sociálně zdravotní
2. komisi bytovou a
jmenuje
předsedy a členy těchto komisí takto:
1. předsedou komise sociálně zdravotní paní Šárku Zimovou Dostálovou a členy komise
MUDr. Annu Briestenskou, Mgr. Marii Gutovou, Mgr. Lukáše Hericha, Mgr. Věru
Kuklovou, MUDr. Františka Plhoně a MUDr Ladislava Trněného,
2. předsedkyní komise bytové MUDr. Mahulenu Čejkovou a členy komise
PhDr. Stanislavu Holíkovou, paní Darinu Šumanovou, paní Editu Šulcovou a paní
Yvetu Šebkovou a
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ukládá
předsedům komisí zpracovat jednací řád a statut komisí a tento předložit k archivaci
na oddělení organizační odboru provozního a organizačního do 15.08.2011.
Usnesení č. RM 11 13 60 06
Rada města projednala informaci o akci „Budova magistátu B2 – Centrální archiv a správní
agendy“ a
schvaluje
realizaci dodatečných prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové zprávy
(dle výzvy v JŘBU odeslané dne 01.07.2011) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou
ISTAR spol. s r.o., IČ 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 13 60 07
Rada města projednala Petici občanů na podporu ředitelky MŠ Děčín – Boletice Jany
Zahradníkové a tuto
bere na vědomí.

František P e l a n t v. r.
primátor

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