Město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 13. června 2006

Usnesení č. RM 06 13 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravního podniku
města Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní
podnik města Děčína, a. s., za rok 2005 a
schvaluje
-

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční
účetní závěrku za rok 2005 včetně návrhu na úhradu ztráty
- objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady pro
období 7/2006 - 6/2007 v navrženém rozsahu a
- mimořádné odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2005 v navrženém
rozsahu a
bere

na

vědomí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2005
včetně výroku auditora.
Usnesení č. RM 06 13 29 02
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby
Děčín, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Technické služby
Děčín, a. s., za rok 2005 a
schvaluje
- předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční
účetní závěrku za rok 2005 včetně návrhu na rozdělení zisku
- objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady pro
období 7/2006 - 6/2007 v navrženém rozsahu a
- roční odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2005 v navrženém
rozsahu a
bere na

vědomí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2005
včetně výroku auditora.

Usnesení č. RM 06 13 31 01
Rada města projednala informaci Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & M. A. Kolář
o průběhu soudního sporu se společností PSD, s. r. o., a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 13 36 01
Rada města projednala „Smlouvu o smlouvě budoucí“ na zpracování dokumentace na projekt
„Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe ve městě Děčín“ a
rozhodla
o uzavření „Smlouvu o smlouvě budoucí“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 13 36 02
Rada města projednala informaci o technickém řešení zásobování Žlebů v Děčíně elektrickou
energií v době povodní a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 13 37 01
Rada města projednala návrh na dodatek smlouvy o zakládání a údržbě městské zeleně
uzavřené na základě usnesení městské rady č. 385/01 ze dne 5. dubna 2001 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zakládání a údržbě městské zeleně uzavřené na základě
usnesení městské rady č. 385/01 ze dne 5. dubna 2001.
Usnesení č. RM 06 13 37 02
Rada města projednala návrh dohody o splátkách dluhu a
schvaluje
dohodu o splátkách dluhu na nájemném za pronájem nebytových prostor v objektu
ZŠ Vojanova panu Vladimíru Hermannovi, dle které se povoluje úhrada části dlužné částky ve
výši 6.595,00 Kč v devíti pravidelných měsíčních splátkách v částce 733,00 Kč splatných
vždy do konce měsíce s tím, že první splátka je splatná do 30. 6. 2006.
Usnesení č. RM 06 13 37 03
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu bez č. p. na pozemku p. č. 3717/3
zastavěná plocha včetně pozemku p. č. 3717/3 zastavěná plocha o výměře 155 m² a části
pozemku p. č. 3717/1 o výměře stanovené dle geometrickým plánem, vše v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu bez č. p. na pozemku p. č. 3717/3
zastavěná plocha včetně pozemku p. č. 3717/3 zastavěná plocha o výměře 155 m² a části
pozemku p. č. 3717/1 (dle geometrického plánu č. 2685-69/2006 ze dne 12. 5. 2006 pozemek
p. č. 3717/5 ostatní plocha o výměře 48 m² a pozemek p. č. 3717/6 ostatní plocha o výměře
17 m²) vše v k. ú. Podmokly, dle „ Zásad“ ve výši 482.060,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 06 13 37 04
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor – dvou kanceláří a učebny o celkové ploše 95,10 m² v objektu
Divišova 217/8, Děčín IV, pro společnost PRAEMIA, k. s., Masarykova 6, Ústí nad Labem,
pro účely realizace projektu „Příprava na práci v Ústeckém kraji“ na dobu určitou
do 31. 8. 2007 za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 06 13 37 05
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor – jedné učebny o ploše 55,10 m² v objektu Divišova 217/8,
Děčín IV,
pro společnost GRIPER, v. o. s., výchovné a vzdělávací zařízení,
Mírové náměstí 1, Litoměřice, k pořádaní vzdělávacích kurzů na dobu určitou do 31. 8. 2007
za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 06 13 37 06
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného a úroku z prodlení a
schvaluje
variantu č. 1, tj. prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových
prostor Želenická 67, Děčín VII, panu Stanislavu Dusíkovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 13 37 07
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 05 29 60 02 ze dne 4. 10. 2005 ve smyslu
změny dodavatele z původního: „Jaroslav Horák – instalatérství, se sídlem J. z Poděbrad
646/9, Děčín VI“ na nového dodavatele: „Josef Kupec, se sídlem Plzeňská 19, Děčín IV“.
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Usnesení č. RM 06 13 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 165 o výměře 1 m2 v k. ú. Děčín za účelem umístění
přístavního můstku pro společnost Viking Technikal GmbH, Oberwesel, zastoupenou
Mgr. Milenou Tamelovou z Mělnííku, na dobu neurčitou, za cenu 40,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 13 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 188 o výměře 586 m2 v k. ú. Dolní Žleb za účelem výkonu
vlastnického práva k domu č. p. 124 Dolní Žleb pro manžele Krauskopfovy z Děčína za cenu
1.758,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 13 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2833/2 o výměře 2457 m2 v k. ú. Děčín za účelem využití
pro mezideponii sypkých materiálů pro společnost PLYNEX s. r. o, Oblouková 579/1,
Děčín I, za cenu 7.371,--Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 06 13 37 11
Rada města projednala žádost paní Aleny Košťálové a
neschvaluje
prominutí placení nájemného za rok 2006 ve výši 496,00 Kč pro paní Alenu Košťálovou
z Děčína za pronájem částí pozemků p. č. 134 a p. č. 135 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 06 13 37 12
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku částí pozemků p. č. 139/5,
p. č. 135/1 a p. č. 1704 o výměrách dle geometrického plánu, v k. ú. Velká Veleň, z vlastnictví
ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
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Usnesení č. RM 06 13 38 01
Rada města projednala návrh využití vnitřního zařízení Dětského respiračního stacionáře,
Děčín IX, a darovací smlouvy pro DC RELAX, s. r. o., a pro Nemocnici Děčín, p. o., a
bere

