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

USNESENÍ
z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008
Usnesení č. RM 08 23 31 01
Rada města projednala návrh na prodej služebního vozu a
schvaluje
prodej služebního vozu Škoda Fabia Combi, SPZ 3U2 21 87.
Usnesení č. RM 08 23 32 01
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Trnková.
Usnesení č. RM 08 23 32 02
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Na Pastvině.
Usnesení č. RM 08 23 32 03
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Pod Skalou.
Usnesení č. RM 08 23 32 04
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly, lokalista Škrabky - Červený Vrch na ulici Pod Nebíčkem.
Usnesení č. RM 08 23 32 05
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Pastýřská.
Usnesení č. RM 08 23 32 06
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 183 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 183 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Ke Studánce.
Usnesení č. RM 08 23 32 07
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 195/2
v k. ú. Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 195/2 v k. ú.
Podmokly, lokalita Škrabky – Červený Vrch na ulici Mezní.
Usnesení č. RM 08 23 34 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu zemědělskou
a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2008 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
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statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu podpisu, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 23 34 02
Rada města projednala oznámení záměru „Centrum pivovar Děčín“, který je podroben
zjišťovacímu řízení a
bere

na

vědomí

oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a
doporučuje
záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání písemného stanoviska
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 08 23 34 03
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín, p. o., Bynovská
74/20, 405 02 Děčín XXI, o souhlas zřizovatele na vyřazení majetku a převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investičního na obměnu služebního vozidla a
schvaluje
vyřazení majetku – prodej vozidla a převod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč
z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín.
Usnesení č. RM 08 23 35 01
Rada města projednala základní teze návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009
a tyto
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 23 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 5/2008/OMH o odprodeji garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej garáže bez č. p. s pozemkem p. č. 992/4 - zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly
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kupující: manželé Oborníkovi z Děčína za kupní cenu 110.025,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a případné
náklady na řešení oprav.
Usnesení č. RM 08 23 37 02
Rada města projednala žádosti o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 7 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
pro paní Mannovou z Děčína a č. 10 pro paní Ježkovou z Děčína, na dobu neurčitou
za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.
Usnesení č. RM 08 23 37 03
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění aktualizace energetických auditů a
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup při zadávání veřejných zakázek, bod 1a,
2. společnost CityPlan, spol. s r. o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, jako
zhotovitele aktualizace energetických auditů vybraných základních škol a mateřských
škol dle cenové nabídky uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 08 23 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2959 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2959 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a objektu č. p. 874
postaveného na pozemku p. č. 1612 – zastavěná plocha za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3710/31 a p. č. 3710/8 - oba ostatní plocha, silnice v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva vedení plynovodu a přípojek do pozemků p. č. 3710/31
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a p. č. 3710/8 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 53/16 – lesní pozemek v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
vedení sdělovacího kabelu do pozemku p. č. 53/16 v k. ú. Podmokly pro budoucího
oprávněného, tj. Telefónica O2 Czec Republik, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 724/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení do pozemku p. č. 724/1 v k. ú.
Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republik, a. s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení STL plynovodu a přípojek do pozemku p. č. 176 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 803/1, p. č. 806 a p. č. 798 – vše ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení ntl plynovodu a přípojek do těchto
pozemků pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Křešice
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u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 268, p. č. 226, p. č. 238 a p. č. 249 – vše ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva uložení kabelového vedení
NN do těchto pozemků pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3056 - ostatní plocha, komunikace, p. č. 3085 – ostatní plocha,
komunikace a p. č. 3055/34 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Podmokly, věcným
břemenem práva vedení sdělovacího kabelu do těchto pozemků pro budoucího oprávněného,
tj. Telefónica O2 Czech Republik, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 23 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 3725/50
v k. ú. Děčín pro pana Kalaše z Děčína ve smyslu změny sjednané doby užívání a to do
31.12.2015.
Usnesení č. RM 08 23 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 23 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 166 o výměře 120 m 2 a část pozemku
p. č. 252/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 23 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 211 v k. ú. Boletice nad Labem
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a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 23 37 16
Rada města projednala návrh na převod podílu na pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit:záměr města bezúplatně převést podíl
796/17771 na pozemku p. č. 629/1 v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 08 23 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 228 o výměře 309 m 2,
p. č. 265 o výměře 375 m2, p. č. 572 o výměře 185 m2 vše v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 23 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 188 o výměře 70 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 23 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 483 o výměře 324 m2
