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

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 22. srpna 2006
Usnesení č. RM 06 18 29 01
Rada města projednala žádost Policie ČR Okresního ředitelství Děčín o poskytnutí věcného
daru v hodnotě 150.000,00 Kč - výpočetní techniky a komunikační technologie na pracoviště
operačního střediska Policie ČR Okresního ředitelství v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí věcného daru Policii ČR, Správě Severočeského
kraje v hodnotě 150.000,00 Kč - výpočetní techniky a komunikační technologie na pracoviště
operačního střediska Policie ČR Okresního ředitelství v Děčíně.
Usnesení č. RM 06 18 30 01
Rada města projednala návrh na vydání jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat jednací řád Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. RM 06 18 30 02
Rada města projednala návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
a to na základě zákona č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, rada města
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši odměn za výkon funkce člena rady, předsedy výboru, člena
výboru, člena komise rady, člena zastupitelstva dle důvodové zprávy v maximální výši
a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce s účinností ode dne 1. 7. 2006.
Usnesení č. RM 06 18 30 03
Rada města projednala návrh na vyjádření souhlasu rady města s realizací definitivního
pracoviště pro CD a OP a
schvaluje

realizaci definitivního pracoviště pro cestovní doklady a občanské průkazy v budově
městského úřadu v ul. 28. října v Děčíně I.
Usnesení č. RM 06 18 30 04
Rada města projednala návrh na změnu pojišťovacího makléře a
schvaluje
změnu pojišťovacího makléře ze stávající společnosti MARSH, s. r . o., na společnost
RENOMIA a. s., v termínu a v souladu s výpovědními lhůtami obsaženými ve stávající
smlouvě se společností MARSH, s. r. o. a
pověřuje
primátora statutárního města:
1) vypovědět plnou moc společnosti MARSH, s. r. o. v termínu do 31. 8. 2006,
2) vypovědět stávající smlouvu o poradenské činnosti, zastupování a zprostředkování
pojistných smluv se společností MARSH, s. r. o. v termínu do 31. 8. 2006,
3) podpisem smlouvy o poradenské činnosti, zatupování a zprostředkování pojistných
smluv se společností RENOMIA, a. s. v termínu bezprostředně navazujícím na
ukončení smlouvy se společností MARSH, s. r. o. tak, aby majetek města byl
kontinuálně řádně pojištěn,
4) zplnomocnit společnost RENOMIA, a. s. se sídlem Vlkova 46, 130 00 Praha 3,
v rozsahu uvedeném ve smlouvě a to v termínu tak, aby byla zajištěna kontinuita
v pojištění majetku města.
Usnesení č. RM 06 18 30 05
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení RM č. 650/2000
usnesení č. RM 0418 1314
usnesení č. RM 0310 003
usnesení č. RM 0418 1313
usnesení č. RM 0613 5001
usnesení č. RN 0615 6005

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR

DK 12. 12. 2006
DK 02/07
DK 02/07
DK 02/07
DK 28. 11. 2006
DK 28. 11. 2006.

Usnesení č. RM 06 18 34 01
Rada města projednala žádost Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu
Ústí nad Labem o finanční příspěvek a
ro z h o d l a
poskytnout Českému rybářskému svazu, Severočeskému územnímu svazu Ústí nad Labem
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finanční příspěvek ve výši 40.000,00 Kč z rozpočtové rezervy města na zarybnění
rybářského revíru,
obhospodařovaného Čs. rybářským svazem - MO Děčín a MO
Česká Kamenice (Labe 2, 3, Ploučnice 1, 1A, 1B, 3, Kamenice 1, 2A, 2B, 3 a Bystrá 1) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 34 02
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere

na

vědomí

přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
v I. pololetí 2006 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata,
do majetku města.
Usnesení č. RM 06 18 34 03
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Mendelovu zemědělskou
a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2006 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 dotace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 34 04
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2005/2006 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2006 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - OMS
Děčín ve výši 10.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 35 01
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Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín za červen
a červenec 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 11.076 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 11.076 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 18 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve II. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 18 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30. červnu 2006 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 18 35 04
Rada města projednala žádost Ing. Karla Pešouta o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout o prominutí pohledávky a povolení splátek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 35 05
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města Děčín od roku 2003
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 18 36 01
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Labská stezka
pro cyklisty a pěší – vybavenost“ a
zplnomocňuje
primátora města k podpisu této smlouvy.

