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

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 15. dubna 2008
Usnesení č. RM 08 08 29 01
Rada města projednala návrh na změnu termínů konání rady města a
schvaluje
změnu termínů a to v květnu z úterý 06. 05. 2008 na pátek 02. 05. 2008 a v červenci z úterý
08. 07. 2008 na středu 09. 07. 2008.
Usnesení č. RM 08 08 29 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města
27. 03. 2008 č. ZM 08 03 05 05 – primátor – VzDK.

ze dne

Usnesení č. RM 08 08 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. RM 03 10 003 - vedoucí odboru rozvoje - DK 03/09.
Usnesení č. RM 08 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 10/2008 - 25/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku
2008 o 178.674 tis. Kč a zvýšení výdajů o 178.674 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 08 36 01
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky Zámek Děčín – oprava opěrných
zdí na rozhraní pozemků p. č. 2350, p. č. 2359 a p. č. 2363, sklepních prostor pod terasou
a levého schodiště na pozemku p. č. 2363 v k. ú. Děčín a

schvaluje
1. vypsání výběrového řízení na dodavatele připravované stavby,
2. seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek po doplnění o člena
komise Ing. Valdemara Grešíka, člena rady města, a náhradníka člena komise
Mgr. Miroslava Samlera, člena rady města,
3. hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
4. po doplnění seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení,
a to vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 08 36 02
Rada města projednala zadání zakázky „Výměna vzduchotechniky – Školní jídelna Děčín I,
Sládkova 1300/13 - p. o.“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
na realizaci zakázky s firmou VSM Teplice – Stanislav MED se sídlem Sobědružská 17/9,
Proboštov u Teplic, IČ 13943324, a to ve smyslu důvodové zprávy s tím, že finanční
prostředky ve výši cca 500 tis. Kč budou nárokovány ve výsledku hospodaření města
za I. pololetí roku 2008.
Usnesení č. RM 08 08 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 22 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
na dobu neurčitou pro pana Novotného z Děčína, za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů
na provoz.
Usnesení č. RM 08 08 37 02
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu Na pěšině č. p. 332,
Děčín IX, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 02/2008/OMH
dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

2

Usnesení č. RM 08 08 37 03
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Maryškovou z Děčína, dle které
se povoluje úhrada dluhu za nájemné a plnění spojená s užíváním nebytových prostor
Dvořákova 1331/20, Děčín II, včetně úroku z prodlení v měsíčních splátkách 2.000,00 Kč
splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 08 08 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku st. p. č. 219 o výměře 54 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím, dle záborového elaborátu, od vlastníků pozemku
pana Šmahela a paní Petrové, oba z Děčína, na dobu neurčitou, za cenu 12,--Kč/m2/den a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 08 37 05
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku st. p. č. 219 v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st. p. č. 219 v k. ú. Březiny u Děčína
o výměře 30 m2 dle geometrického plánu (bude vyhotoven po dokončení stavby) se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 3.000,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 849/4 o výměře 38 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím, dle záborového elaborátu, od vlastníka pozemku
DurusEuroCredit s. r. o., se sídlem Labské nábř. 317/19, Děčín IV, na dobu neurčitou,
za cenu 12,--Kč/m2/den a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 08 37 07
3

Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku st. p. č. 286 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 3 m 2 se všemi
součástmi a příslušenstvím, dle záborového elaborátu, od vlastníků pozemku manželů
Holečkových z Děčína a manželů Příhodových z Děčína, na dobu neurčitou, za protihodnotu,
tj. vybudování vjezdu do areálu autoservisu z pozemku p. č. 1301/2 v k. ú. Březiny u Děčína
v max. hodnotě 20.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 08 37 08
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny rekreačního areálu
v k. ú. Maxičky odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 03/2008/OMH dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 08 37 09
Rada města projednala žádost o odprodeji objektů v k. ú. Maxičky a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 47 včetně pozemku st. p. č. 59 a objektu
č. p. 48 včetně pozemku st. p. č. 60, pozemku p. č. 181/42 a části pozemku p. č. 556,
vše v k. ú. Maxičky, se všemi součástmi a příslušenstvím dle geometrického plánu
č. 207-148/2007 ze dne 06. 10. 2007, objektu č. p. 47 včetně pozemku st. p. č. 59, objektu
č. p. 48 včetně pozemku st. p. č. 60, pozemku p. č. 181/42, pozemku p. č. 556/1, pozemku
st. p. č. 87 a pozemku st. p. č. 88, vše v k. ú. Maxičky, včetně zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy bezúplatně pro kupujícího pana Třešňáka z České Lípy, za kupní cenu
ve výši 2.000.000,00 Kč v souladu se „Zásadami“.
Usnesení č. RM 08 08 37 11
Rada města projednala smlouvu o finanční spoluúčasti s obcí Malšovice – vybudování
školního hřiště s umělým povrchem na pozemku p. č. 340 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby
školního hřiště s umělým povrchem, kde se město Děčín bude podílet 50 % nákladů, tj. max.
1.112.209,50 Kč zálohově, a to částka ve výši 500.000,00 Kč nejpozději do 10-ti dnů od
zahájení stavby vybraným zhotovitelem stavby a částka ve výši 612.209,50 Kč nejpozději
do 10-ti dnů od dokončení a předání stavby sportovního hřiště a to k písemné výzvě obce
Malšovice ve lhůtě nejpozději do 10-ti dnů od doručení výzvy.
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Usnesení č. RM 08 08 37 12
Rada města projednala informaci o stavu parku Kvádrberk a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 08 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2951/21 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení podzemního vedení komunikační sítě na pozemku p. č. 2951/21
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bělá
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 393/24 – trvalý travní porost, p. č. 393/14 – zahrada, p. č. 1567/4 –
ostatní plocha, silnice, p. č. 1165 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 1167 – ostatní plocha,
komunikace, vše v k. ú. Bělá u Děčína, věcným břemenem práva uložení kabelového vedení
VN na pozemcích p. č. 393/24, p. č. 393/14, p. č. 1567/4, p. č. 1165 a p. č. 1167 v k. ú. Bělá
u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1232, p. č. 1233 a p. č. 1217, vše ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN na pozemcích
p. č. 1232, p. č. 1233 a p. č. 1217 v k. ú. Horní Oldřichov pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 2644/12 – trvalý travní porost v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení podzemního vedení komunikační sítě na pozemku p. č. 2644/12
v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 677/2 a p. č. 677/3 – oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín
- Staré Město věcným břemenem práva uložení plynovodního vedení na pozemcích
p. č. 677/2 a p. č. 677/3 v k. ú. Děčín - Staré Město pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1137/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1137/1 v k. ú. Bělá
u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 15/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Boletice nad Labem
věcným břemenem práva uložení vodovodního vedení a přípojky na pozemku p. č. 15/1
v k. ú. Boletice nad Labem pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a přípojky, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 08 37 20
Rada města projednala žádost firmy NOWASTAV a. s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín vydáním
souhlasného stanoviska ke vstupu na pozemek p. č. 1301/1 v k. ú. Březiny u Děčína a jeho
využití jako deponie stavebního materiálu po dobu stavební akce „Ploučnice, ř. km
4,050-4,550 (Březiny) – rekonstrukce“, nejdéle do 20. 10. 2008.
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Usnesení č. RM 08 08 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu
k okolním nemovitostem.
Usnesení č. RM 08 08 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 413/2 o výměře
dle GP v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 08 08 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 163/1 o výměře 2512 m2
v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 08 08 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 479
o výměře 1093 m2 a pozemek st. p. č. 75 o výměře 204 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 08 08 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Folknáře a zřízení věcného
břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 14/2 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Folknáře s podmínkou zatížení části pozemku věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Folknáře.
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Usnesení č. RM 08 08 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 3825 o výměře 693 m2,
p. č. 3827 o výměře 3083 m2 a p. č. 3828/1 o výměře 1161m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 08 37 27
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku p. č. 673/2 v k. ú. Děčín věcným
břemenem a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 08 37 28
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2401/2 o výměře 653 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Sportovního klubu Děčín, o. s.,
Maroldova 1279/2, Děčín I.
Usnesení č. RM 08 08 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Buk a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 176 o výměře 149 m2 v k. ú. Krásný
Buk se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Bednáře za cenu 14.900,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 08 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1155/4 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím panu
Chutnému z Děčína a paní Chutné z Malé Veleně, za cenu 100,--Kč/m2 + ostatní náklady
s podmínkou, že kupující odstraní stávající opěrnou zeď a vybuduje novou opěrnou zeď mezi
pozemkem p. č. 425 v k. ú. Prostřední Žleb a nově nabytou částí pozemku p. č. 1155/4
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v k. ú. Prostřední Žleb, a to na své náklady v termínu do 31. 12. 2009 s tím, že pokud tak
neučiní, vrátí si smluvní strany svá plnění.
Usnesení č. RM 08 08 37 31
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 13 37 10 ze dne 13. 06. 2006, týkající se pronájmu
pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 37 32
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se převodu části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 22 50 08 ze dne 17. 10. 2006, týkající se převodu části
pozemku p. č. 947/3 v k. ú. Chlum u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 11 07 32
ze dne 30. 11. 2006, týkající se převodu části pozemku p. č. 947/3 v k. ú. Chlum u Děčína,
v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 37 33
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 05 37 63 ze dne 06. 03. 2007, týkající se prodeje částí
pozemků p. č. 842, p. č. 847 a p. č. 845/1 v k. ú. Bynov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 38
ze dne 22. 03. 2007, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 842, p. č. 847 a p. č. 845/1
v k. ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 845/1 v k. ú. Bynov o výměře
dle GP, panu Havlíčkovi z Gradebergu, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 08 37 35
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 08 37 23 ze dne 17. 04. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 229/6 a části pozemku p. č. 229/1 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 04 03 16 ze dne
24. 05. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 229/6 a části pozemku p. č. 229/1
v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 37 36
Rada města projednala návrh na zrušení předkupního práva k objektu č. p. 8 ul. U Rybníka 3,
Děčín XXII a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k objektu č. p. 8 ul. U Rybníka 3,
Děčín XXII, s pozemky p. č. 2397 a p. č. 2398 v k. ú. Podmokly, uzavřené ve prospěch
statutárního města Děčín před ukončením lhůty.
Usnesení č. RM 08 08 37 37
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a
schválila
rozšíření usnesení rady města č. RM 08 04 37 04 ze dne 19. 02. 2008 o dalšího budoucího
oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 08 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku st. p. č. 3550
(dle GP č. 2959-016/2008 se jedná o pozemek p. č. 3550/2 o výměře 983 m2) v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím společností RETO spol s r. o., Ústecká
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454/74, Děčín V, za cenu 393.200,00 Kč + venkovní úpravy v ceně 313.844,00 Kč + ostatní
náklady s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze a jízdy k pozemku
st. p. č. 3549 a zbývající části pozemku st. p. č. 3550 (dle GP č. 2959-016/2008 se jedná
o pozemek p. č. 3550/1) v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 08 37 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 3549 o výměře 275 m2
a části pozemku st. p. č. 3550 (dle GP č. 2959-016/2008 se jedná o pozemek p. č. 3550/1
o výměře 1411 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti BASH
s. r. o., Soustružnická 5, Děčín V, za cenu 674.400,00 Kč + stavby + venkovní úpravy + trvalé
porosty v ceně 705.087,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 08 38 01
Rada města projednala nesouhlas se zdůvodněním vyřazení žádosti o dotaci občanského
sdružení Slunečnice, o. s., a
bere na vědomí
stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Usnesení č. RM 08 08 39 01
Rada města projednala návrh na schválení změny kapacity školního klubu při Základní škole
a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace, a
souhlasí
se zvýšením kapacity počtu žáků ve školním klubu při Základní škole a Mateřské škole
Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace, z původních 60 žáků
na 200 žáků.
Usnesení č. RM 08 08 39 02
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací statutárního města Děčín za rok 2007 a

