Město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 19. října 2004

Usnesení č. RM 0421 11 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města, v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce člena rady města pro
JUDr. Milana France v maximální výši ode dne zvolení do funkce člena rady města.
Usnesení č. RM 0421 11 02
Rada města projednala návrh termínů schůzí rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2005 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2005 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2005.
Usnesení č. RM 0421 12 01
Rada města projednala návrh odboru vnitřních věcí na prodej služebního vozidla Š Felicia
combi RZ DCL 57 – 91 a využití výtěžku z prodeje na pořízení nového služebního vozidla
pro městskou policii formou finančního leasingu a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0421 12 02
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
d o p o r u č u je
zastupitelstvu města bezúplatný převod výpočetní techniky uvedeným subjektům schválit.
Usnesení č. RM 0421 13 01

Rada města projednala návrh Zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
města Děčína a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města Děčína,
platné pro rok 2005, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0421 13 02
Rada města projednala návrh na zřízení předkupního práva a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení přednostního práva ke koupi objektu č. p. 179
Pivovarská 30, Děčín IV, včetně pozemků p. č. 1134 zast. plocha, p. č. 1133 zahrada a p. č.
1135 ost. plocha, vše v k. ú. Podmokly, pro Výchovný ústav, Dětský domov se školou a
Středisko výchovné péče, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, Vítězství 70.
Usnesení č. RM 0421 13 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 332/2 v k. ú. Březiny u Děčína a
dopor učuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 332/2 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, tvořící zázemí k objektu č. p. 151 Březiny,
Děčín XXVII.
Usnesení č. RM 0421 13 04
Rada města projednala záměr města pronajmout nebytové prostory včetně kompaktních
předávacích stanic a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory včetně technologie kompaktních
předávacích stanic v objektech č. p. 1389 Myslbekova 4, Děčín I, o ploše celkem 5,60 m2, č.
p. 1407 Lodní 6, Děčín I, o ploše celkem 3,19 m2 a č. p. 1191 Příbramská 32, Děčín IV,
o
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ploše celkem 8 m .
Usnesení č. RM 0421 13 05
Rada města projednala návrh na změnu složení bytové komise a
odvolává
členku bytové komise Bc. Lenku Holavovou ke dni 19. 10. 2004 a
jmenuje
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členkou bytové komise paní Zdenku Chabrovou ode dne 19. 10. 2004.
Usnesení č. RM 0421 13 06
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o splátkách s paní Ilonou Giňovou,
paní Marií Pokornou, panem Jaroslavem Umbraunem, panem Davidem Vajnerem, manželi
Ivanou a Martinem Steklými a manželi Arpádem a Evou Demeterovými, jak je uvedeno
v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0421 13 07
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem správy
majetku města a statutárními zástupci správců bytů a nebytových prostor k 30. 9. 2004
dle Směrnice MěÚ č. 4 ze dne 27. 4. 2004 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0421 13 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 271/7 o výměře 1170 m2 v k. ú. Březiny u Děčína pro manžele
Vladimíra a Ivanu Doubkovy, Děčín XXVII, za cenu 767,--Kč/rok na dobu neurčitou na
zahradu.
Usnesení č. RM 0421 13 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1597/1 o výměrách
upřesněných geometrickým plánem v k. ú. Velká Veleň za účelem scelení pozemků.
Usnesení č. RM 0421 13 11
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 276/21 o výměrách
upřesněných geometrickým plánem v k. ú. Březiny u Děčína za účelem zázemí
k nemovitostem.
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Usnesení č. RM 0421 13 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 183/2 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. RM 0421 13 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 431
o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Děčín - Staré Město na stavbu RD.
Usnesení č. RM 0421 13 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 821/23
o výměře 415 m2 v k. ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. RM 0421 13 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2060 o výměře 241 m2 v k. ú. Děčín
manželům Jiřímu a Zdence Novotným, Děčín II, se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 38 750,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0421 13 16
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Borek u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku p. č. 1349/5 o výměře 66 m2 v
k. ú. Borek u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro Obec Malšovice.
Usnesení č. RM 0421 13 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 79 o výměře 204 m2 v k. ú. Vilsnice pro
manžele Josefa a Věru Moclovy, Děčín XXV, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
3 060,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0421 13 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2636/8 (dle GP č. 1597-153/2003
2633/1 díl „a“ o výměře 44 m2) v k. ú. Děčín pro manžele Aloise a Zdenu Sýkorovy, ,
Děčín II a manžele Václava a Evu Kučerovy, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 1 100,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0421 13 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1981/2 o výměře 107 m2 v k. ú. Děčín
pro pana Petra Weigela, Děčín II, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 675,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0421 13 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 856 o výměře 309 m2
v k. ú. Boletice nad Labem pro pana Stanislava Pechance, Děčín XXXII, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 15 450,--Kč za pozemek + 1 541,--Kč za venkovní
úpravy + 1 778,--Kč za trvalé porosty + ostatní náklady, s podmínkou vrácení částky za trvalé
porosty ve výši 1 778,--Kč paní Marii Takacsové, Děčín XXXII, a to po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0421 13 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a směnu pozemků v k. ú. Křešice
u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0332 061 ze dne 11. 11. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0312 0710 ze dne 11. 12. 2003 v plném
znění a
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2) schválit směnu pozemků dle varianty č.1, tj. z majetku města pozemek p. č. 344/7
o výměře 682 m2 v k. ú. Křešice a do majetku města pozemky p. č. 344/8 o výměře
317 m2 a p. č. 344/9 o výměře 144 m2 v k. ú. Křešice u Děčína bez dalšího finančního
vyrovnání.
Usnesení č. RM 0421 13 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 470/02 ze dne 18. 4. 2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. XL ze dne 25. 4. 2002 v plném znění
2. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2390 o výměře dle geometrického plánu
v k. ú. Podmokly na zahradu k budoucímu RD.