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 08 23 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2644/12 o výměře 131 m 2 v k. ú
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro Skálovy z Děčína za cenu 19.650,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 08 23 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 11/2 v k.ú. Březiny u Děčína
o výměře 32 m2 .
Usnesení č. RM 08 23 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 2160/2 o výměře 90 m2
v k. ú. Děčín (pozemek bez přístupu) se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami...“ s tím, že výchozí cena bude stanovena
dle „Zásad...“, tj. 13.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 23 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1122/5, dle GP č. 663-120/2008
se jedná o pozemek p. č. 1122/10 o výměře 467 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Tesaře z Děčína za cenu 46.700,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem, s podmínkou umožnění skladování vytěženého dřeva na hranici
pozemku a projednání jakýchkoli stavebních úprav na předmětném pozemku před zahájením
stavebního řízení.
Usnesení č. RM 08 23 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej podílů pozemku p. č. 1250/18 – zastavěná plocha
o výměře 542 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, vlastníkům bytových
jednotek domu č. p. 1322 a č. p. 1323 ul. Dvořákova, Děčín II, dle výpisu z katastru
nemovitostí, který je nedílnou součástí materiálu, za cenu 162.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 23 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 213/2 o výměře 165 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Svobodu z Ústí
nad Labem, za cenu 10.600,00 Kč + 190.887,00 Kč za stavbu opěrné zdi + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 23 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1258, dle GP č. 673-207/2008 nově
ozn. jako pozemek p. č. 1258/2 o výměře 29 m2, v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele Slížkovy z Děčína za cenu 4.350,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 23 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1, dle GP č. 3027-057/2008 ozn.
jako pozemek p. č. 2644/5 díl „b“ o výměře 18 m 2, v k. ú Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Gregorovy z Děčína za cenu 2.700,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 23 37 28
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 2644/1 a p. č. 2644/9,
dle GP č. 3027-057/2008 ozn. jako pozemek p. č. 2644/9 o výměře 167 m2, v k. ú Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Dvořákovy z Děčína za cenu 25.050,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 23 37 29
Rada města projednala návrh kupní smlouvy na pozemek st. p. č. 22 v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku st. p. č. 22
v k. ú. Lesná u Děčína o výměře 87 m2 mezi ČR – ÚZSV se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nově Město, 128 00 Praha 2, a statutárním městem Děčín za cenu 65.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 08 23 37 30
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky: z majetku města části pozemku
p. č. 1266/2 v k. ú. Prostřední Žleb, o výměře dle GP a do majetku města část pozemku p. č.
878/2 v k. ú. Prostřední Žleb, o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 23 37 31
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov
o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 23 37 32
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
• s panem Valdou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 178. 504,67 Kč
v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci
• s Gavrunovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 46.142,24 Kč
v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci
• s Horváthovými z Děčína (za byt č. 18, Vilsnická 143/65, Děčín VII), dle které
se povoluje úhrada dluhu ve výši 56.606,63 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč
za měsíc 10/08 a 1.000,00 Kč od měsíce 11/08, splatných do posledního dne v měsíci,
• s paní Ferkovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 287.006,26 Kč
v měsíčních splátkách 1.500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
všechno pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 08 23 37 33
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Bráškovi z Děčína, z částky
17.269,00 Kč na 10 %, tj. 1.727,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 23 37 34
Rada města projednala návrh na výkup železniční vlečky na p. č. 3026/1 v k. ú. Děčín a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup železniční vlečky na pozemku p. č. 3026/1 v k. ú. Děčín
od společnosti Termo Děčín a. s., Oblouková 25, Děčín III.
Usnesení č. RM 08 23 37 35
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 1573/2 – vodní plocha v k. ú. Horní Oldřichov, práva umístění a provozování,
oprav, údržby, výstavbu a rekonstrukci mostu ev. č. DC-007L přes Jílovský potok
v ul. Vojanova, Děčín VIII (mostní pilíře), od povinného, tj. Povodí Ohře, státní
podnik, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného pásma v m x sazba
nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let
(celková částka minimálně 500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek za uzavření smlouvy,
tj. 500,00 Kč + 19 % DPH (viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 1573/2 – vodní plocha v k. ú.
Horní Oldřichov, práva umístění a provozování, oprav, údržby, výstavbu
a rekonstrukci mostu ev. č. DC-007L přes Jílovský potok v ul. Vojanova, Děčín VIII
(mostní pilíře), od povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce:
délka v ose VB x šíře ochranného pásma v m x sazba nájemného pro danou lokalitu
dle cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně
500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH
(viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 23 37 36
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o užívání pozemku p. č. 1318 v k. ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání části pozemku p. č. 1318 o výměře 40 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím, dle záborového elaborátu, od vlastníka pozemku pana
Vokála z Děčína, na dobu neurčitou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
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Usnesení č. RM 08 23 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování zástupců za zřizovatele do školské rady ZŠ Děčín
VI, Na Stráni 879/2, p. o., a ZŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o., a
jmenuje
•
•

paní Hanu Hammerlovou a paní Markétu Srbovou, za členy školské rady ZŠ Děčín VI,
Na Stráni 879/2, p. o.
paní Boženu Šmídovou a paní Lenku Nachtmanovou, za členy školské rady ZŠ
Děčín III, Březová 369/25, p. o.