Usnesení č. RM 06 18 36 02
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Rada města projednala žádost o spoluúčast Statutárního města Děčín při vybudování
inženýrských sítí a komunikace a návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 3355/4 v k. ú.
Podmokly do vlastnictví města (budoucí komunikace) a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 18 36 03
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Okresních hospodářských komor a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkupovat.
Usnesení č. RM 06 18 36 04
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
vydává
Směrnici č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností od 23. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 18 36 05
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Úprava
mostního objektu DC 042L – Dolní Žleb, Děčín“ a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky „Úprava mostního objektu DC 042L – Dolní Žleb, Děčín“ zájemci
SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín, IČ 25042751.
Usnesení č. RM 06 18 36 06
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe
a Ploučnice v Děčíně “ a
schvaluje
vícepráce na opevnění svahu násypu a zábradlí na mostních křídlech mostku přes náhon
Ploučnice .
Usnesení č. RM 06 18 36 07
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Oprava fasády a střechy včetně výměny
oken budov Městského úřadu v Děčíně“ a
schvaluje
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provedení víceprací uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 18 36 08
Rada města projednala návrh na výjimku ze směrnice města a
schvaluje
výjimku ze Směrnice města č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na zadání
projektové dokumentace na reprezentační prostory děčínského zámku.
Usnesení č. RM 06 18 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/06/0MH o odprodeji domu č. p. 362
ul. Na Úpatí 3, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 362 ul. Na Úpatí 3, Děčín IV, s pozemky p. č.
591 zast. plocha a p. č. 596/1 zahrada v k. ú. Podmokly pro kupující: manžele Matouchovy
z Děčína, za kupní cenu 920.000,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady
na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domu dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 20 %,
tj. 94.572,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 18 37 02
Rada města projednala žádost paní Brettové z Děčína a Jindrové z Kamenického Šenova a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
č. p. 124 ul. Divišova 16, Děčín IV, do 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 06 18 37 03
Rada města projednala sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí,
kde je konstatováno, že v předloženém Plánu odpadového hospodářství města Děčín jsou
stanoveny cíle a opatření k dosažení souladu s POH Ústeckého kraje a POH ČR a toto
bere

na

vědomí
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a
doporučuje
zastupitelstvu města Plán odpadového hospodářství schválit.
Usnesení č. RM 06 18 37 04
Rada města projednala návrh na změnu nájemce nebytových prostor a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 14 37 25 ze dne 27. 6. 2006 v části
pronájmu pro pana Josefa Valtu, tj. pronájem pouze pro paní Ivonu Kotrbovou.
Usnesení č. RM 06 18 37 05
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 332 Na pěšině, Děčín IX, včetně
pozemku st. p. č. 918 a pozemku p. č. 761/114 vše v k. ú. Bynov, za cenu dle „Zásad“ ve výši
3.943.050,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí s podmínkou
zřízení věcného břemena k zařízením ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín, a. s.,
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 06 18 37 06
Rada města projednala návrh Územní energetické koncepce města Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 33 50 05 ze dne 22. 11. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 11 05 02 ze dne 22. 12. 2005
2) Územní energetickou koncepci města Děčína v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 18 37 07
Rada města projednala návrh na výpůjčku objektu Domu dětí a mládeže, Klostermannova
869/74 Děčín VI, včetně pozemků a
schvaluje
vypůjčit příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže,
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Děčín VI, Klostermannova 869/74,