na

vědomí

využití vnitřního zařízení Dětského respiračního stacionáře, Děčín IX, dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí využití vnitřního zařízení Dětského respiračního
stacionáře, Děčín IX, dle důvodové zprávy a rozhodnout o poskytnutí věcného daru pro DC
RELAX, s. r. o., a pro Nemocnici Děčín, p. o., dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 13 39 01
Rada města projednala informaci o vedení kroniky města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 13 39 02
Rada města projednala žádost Klubu českých turistů o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na pamětních listech akce Den Děčína v rámci celostátního
turistického srazu 2006.
Usnesení č. RM 06 13 50 01
Rada města projednala Smlouvu o dílo na zpracování rizikové analýzy a
zplnomocňuje
starostu města k podpisu této smlouvy a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje podat žádost o dotaci na úhradu nákladů spojených se zpracováním
rizikové analýzy do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.Termín kontroly: 22.8.2006
Usnesení č. RM 06 13 50 02
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení
na pracovní místo vedoucí / vedoucího odboru školství a kultury a podle § 102 odst. 2)
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
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ode dne 14. 6. 2006 Ing. Dalibora Deutsche do funkce vedoucího odboru školství a kultury,
a to na dobu určitou – po dobu čerpání mateřské dovolené, dovolené a rodičovské dovolené
Ing. Danuše Bednářové.
Usnesení č. RM 06 13 50 03
Rada města projednala dopis Ing. Pavla Filipa, kterým se vzdává funkce ředitele příspěvkové
organizace Lesní úřad Děčín, Jindřichova 337, 405 05 Děčín k 30. září 2006 a tento
bere na
a
vyhlašuje

vědomí

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Lesní úřad
Děčín, Jindřichova 337, 405 05 Děčín a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle znění uvedeného v příloze a
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení zájemců dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 13 50 04
Rada města projednala výsledky konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Základní
škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. o., a
jmenuje
Mgr. Miroslava Kettnera do funkce ředitele Základní škola a Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 13 50 05
Rada města projednala výsledky konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky Základní
škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o., a
jmenuje
Mgr. Annu Drobnou do funkce ředitelky Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 13 50 06
Rada města projednala informaci advokátní kanceláře Narcis Tomášek & M. A. Kolář
o průběhu soudního sporu se společností DC RELAX, s. r. o., o neplatnost mandátní smlouvy
a tuto informaci
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bere na
a
pověřuje

vědomí

advokátní kancelář Narcis Tomášek & M. A. Kolář k tomu, aby vzala zpět žalobu o určení
neplatnosti smlouvy ze dne 24. 6. 2003, podanou proti společnosti DC RELAX, s. r. o.,
IČ: 25411721, se sídlem Děčín I, Oblouková.
Usnesení č. RM 06 13 50 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit prodej pozemku p. č. 195/2 o výměře 623 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Knotkovy z Děčína,
manžele Bártovy z Děčína, manžele Kmínkovy z Děčína, Ing. Hlaváčkovou z Děčína
a manžele Kašákovy z Děčína, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 06 13 50 08
Rada města projednala dopis pana Karla Janoucha zastupitelstvu města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít dopis a odpověď starosty na vědomí.
Usnesení č. RM 06 13 50 09
Rada města projednala předložené doporučení hodnotící komise v rámci otevřeného
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zámek Děčín – Tyršův dům“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I,
IČ 43222323.
Usnesení č. RM 06 13 60 01
Rada města projednala žádost FK Junior Děčín o mimořádnou dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí finanční dotace FK Junior Děčín ve výši 300.000,00 Kč z rozpočtové
rezervy města
2. o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 06 13 60 02
Rada města projednala program Slavnosti dne 1. července 2006 u příležitosti povýšení Děčína
na statutární město a
souhlasí
s navrženým programem Slavnosti dne 1. července 2006 dle důvodové zprávy a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení příspěvku:
1. Zámek a kulturní středisko Děčín, p. o.
2. Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o .

70.000,00 Kč
40.000,00 Kč

a navýšení ostatní kulturní činnosti ve výši 190.000,00 Kč, z rozpočtové rezervy města.

Usnesení č. RM 06 13 60 03
Rada města projednala, v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění, stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období roků 2006 – 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města na 25 členů.
Usnesení č. RM 06 13 60 04
Rada města projednala návrh na zpracování jednotného grafického
pro příspěvkové organizace, zřízené městem Děčín, včetně cenové nabídky a

manuálů

schvaluje
1. zadání zakázky pro zpracování jednotného grafického manuálu příspěvkových organizací,
zřízených městem Děčín, společnosti WERBUNG BOHEMIA, s. r. o., Česká Lípa,
2. výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města,
3. rozpočtové opatření, tj. navýšení provozu správy o 230.000,00 Kč z rozpočtové reservy
města,
4. bezúplatný převod grafického manuálu, týkajícího se příspěvkové organizace, do majetku
příspěvkových organizací.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

Pavel J e ř á b e k
místostarosta
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v. r.