ředitelů

s c h v a l u j e
1. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových
organizací za rok 2007:
na úseku školství a kultury:
• Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, paní Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, pan Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Karel Kilian
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, pan Mgr. Ivan Slavík
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/14,
paní Mgr. Alena Zemanová
• Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
• Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav Kettner
• Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
• Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, paní Mgr. Anna Drobná
• Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
paní Mgr. Věra Floriánová
• Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
• Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
• Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
• Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
• Zámek a kulturní středisko Děčín, Děčín IV, Divišova 8, paní Jaroslava Šulcková
• Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, pan Mgr. Ladislav Zoubek
• Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, pan MgA. Petr Michálek
• Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, pan Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
• Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2, pan Mgr. Petr Maršoun,
na úseku životního prostředí:
• Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, pan Ing. Antonín Novák
• Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, paní Kateřina Majerová
2. Poskytnutí odměn za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací:
na úseku kultury:
• Zámek a kulturní středisko Děčín, Děčín IV, Divišova 8 – paní Jaroslavě Šulckové
• Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3 – panu Mgr. Ladislavu Zoubkovi
• Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75 – panu MgA. Petru Michálkovi
• Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6 – panu Ing. Igoru Bayerovi,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
• Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2
– panu Mgr. Petru Maršounovi,
na úseku životního prostředí:
• Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI - panu Ing. Antonínu Novákovi
• Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV- paní Kateřině Majerové
vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 08 39 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
r o z h o d l a
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poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
80.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 08 39 04
Rada města projednala informaci o zvýšení nájemného za objekt č. p. 131 v k. ú. Krásný
Studenec od 01. 04. 2008, ve kterém je umístěna mateřská školka, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 08 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, o souhlas se zřízením školního klubu s kapacitou 200 žáků a návrh Dodatku č. 5
ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. souhlasit se zřízením školního klubu s kapacitou 200 žáků při Základní škole
Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
2. schválit Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 08 08 39 06
Rada města projednala žádost Okresního sdružení ČSTV Děčín, 405 25 Děčín I,
Marodova 2, a
bere

na

vědomí

žádost Okresního sdružení ČSTV Děčín, 405 25 Děčín I, Marodova 2, o poskytnutí dotace
na pořádání XVI. ročníku Sportovních her dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe, které
se uskuteční ve městě Děčín dne 12. 09. 2009 pod záštitou primátora města Děčín.

