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

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 2. května 2008
Usnesení č. RM 08 09 29 01
Rada města projednala nabídku společnosti ka.tech CZ a. s., na zřízení možnosti hrazení
poplatku za placené stání ve městě Děčín pomocí SMS a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
ředitele Městské policie Děčín pana Marcela Horáka dalším jednáním.
Usnesení č. RM 08 09 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení č. RM 03 27 060 - vedoucí odboru rozvoje - další kontrola v 10/2008.
Usnesení č. RM 08 09 31 01
Rada města projednala výjimku ze směrnice na koupi strojní investice a
schvaluje
1) výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na koupi strojní investice – tři osobní
automobily pro Městskou policii Děčín a odbor provozní a organizační
dle schváleného rozpočtu
2) prodej dvou služebních vozidel Škoda Fabia 2U4 02–26 a Škoda Fabia 2U0 90–71 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem kupních smluv ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 09 35 01
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 31. 03. 2008 a tuto

bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 09 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým v I. čtvrtletí 2008 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 09 35 03
Rada města projednala návrh na odpis pohledávky ve výši 161.470,87 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy z důvodu
nedobytnosti.
Usnesení č. RM 08 09 35 04
Rada města projednala žádost společnosti Technické služby Děčín, a. s., ze dne 20. 12. 2007
o uznání závazku ve výši 2.809.117,60 Kč a
neschvaluje
uznání tohoto závazku.
Usnesení č. RM 08 09 36 01
Rada města projednala informaci o realizaci projektové dokumentace na kanalizační přípojky
v lokalitách Červený Vrch, Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní a Jalůvčí a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvy o vzájemné součinnosti, jež tvoří přílohu tohoto
materiálu.
Usnesení č. RM 08 09 36 02
Rada města projednala informaci o dopracování projektové dokumentace na odkanalizování
Horního Oldřichova a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje prověřením možnosti odkanalizování, včetně ekonomické náročnosti,
v ul. Jelení a ve zbývajících částech ul. Za Humny a ul. Obvodová a následným předložením
ke schválení do orgánů města.
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Usnesení č. RM 08 09 36 03
Rada města projednala informaci o dotaci ze SFDI pro rok 2008 na lávku pro pěší a cyklisty
přes Ploučnici na železničním mostě a
schvaluje
variantu č. 1, tj. dotaci ze SFDI pro rok 2008 přijmout a rozdělit akci na dvě etapy, kdy v roce
2008 se zrealizuje 1. etapa a v roce 2009 se zrealizuje 2. etapa (osazení kovové konstrukce).
Usnesení č. RM 08 09 36 04
Rada města projednala problematiku výměny silničních obrub ul. Litoměřická v rámci
rekonstrukce silnice II/261 a zadání zakázky „Zálivy autobusových zastávek MHD Děčín,
Litoměřická ulice“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
na realizaci zakázky se společností SaM silnice a mosty, a. s., Děčín, Oblouková 416,
Děčín III, IČ 250 42751, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 09 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem části společných prostor v objektu Myslbekova
1389/8, Děčín I, a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout jednu místnost o ploše 12 m² v objektu Myslbekova
1389/8, Děčín I.
Usnesení č. RM 08 09 37 04
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek se spol.
N & B TREFA s. r. o., zastoupenou jednatelem panem Jiřím Nazárkem, dle které se povoluje
úhrada dluhu za nájemné a plnění spojená s užíváním nebytových prostor Hudečkova 669/4,
Děčín I, včetně úroku z prodlení v měsíčních splátkách 3.000,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
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Usnesení č. RM 08 09 37 05
Rada města projednala informace o hrobkách na pohřebišti Děčín – Škrabky a tyto
bere na vědomí
a
schvaluje
pronájem vybraných hrobek na pohřebišti Děčín – Škrabky za cenu dle platného ceníku úhrad
za nájem hrobového místa a služeb s tím s pojených, navýšenou o veškeré náklady spojené
se zprovozněním hrobky.
Usnesení č. RM 08 09 37 06
Rada města projednala opětovnou žádost paní Ben Dhafia o prodloužení termínu úhrady
kupní ceny a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 02 37 08 ze dne 29. 01. 2008, týkající se prodloužení
termínu úhrady kupní ceny a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při odprodeji
bytové jednotky č. 1333/14 ul. Dvořákova, Děčín II, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 02 03 03 ze dne 21. 02. 2008,
týkající se prodloužení termínu úhrady kupní ceny a prodloužení termínu podpisu
kupní smlouvy při odprodeji bytové jednotky č. 1333/14 ul. Dvořákova, Děčín II,
v plném znění a
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. prodloužení termínu úhrady kupní ceny
a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při odprodeji bytové jednotky
č. 1333/14 ul. Dvořákova, Děčín II, do 30. 06. 2008.
Usnesení č. RM 08 09 37 07
Rada města projednala opětovnou žádost paní Ben Dhafia o snížení - prominutí poplatku z
prodlení při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení – úplné prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytu č. 1333/14 ul. Dvořákova, Děčín II.
Usnesení č. RM 08 09 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
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rozhodla
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku
p. č. 551 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Vilsnice (vlastník Ústecký kraj), jejímž obsahem
bude povinnost budoucího zavázaného strpět zřízení a provozování vedení pro akci
„Komunikace a inženýrské sítě na pozemku p. č. 78 v k. ú. Vilsnice“ a práva vstupu a vjezdu
budoucího oprávněného (statutárního města Děčín) na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby vedení, dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah věcného
břemene, za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku, schváleného zastupitelstvem Ústeckého