Usnesení č. RM 08 23 39 02
Rada města projednala návrh dodatků zřizovací listiny a příkazní smlouvy příspěvkové
organizace Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1256, 405 01 Děčín I, IČ 00078867 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
• Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., s účinností
od 01.12.2008
• Dodatek č. 5 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., která je
nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace, s účinností od 01.12.2008.
Usnesení č. RM 08 23 39 03
Rada města projednala žádost Slunečnice, o. s. , o poskytnutí finančního příspěvku a
rozhodla
neposkytnout sdružení Slunečnice, o. s., Hudečkova 1/664, 405 02 Děčín 1, IČO 68455429,
finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč na projekt CITOVOD TOUR.
Usnesení č. RM 08 23 39 04
Rada města projednala žádost ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o., o
vybudování naučné stezky a
schvaluje
vybudování naučné stezky Základní školou Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
p. o., v prostoru lesoparku pod Stoličnou horou.
Usnesení č. RM 08 23 39 05
Rada města projednala žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1 – Malá Strana a
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určuje
Mgr. Miroslava Samlera jako člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele / ředitelky
Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy,
střední školy a školní jídelny, Děčín XXXII, Boletice nad Labem, Vítězství 70, za statutární
město Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 23 39 06
Rada města projednala Dodatky č. 1 k volebním řádům pro volby do školské rady:
Základní školy Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatky č. 1 k volebním řádům pro volby do školské rady:
Základní školy Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejich podpisu.
Usnesení č. RM 08 23 39 07
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 23 39 08
Rada města projednala informaci o založení města Děčína a
schvaluje
rok 1283 jako datum první písemné zmínky o existenci města Děčín, který bude sloužit jako
oficiální datum pro pořádání oslav v souvislosti se založením města Děčín.
Usnesení č. RM 08 23 39 09
Rada města projednala žádost Oblastního muzea v Děčíně, p.o., Čs. mládeže 1/31, 405 38
Děčín, o poskytnutí finanční dotace a
rozhodla
poskytnout Oblastnímu muzeu Děčín finanční dotaci ve výši 40.000,00 Kč na osazení
pamětních desek malíře Rudolfa Vejrycha a matematika Johanna Radona a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 08 23 39 10
Rada města projednala informaci o stavu vyhlídkového pavilonu Labská stráž a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 23 60 01
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. listopadu 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 23 60 02
Rada města projednala informaci o podání žádosti o dotaci a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu Program
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 na projekt Obnova
areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, Chrástu – II. etapa.
Usnesení č. RM 08 23 60 03
Rada města projednala návrh na ukončení projektu Anaerobní zpracování biologického
odpadu na skládce Orlík a
schvaluje
ukončení projektu Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík.
Usnesení č. RM 08 23 60 04
Rada města projednala návrh na zrušení zplnomocnění pana Ing. Dalibora Voborského
k zastupování statutárního města Děčín ve věcech projektů „Areál třídění odpadů Děčín“
a „Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík“ v plném rozsahu ke dni
04.11.2008 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku odvoláním plné moci udělené panu
Ing. Daliborovi Voborskému k zastupování statutárního města Děčín ve věcech projektů
„Areál třídění odpadů Děčín“ a „Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce
Orlík“ v plném rozsahu ke dni 04.11.2008.
Usnesení č. RM 08 23 60 05
Rada města projednala „Projekt optimalizace provozu městské autobusové dopravy (MAD)
v Děčíně“, který zpracovala firma CZECH Consult spol. s r. o., Holečkova 100/9, 150 00
Praha 5 – Smíchov a
bere

na

vědomí

souhrnnou zprávu ze dne 31.10.2008 ve věci „Projektu optimalizace provozu městské
autobusové dopravy (MAD) v Děčíně“ předloženou firmou CZECH Consult spol. s r. o.,
Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov a
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
ve spolupráci s vedením DPmD, a. s., upravit jednotlivé jízdní řády a předložit je odboru
správních činností a obecnímu živnostenskému úřadu ke schválení k nejbližší předpokládané
změně v roce 2008 s konečným termínem úpravy jízdních řádů k další celostátní změně, a to
08.03.2009.
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Usnesení č. RM 08 23 60 06
Rada města projednala připomínky účastníka dohadovacího řízení pana Vlastislava Kučery
a návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 19 37 12 ze dne 23.09.2008, týkající se prodeje
bytové jednotky č. 362/1 v budově č. p. 632 ul. Palackého, Děčín IV, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 09 04 01 ze dne
23.10.2008, týkající se prodeje bytové jednotky č. 632/1 v budově č. p. 632 ul. Palackého,
Děčín IV, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 23 60 07
Rada města projednala problematiku obrazové digitalizace Kina Sněžník a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit podání Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze SF ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie v celkovém objemu 1,9 mil. Kč, dle důvodové zprávy
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Žádosti
o poskytnutí finančních prostředků ze SF ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie v celkovém objemu 1,9 mil. Kč, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 23 60 08
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní
v Děčíně.
Ing. Vladislav R a š k a
primátor

Janačíkovou do funkce přísedícího Okresního soudu

v. r.

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