Usnesení č. RM 08 08 39 07
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvkové organizace, o snížení
vstupného pro děti z dětských domovů a
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rozhodla
o snížení vstupného pro děti z dětských domovů, včetně jejich doprovodu na částku 10,00 Kč
za osobu.
Usnesení č. RM 08 08 39 08
Rada města projednala návrh dotace kulturnímu subjektu pro rok 2008 a
rozhodla
poskytnout 1. Hudebnímu spolku v Děčíně, Slovanská 42, 405 02 Děčín VI, IČO 46717773,
finanční dotaci na charitativní koncert Voda pro Afriku ve výši 10.000,00 Kč dle důvodové
zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 1. Hudebnímu
spolku v Děčíně, Slovanská 42, 405 02 Děčín VI, IČO 46717773, na charitativní koncert
Voda pro Afriku v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 08 50 01
Rada města projednala 4. sebehodnotící zprávu z aplikace modelu CAF 2006 statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 08 50 02
Rada města projednala Hodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství 2007 a toto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Hodnocení Programu prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství 2007.
Usnesení č. RM 08 08 50 03
Rada města projednala Smlouvu o výpůjčce 25 ks kontejnerů na třídění bílého skla
od společnosti EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4, a tuto
schvaluje
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 08 50 04
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města a
schvaluje
zajištění akce „Čisté město“, která představuje peněžitý závazek

1.300.000,00 Kč a

pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vystavením objednávky
pro Technické služby Děčín, a. s.
Usnesení č. RM 08 08 50 05
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 05 18 37 44 ze dne 07. 06. 2005, týkající se výkupu
pozemku st. p. č. 150 v k. ú. Prostřední Žleb o následující text: „.... + náklady spojené
s převodem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 06 04 48
ze dne 23. 06. 2005, týkající se výkupu pozemku st. p. č. 150 v k. ú. Prostřední Žleb
o následující text: „.... + náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 08 08 50 06
Rada města projednala informaci o připravovaném projektu „Abeceda Ústeckého kraje“ a
schvaluje
zapojení města Děčín do tohoto projektu a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje požádat o posílení rozpočtu na kapitolu 36 ve výši 250 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 08 50 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 118 o výměře 392 m2 v k. ú. Děčín na stavbu polyfunkčního domu
pro pana Kubičku z Prahy, za cenu 21.560,--Kč/rok na dobu určitou, tj. do 90 dnů po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí.
Usnesení č. RM 08 08 50 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 1631/01 ze dne 13. 12. 2001 a to v doporučující
části, týkající se prodeje pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXI ze dne
20. 12. 2001, týkající se prodeje pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 50 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 118 o výměře 392 m 2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Milana Kubičku, bytem U Školního Pole 57,
Praha 9 – Běchovice, po kolaudaci stavby polyfunkčního domu, za cenu 980.000,00 Kč +
ostatní náklady s tím, že stavba bude zkolaudována do 3 let od vydání stavebního povolení
(za předpokladu, že bude vydáno územní rozhodnutí).
Usnesení č. RM 08 08 50 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 03 07 09
ze dne 27. 03. 2008, týkající se prodeje pozemku p. č. 1235/8 v k. ú. Podmokly,
v plném znění.
Usnesení č. RM 08 08 50 11
Rada města projednala návrh na výkup prodejních stánků a
schvaluje
výkup skládacích dřevěných prodejních stánků v počtu 25 ks za cenu 1,--Kč/ks, tj. 25,00 Kč
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+ 19 % DPH z majetku společnosti Technické služby Děčín, a. s., a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 08 08 50 12
Rada města projednala Nařízení města č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 3/2000 o placeném státní silničních motorových vozidel na místních
komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění Nařízení města Děčín č. 4/2001 a Nařízení města
Děčín č. 1/2004 a
vydává
Nařízení města č. 1/2008 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 08 50 13
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, o užití znaku města
Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na školním hudebním CD, natočeným školní kapelou
YXES JOKE, Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2.

Usnesení č. RM 08 08 60 01
Rada města projednala informaci o možnosti využití budovy Divišova 8, Děčín IV (bývalý
ZaKS), a tuto
bere

na

vědomí.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek
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