kraje včetně DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 09 37 09
Rada města projednala bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 551 o výměře 7070 m2
v k. ú. Vilsnice z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 09 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 469/1 o výměře 500 m2 a části pozemku p. č. 471 o výměře
220 m2 v k. ú. Podmokly pro Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za účelem
realizace investiční akce „Bělský potok v Děčíně – sanace starého koryta (0,000 – 0,360),
II. stavba, za cenu 9.000,00 Kč, na dobu určitou od 01. 05. 2008 do 30. 11. 2008.
Usnesení č. RM 08 09 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
d o p o r u č u je
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 386
v k. ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 08 09 37 12
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod a prodej pozemku v k. ú. Boletice
nad Labem a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek
p. č. 971/1 o výměře 19282 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 09 37 14
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 3155/20 o výměře 2104 m2
v k. ú. Podmokly z vlastnictví ČR PF do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 09 37 15
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- z majetku města část pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře o výměře dle GP a
- do majetku města pozemek p. č. 357/1 o výměře 1808 m2, pozemek p. č. 357/6 o výměře
53 m2 a pozemek p. č. 357/7 o výměře 972 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 09 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 4 o výměře 669 m 2 a pozemku p. č. 48/1
o výměře 257 m2, vše v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Dreschera z Děčína, za cenu 159.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 09 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3448/1 v k. ú. Podmokly
(dle GP č. 2950-011/2008 se jedná o p. p. č. 3448/4 o výměře 946 m2 v k. ú. Podmokly)
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Jindrovi z České Lípy a paní Brettové z Děčína,
za cenu 378.400,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 08 09 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 64 o výměře 87 m2 v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Férovou z Děčína, za cenu 13.050,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 09 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 97 o výměře 121 m2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Pospíšilovy z Děčína, za cenu
12.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 09 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 427/4, dle GP č. 651-35/2008 nově
ozn. jako pozemek p. č. 427/10 o výměře 194 m 2, v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do podílového vlastnictví pro paní Ďuranovou z Děčína a paní
Hanzalovou z Ludvíkovic, za cenu 29.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 09 37 21
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 463/1 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře dle GP, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ve výši podílu 4/6
pana Klicha z Děčína, ve výši podílu 1/6 pana Klicha z Jílového a ve výši podílu 1/6 paní
Thürlové z Děčína.
Usnesení č. RM 08 09 37 22
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 463/2 v k. ú. Prostřední
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Žleb o výměře dle GP, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví paní Kořenové
z Dobkovic.
Usnesení č. RM 08 09 37 23
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 1163 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře dle GP, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví paní Výběrkové
z Děčína.
Usnesení č. RM 08 09 37 24
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 7/15 o výměře 15 m 2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Usnesení č. RM 08 09 37 25
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 07 28 37 35 ze dne 20. 11. 2007, týkající se přijetí daru
– pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly, o podmínku, že „Město Děčín započne
s opravou komunikace do dvou let ode dne vzniku právních účinků vkladu darovací smlouvy
do katastru nemovitostí“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 09 04 20
ze dne 13. 12. 2007, týkající se přijetí daru – pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly,
o podmínku, že „Město Děčín započne s opravou komunikace do dvou let ode dne vzniku
právních účinků vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí“.
Usnesení č. RM 08 09 37 26
Rada města projednala návrh na prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za pozemek
v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za odprodej částí
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pozemku p. č. 1373 v k. ú. Horní Oldřichov nejpozději v termínu do 31. 07. 2008.
Usnesení č. RM 08 09 37 27
Rada města projednala dopis pana Vovse ze dne 27. 02. 2008, týkající se odprodeje pozemku
p. č. 1532/5 v k. ú. Horní Oldřichov a tento
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí dopis pana Vovse ze dne 27. 02. 2008, týkající
se odprodeje pozemku p. č. 1532/5 v k. ú. Horní Oldřichov s tím, že nebude již tuto
problematiku projednávat vzhledem k tomu, že nenastaly žádné nové skutečnosti.
Usnesení č. RM 08 09 37 28
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 844/1 o výměře 6356 m2
v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Usnesení č. RM 08 09 38 01
Rada města projednala žádost o možnost čerpání příspěvku 6,00 Kč na obědy seniorům
a invalidním důchodcům v Křesťanském společenství Jonáš, o. s., Březová ul. 394,
Děčín III, a
schvaluje
možnost čerpání příspěvku ve výši 6,00 Kč na obědy seniorům a invalidním důchodcům
v Křesťanském společenství Jonáš, o. s., Březová ul. 394, Děčín III, dle důvodové zprávy
a přílohy.
Usnesení č. RM 08 09 39 01
Rada města projednala
ukazatele
organizací a po úpravě

hmotné zainteresovanosti ředitelů

příspěvkových

s c h v a l u j e
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2008
na úseku školství a kultury:

9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, pan 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 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 nám. 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 Děčín, Děčín IV, Divišova 8, paní Ing. Iveta Krupičková
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.
Usnesení č. RM 08 09 39 02
Rada města projednala rezignaci pana Mgr. Bc. Karla Kiliana na funkci ředitele příspěvkové
organizace Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, ke dni
30. 06. 2008 a tuto
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, a
schvaluje
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znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a současně
pověřuje
odbor školství a kultury administrativním zajištěním přípravy tohoto konkursního řízení.
Usnesení č. RM 08 09 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, o vybudování naučné stezky a
souhlasí
se záměrem vybudovat naučnou stezku pod Stoličnou horou v prostoru lesoparku Základní
školou Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 s tím, že před samotnou realizací
záměru požaduje předložení podrobného projektu včetně rozpracování finančních nákladů.
Usnesení č. RM 08 09 50 01
Rada města projednala podnět několika občanů města ve věci pořádání kulturních akcí
na Smetanově nábřeží v Děčíně I a tento
bere na
vědomí
a
schvaluje
po úpravě návrh odpovědi primátora města na předmětné podání dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy a
pověřuje
primátora města odpověď zaslat občanům.
Usnesení č. RM 08 09 50 02
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 – TJ Sokolu Jalůvčí,
Sv. Čecha 69, Děčín 17, IČO 00554391, TJ KČT Česká Lípa, Děčínská 1414,
IČO 44223901 a
r o z h o d l a
neposkytnout uvedeným sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008
ve výši 213.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 uvedeným
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sportovním subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 09 50 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o ukončení školního roku 2007/2008 dnem 13. 06. 2008 a
souhlasí
s ukončením školního roku 2007/2008 dnem 13. 06. 2008 v Základní škole Děčín II,
Kamenická 1145, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 08 09 50 04
Rada města projednala Zápis č. 2/2008 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín ze dne 07. 04. 2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 09 50 05
Rada města projednala zprávu o uplatňování veřejné podpory dle pravidla de minimis
v sociální oblasti a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že poskytování sociálních služeb, registrovaných
dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, je ve veřejném zájmu statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 08 09 50 06
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny subjektům
zabývajícím se hlídáním předškolních dětí pro rok 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny subjektům zabývajícím se hlídání dětí
dle důvodové zprávy ve výši nad 50 tis. Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny pro rok 2008
v předloženém znění,
3. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
těchto smluv.
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Usnesení č. RM 08 09 50 07
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2008 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity
dle důvodové zprávy ve výši do 50 tis. Kč na subjekt a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2008
dle důvodové zprávy a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění,
2. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku
těchto smluv.

podpisem

Usnesení č. RM 08 09 50 08
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2008 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity
dle důvodové zprávy nad do 50 tis. Kč na subjekt,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč na subjekt dle důvodové zprávy
a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění,
3. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
těchto smluv.
Usnesení č. RM 08 09 50 09
Rada města projednala žádost odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se využívání
znaku statutárního města Děčín a loga komunitního plánování sociálních služeb a
souhlasí
s používáním znaku statutárního města Děčín a loga komunitního plánování sociálních služeb
na propagačních materiálech organizací v sociální oblasti dle seznamu, který je přílohou
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tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 08 09 50 10
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 22. 05. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání ZM Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 08 09 60 01
Rada města projednala informaci o novele zákona o dani z nemovitosti a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 09 60 02
Rada města projednala nabídku pana Šuby z Děčína a
bere

na

vědomí

nabídku prodeje nemovitosti Mateřské školy v Děčíně - Krásný Studenec, č. p. 131 a
pověřuje
prvního náměstka Mgr. Miroslava Samlera, spolu s dotčenými odbory, dalším jednáním
s majitelem nemovitosti o podmínkách zachování provozu mateřské školky v tomto objektu.
Usnesení č. RM 08 09 60 03
Rada města projednala informaci o možnosti využití budovy Divišova 8, Děčín IV (bývalá
příspěvková organizace ZaKS, p. o.), a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
variantu č. 2, tj., že budova bývalého „Vzdělávacího střediska KaSS“ v Divišova ul. 8,
Děčín IV, bude od 1. července 2008 převedena pod Městskou knihovnu Děčín, příspěvková
organizace, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, při zachování vzdělávacích a dalších kurzů.
Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

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