objekt Klostermannova 869/74 včetně pozemku p. č. 1589 zast. plocha o výměře 391 m²
a pozemku p. č. 1588 o výměře 3606 m², vše v k. ú. Podmokly, na dobu neurčitou,
mimo nebytových prostor o výměře 34,1 m² a bytové jednotky o velikosti 3+1
s příslušenstvím.
Usnesení č. RM 06 18 37 08
Rada města projednala návrh na výpůjčku bývalé zámecké kuchyně v objektu děčínského
zámku a
schvaluje
vypůjčit bývalou zámeckou kuchyni v objektu děčínského zámku na dobu určitou
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 za účelem konání výstavy - projektu „Páni z Bünau v Čechách
a v Sasku“ pro Iniciativu pro děčínský zámek, se sídlem Dlouhá Jízda 1253, Děčín I, s tím,
že vypůjčitel bude hradit náklady za služby.
Usnesení č. RM 06 18 37 09
Rada města projednala žádost pana Dudo z Děčína a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 50 08 ze dne 30. 5. 2006 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 02 12 ze dne 15. 6. 2006
2) snížení kupní ceny pro pana V. Dudo z Děčína při prodeji objektu č. p. 394 včetně
pozemku p. č. 445/1 zast. pl. o výměře 682 m2, pozemku p. č. 444/1
ost. plocha o výměře 621 m2 a pozemku p. č. 446/1 ost. plocha o výměře 1631 m2,
vše v k. ú. Děčín – Staré Město, na částku 1.500.000,00 Kč za podmínky, že nejméně
po dobu šesti let umožní provozování denního centra pro bezdomovce.
Usnesení č. RM 06 18 37 10
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
s paní Kuruovou a panem Oláhem z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní
Kuruové a panu Oláhovi v celkové částce 36.781,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč,
splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s manželi
Millerovými z Děčína, v celkové částce 42.472,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč,
splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s manželi Vladimírou
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Millerovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Müllerovým
v celkové částce 328.710,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 18 37 11
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
s manželi Tatárkovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Tatýrkovým
v celkové částce 29.106,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných
do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s panem Váchou z Děčína, dle které
se povoluje úhrada dluhu panu Váchovi v celkové částce 1.534.836,00 Kč v měsíčních
splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 18 37 12
Rada města projednala návrh na slevy z nájemného za užívání bytových jednotek v objektu
Lodní 1406/4, Děčín I a
schvaluje
slevu z nájemného za užívání bytových jednotek č. 1 a č. 10 v objektu Lodní 1406/4, Děčín I,
ve výši 20 % ze základního nájemného za období od 1. 1. 2006 do odstranění závad.
Usnesení č. RM 06 18 37 13
Rada města projednala návrh na převod humanitárních darů a
schvaluje
bezúplatný převod 3 ks elektrických sporáků ES 3311.1000 na Oblastní stavební bytové
družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV a 4 ks elektrických sporáků ES 3151.6500
na TOMMI SEVER, s. r. o., provozovna Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI.
Usnesení č. RM 06 18 37 14
Rada města projednala žádost JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko „ÚSVIT“ Děčín
ze dne 29. 6. 2006 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
k využití části objektu č. p. 51 v Potoční ul., Děčín XXXI (ZŠ Křešice – 2 třídy – cca 80 m²)
za účelem uskladnění materiálu, a to na dobu určitou od 1. 9. 2006 do doby odprodeje
objektu, pro JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko „ÚSVIT“ Děčín.
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Usnesení č. RM 06 18 37 15
Rada města projednala žádost HC Děčín,
v Děčíně a