Usnesení č. RM 0421 13 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
variantu č. 1, tj. revokaci usnesení rady města č. RM 0412 13 14 ze dne 11. 5. 2004 v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0417 04 33 ze dne 20. 5. 2004 v plném
znění
2) schválit směnu pozemků a to:
- z majetku města pozemek p. č. 1290/2 o výměře 103 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Mechaniky Teplice, výrobního družstva,
Masarykova 31, Teplice,
- do majetku města pozemek p. č. 369/8 o výměře 84 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Mechaniky Teplice, výrobního družstva,
Masarykova 31, Teplice
s tím, že směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 0421 14 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za srpen a září 2004 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů o 1 328 tis. Kč
výdajů o 1 328 tis. Kč.
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a zvýšení

Usnesení č. RM 0421 14 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 325/2004/RKS/396 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 396, ul. Roudnická, včetně pozemku
st. p. č. 663 s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes pozemek p. č. 663 pro vlastníka
pozemku p. č. 664 v k. ú. Staré Město, dle Občanského zákoníku pro kupující:
Martin Baše, Děčín VI,
kupní cena 750 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících o umožnění vlastnických práv pro
vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %,
tj. 135 432,--Kč.
Usnesení č. RM 0421 16 01
Rada města projednala návrh na rozdělení zbývající části finančních prostředků pro
organizace a sdružení poskytující sociální služby a
schvaluje
přidělení dotací dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložené smlouvy o poskytnutí finančních dotací.
Usnesení č. RM 0421 18 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0419 18 01 ze dne 14. 9. 2004 v plném znění a
vydává
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Nařízení města Děčín s rozšířenou působností č. 7/2004 „O vyhlášení záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Česká Kamenice“
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0421 18 02
Rada města projednala návrh vyjádření k předloženému záměru a
schvaluje
toto vyjádření: Město Děčín souhlasí s předloženým záměrem dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, na akci: „Silnice
I/62 Děčín – Vilsnice“.
Usnesení č. RM 0421 19 01
Rada města projednala návrh „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004“, kterou se doplňuje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazné části Územního plánu města Děčín, o seznam
veřejně prospěšných staveb – jmenovitě A1 – A 24 a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004“ v předloženém znění
s účinností od 15. dne po jejím vyhlášení.
Usnesení č. RM 0421 19 02
Rada města projednala doplnění schvalovacího materiálu v závazné části Územního plánu
města Děčín, schváleného dne 21. 3. 2002, o seznam veřejně prospěšných staveb, jmenovitě
A1 – A 24 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění seznamu veřejně prospěšných staveb.
Usnesení č. RM 0421 19 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0315 007 ze dne 13. 5. 2003 v plném znění a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 1102 ze dne
26. 6. 2003 v plném znění.
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Usnesení č. RM 0421 19 04
Rada města projednala návrh na pořízení 2. změny Územního plánu města Děčín v rozsahu
lokalit 1 – 32 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořízení 2. změny Územního plánu města Děčín s tím, že část
finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena iniciátory změn.
Usnesení č. RM 0421 19 05
Rada města projednala informaci o připravovaném Mezinárodním hudebním festivalu Děčín
2005 a
schvaluje
variantu č. 1, tj. doba trvání mezinárodního hudebního festivalu dva dny.
Usnesení č. RM 0421 19 06
Rada města projednala návrh na financování rekonstrukce fotbalového hřiště v Děčíně,
ul. Práce a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci
fotbalového stadionu v případě obdržení dotace z programu MŠMT č. 233510 - podprogramu
233512, ve výši 3 216 462,--Kč v roce 2005 pro FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení,
se sídlem Bezručova 14, Děčín IV, IČO 66105609.

Usnesení č. RM 0421 19 07
Rada města projednala návrh na složení komise pro výběr dodavatele na akci „ZOOŠKOLA –
Středisko enviromentální výchovy ZOO Děčín“ a
schvaluje
členy komise: Pavel Jeřábek, Petr Kužel, Bc. Alena Bílková, Ing. Lubomír Moudrý,
Vasyl Tyrpak a náhradníky: Zdeněk Pitaš, Jaroslava Bulíčková, Ilona Mišejková,
Ingeborg Opavová a Šárka Mancová.

Usnesení č. RM 0421 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 87 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektro přípojky a vedení
telekomunikačního kabelu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3658/4 - ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení plynovodní přípojky přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 20 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3600 - ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení plynovodní přípojky přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj.
vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 20 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2053 a p. č. 2106 - ostatní komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva vedení plynovodní přípojky přes tyto pozemky pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 20 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 698 a p. č. 699 - ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení plynovodní přípojky přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 20 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 1137/1 - ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva vedení plynovodní přípojky přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0421 21 01
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám a dodatky k příkazním smlouvám
školských příspěvkových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín II, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
2) dodatky k příkazním smlouvám příspěvkových organizací:
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 0421 21 02
Rada města projednala informaci odboru ŠMAT o odpisu nedobytné pohledávky za žáky
bývalé Lidové školy umění v Děčíně ve výši 3 960,--Kč a
bere
na
vědomí
odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0421 50 01
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Rada města projednala informace týkající se děčínského zámku a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 340-111-2003 ze dne 16. 5. 2003 uzavřené mezi
Městem Děčín a Děčínským stavebním podnikem s. r. o. Děčín na provedení stavby „Zámek
Děčín - rekonstrukce západního křídla na reprezentační prostory děčínského zámku část B“
Usnesení č. RM 0421 50 02
Rada města projednala problematiku dostavby městského divadla – III. etapy a
schvaluje
1) provedení dodatečně požadovaných prací dle důvodové zprávy
2) rozpočtové opatření dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0421 50 03
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a výkup části pozemku v
k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 205/02 ze dne 14. 2. 2002 a to odstavec b) v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) revokovat částečně usnesení zastupitelstva města č. LXXII ze dne 21. 2. 2002 a to
odstavec b) v plném znění;
2) schválit:
-

výkup části pozemku p. č. 3719/2 dle GP č. 2161-008/2002 nově ozn. jako pozemek p. č.
3719/5 o výměře 1068 m2 v k. ú. Podmokly z vlastnictví TJ Sokol Podmokly, se sídlem
ul. Práce 19, Děčín V, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 500 000,--Kč
+ ostatní náklady

-

bezúplatný převod projektové dokumentace - „Sportovní hala Děčín Podmokly venkovní tenisové kurty a parkoviště“ – zpracované v 06/2004 SP Studio s. r. o.
Český Krumlov do vlastnictví TJ Sokol Podmokly, se sídlem ul. Práce 19, Děčín V

- s podmínkou, vydání souhlasného stanoviska TJ Sokol Podmokly, se sídlem ul. Práce 19,
Děčín V, k prodloužení povolení předčasného užívání části dočasné stavby sportovní haly a
to do doby 31. 12. 2006.

12

Usnesení č. RM 0421 50 04
Rada města projednala dopis - žádost o vyjádření od Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou
dopravu a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto vzít na vědomí s tím, že realizace cyklotras a cyklostezek ve městě
Děčín bude i nadále probíhat v souladu s „Programem postupné realizace cyklotras
a cyklostezek ve městě Děčín“ schváleným usnesením č. ZM 0311 08 07 dne 20. 11. 2003
a to dle finančních možností rozpočtu města – rok 2005 bude řešen v návrhu rozpočtu pro
tento rok.
Usnesení č. RM 0421 60 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města o problematice
dalšího fungování Děčínského zámku a Společenského domu Střelnice, příspěvkové
organizace a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 0417 50 01 ze dne 13. 7. 2004 ve smyslu vypuštění textu
„Děčínský zámek bude sloučen včetně všech práv a závazků souvisejících s jeho provozem od
1. 1. 2005 s Kulturním a společenským střediskem města Děčína, příspěvková organizace“
a jeho nahrazení textem „s účinností od 1. 1. 2005 dojde k převodu úkolů a činností
zajišťovaných příspěvkovou organizací Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice
v rozsahu týkajícím se děčínského zámku na příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské
středisko Děčín“.
Usnesení č. RM 0421 60 02
Rada města projednala výzvu manželů Horsky k náhradě způsobené škody a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto vzít na vědomí s tím, že bude reagováno dle stanoviska právního
zástupce města.

Usnesení č. RM 0421 60 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0414 50 04 ze dne 8. června 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0419 07 01 ze dne 23. 9. 2004
2) vydat vyhlášku č. 6/2004 v nově předloženém znění.
Usnesení č. RM 0421 60 04
Rada města projednala návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení a
r o z h o d l a
o vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Děčín II,
Vrchlického 630, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0421 60 05
Rada města projednala návrh zástupců města do orgánů společnosti TERMO Děčín, a. s. a
doporučuje
zastupitelstvu města dle zákona č. 128/2000 Sb. §84 odst. 2 písm. h) navrhnout valné
hromadě TERMO Děčín, a. s. zvolit zástupce města do orgánů společnosti TERMO Děčín,
a. s., ke dni konání nejbližší valné hromady:
a) do funkce člena představenstva Mgr. Milana Rosenkrance
b) do funkce člena dozorčí rady Mgr. Miroslava Samlera.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Pavel J e ř á b e k
místostarosta
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