provozovatele areálu Zimního stadionu

schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 8. 7. 2005 uzavřené mezi Městem Děčín a HC Děčín
za účelem zajištění provozu areálu Zimního stadionu v Děčíně, a to z doby neurčité na dobu
určitou 15-ti let, za podmínky, že zůstane zachována stávající výpovědní lhůta.
Usnesení č. RM 06 18 37 16
Rada města projednala žádost o přímý odprodej budovy č. p. 200 včetně pozemku p. č. 169
v k. ú. Děčín a dle varianty č. 1
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej budovy č. p. 200 včetně pozemku p. č. 169 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře celkem 1053 m² v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení
a to po skončení soudního sporu.
Usnesení č. RM 06 18 37 17
Rada města projednala žádost pana Šimonka a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním plné moci pro účely
územního a stavebního řízení a k realizaci stavby odstavného parkoviště a chodníku na části
pozemku p. č. 803/6 v k. ú. Podmokly pro pana Hrbka z Děčína.
Usnesení č. RM 06 18 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města pronajmout pozemek p. č. 167 o výměře 1119 m 2, část pozemku p. č. 169/1
o výměře dle GP pozemek p. č. 170 o výměře 7583 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město
a pozemek p. č. 2419/1 o výměře 3643 m2 v k. ú. Děčín za účelem vybudování sportovního
a kulturního centra (Adrenalin parku).
Usnesení č. RM 06 18 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
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pronájem pozemků p. č. 2405 o výměře 2354 m 2, p. č. 2406 o výměře 5677 m2, p. č. 2408/1
o výměře 28791 m2, p. č. 2408/2 o výměře 16595 m2 a p. č. 3010 o výměře 502 m2
v k. ú. Děčín za účelem vybudování sportovního a kulturního centra (Adrenalin parku)
pro Občanské sdružení Respektuj mě, Zámecká 1068/2, Děčín I, za cenu 1,--Kč/rok na dobu
určitou 15 let.
Usnesení č. RM 06 18 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání částí pozemků p. č. 494/1 o výměře 530 m2,
p. č. 499/1 o výměře 343 m2, p. č. 504 o výměře 80 m2 a p. č. 542/1 o výměře 84 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem pozemků ČR PF za roční nájemné
stanovené dle metodických pokynů PF, za účelem výstavby dočasné stavby cyklistické stezky.
Usnesení č. RM 06 18 37 21
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem částí pozemků p. č. 2870, p. č. 2869
a p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín ve smyslu změny doby pronájmu a to z doby neurčité na dobu
určitou, tj. 7 let s možností následného prodloužení.
Usnesení č. RM 06 18 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 569/1 o výměře 500 m2
v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 18 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku p. č. 569/1 o výměrách dle GP
v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 18 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/1 v k. ú. Děčín
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o výměře stanovené GP.
Usnesení č. RM 06 18 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 786/1 o výměře 1352 m 2
a pozemek p. č. 786/2 o výměře 1011 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 18 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 332/3 o výměře
dle GP v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 06 18 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 153 o výměře 19 m 2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 06 18 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 805 o výměře 346 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 06 18 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1218 o výměře dle GP v
k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 18 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 3155/23 a p. č. 3112/1
o výměrách dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 18 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 176/1 o výměře 1244 m 2
v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 06 18 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 276/83 o výměře 1164 m2
a části pozemku p. č. 276/48 v k. ú. Březiny u Děčína o výměrách dle GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. RM 06 18 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 376/2 o výměře 210 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 06 18 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2689 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá
k prověření souvislostí a dopracování v termínu do 31. 10. 2006.
Usnesení č. RM 06 18 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 723/7 o výměře 185 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 06 18 37 36
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- z majetku města část pozemku p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP
- do majetku města část pozemku p. č. 2805/2 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP
s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání.
Usnesení č. RM 06 18 37 37
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky v k. ú. Děčín:
- z majetku města části pozemků p. č. 2292/2, p. č. 2395/19, p. č. 2919/2 a p. č. 2939/2
o výměrách stanovených GP
- do majetku města pozemek p. č. 164 o výměře 4610 m 2 a pozemek p. č. 2403 o výměře
6042 m2.
Usnesení č. RM 06 18 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 59 o výměře 73 m2, pozemku p. č. 67
o výměře 144 m2 a pozemku p. č. 68/1 o výměře 411 m2 , vše v k. ú. Prostřední Žleb,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Steklého z Děčína, za cenu 62.800,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 667/8 o výměře 1134 m2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hujovy z Děčína, za cenu 170.100,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3453/77 o výměře 12 m2
(dle GP č. 2575-177/2005 díl „a“) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Lisu z Dobkovic, za cenu 4.800,00 Kč + 30.516,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 41
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 o výměře dle GP v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Tesaře z Děčína, za cenu
100,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 850 o výměře 206 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost WeS-Trans s. r. o.,
Pohraniční 1288/1, Děčín I, IČ 25468669, za cenu 82.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku st. p. č. 265/2 (dle GP
č. 617-139/2006 díl „a“ o výměře 50 m2), části pozemku p. č. 1198/1 (dle GP
č. 617-139/2006 díl „d“ o výměře 38 m2), pozemek st. p. č. 265/3 o výměře 62 m2, pozemek
p. č. 1085/4 o výměře 415 m2 a pozemek p. č. 1085/3 o výměře 515 m2, vše v k. ú. Prostřední
Žleb, pro manžele Dragančevovy z Děčína, za cenu 162.000,00 Kč + 1,00 Kč za vedlejší
stavby a trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 44
Rada statutárního města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3294 (dle GP č. 2667 – 031/2006
se jedná o pozemek p. č. 3294/2 o výměře 155 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Paraskovým z Děčína, za cenu 23.250,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 06 18 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 354 (dle GP č. 335 – 241/2005
se jedná o pozemek p. č. 354/4 o výměře 1038 m2 ) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Šubrtové z Děčína, za cenu 196.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 354 (dle GP č. 335 – 241/2005
se jedná o pozemek p. č. 354/3 o výměře 1042 m2 ) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Málkovým z Děčína, za cenu 186.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 354 (dle GP č. 335 – 241/2005
se jedná o pozemek p. č. 354/2 o výměře 1026 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Málkovým z Děčína, za cenu 183.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1266/2 o výměře 143 m2 a pozemku
p. č. 1271/4 o výměře 80 m2 v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím
panu Bubancovi z Děčína, za cenu 22.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 49
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1532/11 o výměře 59 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím panu Kramerovi, z Děčína, za cenu
8.850,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 06 18 37 50
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1230/1 (dle GP č. 527 - 081/2006
se jedná o pozemek p. č. 1230/3 o výměře 157 m2) v k. ú. Horní Oldřichov se všemi
součástmi a příslušenstvím panu Mánkovi z Děčína, za cenu 23.550,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 51
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 299/2 o výměře 72 m2 a pozemku
p. č. 634/5 o výměře 183 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Plechatého z Děčína, za cenu 38.250,00 Kč + 9.103,00 Kč za venkovní úpravy
a trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a garáže v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 691 o výměře 26 m 2 včetně garáže
pro pana Záveského z Děčína , za cenu 60.759,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 53
Rada města projednala žádost paní Marie Tiché o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové
jednotky č. 244/10 v objektu č. p. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem, Děčín IX, paní Tiché z
Děčína, za nabídkovou cenu 63.468, 00 Kč.
Usnesení č. RM 06 18 37 54
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1392 o výměře 603 m 2 a pozemku
p. č. 1393 o výměře 281 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
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Wypaskovým z Děčína, za cenu 310.000, 00 Kč + 30.203,00 Kč za trvalé porosty dle ZP +
ostatní náklady, s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty stávajícím nájemcům pozemků,
a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 18 37 55
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1394 o výměře 279 m 2 a p. č. 1395
o výměře 407 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím paní Hábeltové
z Děčína, za cenu 400.000,00 Kč + 29.402,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady,
s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty stávajícím nájemcům pozemků, a to po vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 18 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 13/2, dle GP č. 246-035/2006 nově
ozn. jako pozemek p. č. 13/2 o výměře 1244 m2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Matějku z Děčína, za cenu 186.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 57
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 13/2, dle GP č. 246-035/2006 nově
ozn. jako pozemek p. č. 13/6 o výměře 1244 m 2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Telingera z Děčína, za cenu 186.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 58
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 1235/1,
dle GP č. 2473-179/2004 ozn. jako díl „b“ o výměře 45 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost ING Lease (C.R.), s. r. o., Nádražní 344/25,
Praha, za cenu 14.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 59
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Vilsnice a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 540/1 o výměře 890 m2 a pozemku
p. č. 540/2 o výměře 723 m2 v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
od pana Bečky z Děčína, za cenu dle ZP, tj. 387.120,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 60
Rada města projednala návrh na výkup pozemku včetně stavby garáže v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku st. p. č. 509/2 o výměře 38 m2 včetně stavby
garáže v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů
Homutových z České Kamenice, za cenu 100.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 18 37 61
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1198/1 a část pozemku p. č. 663/5 (dle GP č. 613-128/2006 nový
pozemek p. č. 1198/2) v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva chůze pro vlastníka
pozemku p. č. 663/5 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 18 37 62
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 332/1 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k nemovitosti
na pozemku st. p. č. 137/2, pozemku st. p. č. 543 a pozemku p. č. 332/4 vše v k. ú. Březiny
u Děčína a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 06 18 37 63
Rada města projednala návrh na směnu nemovitostí v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí :
- z vlastnictví paní Kozákové z Děčína, podíl ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/1
o výměře 103 m2, podíl ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/2 o výměře 25 m 2, podíl
ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/3 o výměře 25 m 2 a podíl ve výši 1/6 k pozemku
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-

p. č. 1071/4 o výměře 28 m2 vše v k. ú. Podmokly a z vlastnictví paní Medkové
z Děčína, podíl ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/1 o výměře 103 m 2, podíl ve výši 1/6
k pozemku p. č. 1071/2 o výměře 25 m2, podíl ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/3
o výměře 25 m2 a podíl ve výši 1/6 k pozemku p. č. 1071/4 o výměře 28 m2,
vše v k. ú. Podmokly, do vlastnictví Statutárního města Děčín
z vlastnictví Statutárního města Děčín do podílového vlastnictví paní
Kozákové z Děčína a paní Medkové z Děčína, garáž č. e. 1211 na pozemku st. p. č.
1082/2 včetně pozemku st. p. č. 1082/2 o výměře 21 m2 a pozemek st. p. č. 1082/3
o výměře 21 m2, vše v k. ú. Podmokly

a to bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 06 18 37 64
Rada města projednala návrh na směnu nemovitostí v k. ú. Podmokly a Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí:
-

-

z vlastnictví pana Veselského z Dobkovic, pozemek podíl ve výši 1/3 k pozemku
p. č. 1071/1 o výměře 103 m2, podíl ve výši 1/3 k pozemku p. č. 1071/2 o výměře
5 m2, podíl ve výši 1/3 k pozemku p. č. 1071/3 o výměře 25 m2 a podíl ve výši 1/3
k pozemku p. č. 1071/4 o výměře 28 m2 vše v k. ú. Podmokly do vlastnictví
Statutárního města Děčín
z vlastnictví Statutárního města Děčín do vlastnictví pana Veselského z Dobkovic,
garáž č. e. 1647 na pozemku st. p. č. 2570/2 včetně pozemku st. p. č. 2570/2 o výměře
32 m2 v k. ú. Děčín

bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 06 18 37 65
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 01 37 16, č. RM 06 01 37 17 a č. RM 06 01 37 18
ze dne 3. 1. 2006 ve smyslu změny textu z původního „...pro paní Lindu Mrázkovou,
paní Vladimíru Mrázkovou a pana Martina Mrázka, všichni z Děčína...“ na nový text „...pro
paní Vladimíru Mrázkovou Děčína...“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 01 04 05 bod 1.,
2. a 3. ze dne 19. 1. 2006 ve smyslu změny textu z původního „...pro paní Lindu Mrázkovou,
paní Vladimíru Mrázkovou a pana Martina Mrázka, všichni z Děčína...“ na nový text „...pro
paní Vladimíru Mrázkovou z Děčína...“ .
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Usnesení č. RM 06 18 37 66
Rada města projednala žádost manželů Stružinských ze dne 16. 6. 2006 a
neschvaluje
revokaci usnesení č. RM 05 24 37 101 ze dne 23. 8. 2005, týkající se započtení zhodnocení
pozemků v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města:
1) revokovat usnesení č. ZM 05 08 04 46 ze dne 15. 9. 2006, týkající se započtení
zhodnocení pozemků v plném znění
2) schválit zhodnocení pozemků zámkovou dlažbou a opěrnými zídkami ve výši
2.411.351,00 Kč na základě vyčíslení zhodnocení předmětných pozemků dle rozpočtu,
zpracovaného autorizovaným technikem, pro pozemní stavby vůči pohledávce města
Děčín u manželů Stružinských z Děčína
3) schválit uzavření kupní smlouvy na výkup zámkové dlažby a obrubníků na částech
pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín od manželů Stružinských z Děčína, za cenu
2.411.351,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 18 37 67
Rada města projednala návrh na částečné revokace usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkajících se směny pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 09 37 36 ze dne 18. 4. 2006 ve smyslu
vypuštění textu „... + ostatní náklady“ v obou částech usnesení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 05 03 43 ze dne 18. 5. 2006 ve smyslu vypuštění textu „... + ostatní náklady“ v obou
částech usnesení.
Usnesení č. RM 06 18 37 68
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se odprodeje nebytového objektu Tolštejn č. p. 80 s pozemkem st. p. č. 125 v k. ú. Rozhled,
obec Jiřetín pod Jedlovou a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0313 095 ze dne 22. 4. 2003 v části, týkající
se doporučení záměru odprodeje v období 2003 – 2006 objektu Tolštejn č. p. 80 včetně
příslušného pozemku dle doporučení odboru SÚ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 0306 0426 ze dne 22. 5. 2003, bod 3) v části, týkající se záměru odprodat v období
2003 – 2006 objekt Tolštejn č. p. 80 včetně příslušného pozemku dle doporučení odboru SÚ.
Usnesení č. RM 06 18 37 69
Rada města projednala informace, týkající se jednostranného navyšování nájemného z bytů a
neschvaluje
jednostranné zvyšování nájemného z bytů v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. v platném
znění s účinností od 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 06 18 38 01
Rada města projednala 1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008.
Usnesení č. RM 06 18 38 02
Rada města projednala žádost odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zhotovení grafického
ztvárnění a užívání loga komunitního plánování sociálních služeb Statutárního města Děčín a
rozhodla
o zhotovení grafického ztvárnění a užívání loga komunitního plánování sociálních služeb
Statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 06 18 38 03
Rada města projednala návrh na podání neinvestičního projektu „Rafting 2006 – zážitková
pedagogika“ v rámci 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství
na rok 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o podání neinvestičního projektu „Rafting 2006 – zážitková
pedagogika“ v rámci 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství
na rok 2006 na MV ČR dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 38 04
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek Zdravotnické záchranné službě Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, na úhradu rozdílu nepokrytých nákladů na ambulantní
22

pohotovostní péči v Děčíně na rok 2006 ve výši 160.000,00 Kč a návrh Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Ústeckého
kraje, příspěvková organizace na úhradu rozdílu nepokrytých nákladů na ambulantní
pohotovostní péči v Děčíně na rok 2006 ve výši 160.000,00Kč z rozpočtu OSV,
dle důvodové zprávy
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na ambulantní pohotovostní
péči v Děčíně na rok 2006, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 38 05
Rada města projednala informaci o možnosti obnovení stomatologické pohotovosti v Děčíně
a informaci o žádosti Oblastní stomatologické komory o poskytnutí finanční podpory
na provoz stomatologické pohotovosti pro občany statutárního města Děčína na rok 2007
a tyto
bere na vědomí
a
pověřuje
druhého náměstka primátora města Mgr. Lešanovského jednáním se zástupci Oblastní
stomatologické komory s cílem možného zajištění provozu stomatologické pohotovosti
již ve IV. čtvrtletí roku 2006.
Usnesení č. RM 06 18 39 01
Rada města projednala návrhy dodatků zřizovacích listin a příkazních smluv příspěvkových
organizací na úseku kultury a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
p. o., a dodatek č. 2 zřizovacích listin příspěvkových organizací: Městské divadlo
Děčín, p. o., a Městská knihovna Děčín, p. o., s účinností od 1. 10. 2006
2. dodatek č. 1 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o.,
a dodatek č. 2 příkazních smluv příspěvkových organizací: Zámek a kulturní středisko
Děčín, p. o., a Městská knihovna Děčín, p. o., které jsou nedílnou součástí zřizovacích
listin příspěvkových organizací, s účinností od 1. 10. 2006.
Usnesení č. RM 06 18 39 02
Rada města projednala žádost sportovního klubu TJ Kajak Děčín o mimořádnou dotaci
pro sportovce TJ Kajak Děčín pana Martina Drahoše a paní Martinu Víchovou na pokrytí
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nákladů souvisejících s Mistrovstvím Evropy juniorů v rychlostní kanoistice v celkové výši
30.000,00 Kč a
ro z h o d l a
poskytnout sportovcům TJ Kajak Děčín panu Martinu Drahošovi a paní Martině Víchové
finanční dotaci v celkové výši 30.000,00 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s Mistrovstvím
Evropy juniorů v rychlostní kanoistice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace TJ Kajak
Děčín pro sportovce pana Martina Drahoše a paní Martinu Víchovou dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 18 39 03
Rada města projednala žádost ČSTV Děčín o finanční příspěvek ve výši 3.200,00 Kč
na úhradu startovného na sportovní akci „Olympiáda dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe“a
ro z h o d l a
poskytnout finanční příspěvek pro ČSTV Děčín ve výši 3.200,00 Kč na úhradu startovného
na sportovní akci „Olympiáda dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe.“
Usnesení č. RM 06 18 39 04
Rada města projednala žádost 1. Hudebního spolku v Děčíně o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagační kampani mezinárodní kulturní akce
„EUROCZIK 2006“.
Usnesení č. RM 06 18 50 01
Rada města projednala žádost OS Březiňáček o poskytnutí příspěvku potřebného pro účast
pěveckého sboru na „Folklórním festivalu etnických skupin Chicago 2006“ a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 18 50 02
Rada města projednala žádost FC Děčín o finanční příspěvek na úhradu dopravy
na mistrovská utkání pro starší žáky a dorost a
ro z h o d l a
poskytnout finanční příspěvek pro FC Děčín maximálně do výše 18.000,00 Kč na úhradu
dopravy na mistrovská utkání pro starší žáky a dorost.
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Usnesení č. RM 06 18 60 01
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na předmět veřejné zakázky: „Zámek Děčín - celková obnova 3 objektů včetně
statického zajištění“ a
ro z h o d l a
o zadání této veřejné zakázky uchazeči Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská
1246/21, Děčín 2, IČ 47781483.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Pavel J e ř á b e k v. r.
první náměstek primátora
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