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

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 5. září 2006
Usnesení č. RM 06 19 29 01
Rada města projednala přímé zadání zakázky rozšíření kamerového systému o jeden
kamerový bod a zahájení zadávacího řízení na dodávku a montáž dvou stanovišť dopravně
informačních radarů, měřících rychlost projíždějících motorových vozidel a
schvaluje
1) přímé zadání rozšíření kamerového systému o jeden kamerový bod firmě Gepard
Pardubice spol. s. r. o.
2) zahájení zadávacího řízení na dodávku a montáž dvou stanovišť dopravně
informačních radarů, měřících rychlost projíždějících motorových vozidel
3) seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Usnesení č. RM 06 19 30 01
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi
statutárním městem Děčín a statutárním městem Přerov.
Usnesení č. RM 06 19 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení RM 05 17 36 01
usnesení RM 06 04 36 02
usnesení RM 05 18 50 07

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR

DK 12/06
DK 12/06
DK 12/06.

Usnesení č. RM 06 19 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření města Děčín za I. pololetí 2006 a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 06 19 35 02
Rada města projednala návrh na rozdělení mimořádných zdrojů města v roce 2006 a tento
po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 06 19 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 358 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín – Staré Město věcným
břemenem práva vedení elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 361 v k. ú. Děčín – Staré Město za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 19 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 970 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva vedení vodovodní a elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 971/4 v k. ú. Boletice nad Labem
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 19 37 03
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení – oblast
pod nemocnicí a
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení – oblast pod nemocnicí
se společností TSD, a. s., Březová 402, 405 01 Děčín III.
Usnesení č. RM 06 19 39 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 06 19 39 02
Rada města projednala žádost společnosti INFINITO group s. r. o., Borovská 1227/9,
Praha 4, o užití znaku města Děčín a
nesouhlasí
s užitím znaku města Děčína na volebních materiálech ČSSD OVV Děčín.
Usnesení č. RM 06 19 50 01
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 19 v objektu Tržní 1932/26, Děčín VI,
za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz pro pana Karla Loška z Děčína.
Usnesení č. RM 06 19 50 02
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky: „Dostavba sportovní haly
o zázemí ul. Práce, Děčín IV – II. etapa výstavby “ a
schvaluje
1) seznam dodavatelských firem k podání nabídky pro výzvu k předložení nabídek
k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
2) hodnotící kriterium
3) po doplnění seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Usnesení č. RM 06 19 50 03
Rada města projednala žádost pana Lukáše Matyse, reprezentanta v kvadriatlonu, o poskytnutí
příspěvku na účast na Mistrovství světa ve sprintu v kanadském Halifaxu a
rozhodla
o poskytnutí příspěvku pro pana Lukáše Matyse, reprezentanta v kvadriatlonu, na účast
na Mistrovství světa ve sprintu v Kanadě ve výši 30.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro pana
Lukáše Matyse na účast na Mistrovství světa ve sprintu v Kanadě v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 06 19 50 04
Rada města projednala žádost SK Děčín o poskytnutí příspěvku na uspořádání 1. ročníku
Memoriálu Vlastimila Koči ve vrhu koulí a
rozhodla
o poskytnutí příspěvku SK Děčín na uspořádání 1. ročníku Memoriálu Vlastimila Koči
ve vrhu koulí ve výši 10.000,00Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SK Děčín
na uspořádání 1. ročníku Memoriálu Vlastimila Koči ve vrhu koulí v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 19 50 05
Rada města projednala návrh na vyjádření se Statutárního města Děčín k podkladům
pro rozhodnutí v řízení o prohlášení souboru nemovitostí č. p. 1125, č. p. 1155, č. p. 1175
a č. p. 1215 Mírové náměstí v Děčíně za kulturní památku a tento po úpravě
bere

na

vědomí

s tím, že se ztotožňuje s důvody, které zpochybňují prohlášení uvedených objektů za kulturní
památku.
Usnesení č. RM 06 19 50 06
Rada města opětovně projednala žádost Občanského sdružení Březiňáček o poskytnutí
příspěvku potřebného pro účast pěveckého sboru na „Folklórním festivalu etnických skupin
Chicago 2006“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o poskytnutí dotace na částečnou úhradu letenek ve výši 100.000,00 Kč Občanskému
sdružení Březiňáček pro účast na „Folklórním festivalu etnických skupin Chicago
2006“ a
2) rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení ostatní kulturní činnost o částku ve výši 100.000,00 Kč
z rozpočtové rezervy města.
Usnesení č. RM 06 19 60 01
Rada města projednala informace o akci „Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti
Červený vrch – ulice Drážďanská“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Ministerstvu životního prostředí v rámci
dotačního programu „Program prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími
klimatickými vlivy“, podprogramu „Řešení nestabilit svahů v ČR“ na akci „Zajištění
bezpečnosti skalních masivů v oblasti Červený vrch – ulice Drážďanská“ a zajistit příslušnou
procentuální spoluúčast z rozpočtu města v roce 2007.
Usnesení č. RM 06 19 60 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ve věci valných hromad akciových společností
a dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písmeno f) a g) v platném znění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) zrušení delegování jmenovaných zástupců města ke dni 15.09.2006 na valné hromady
akciových společností, ve kterých má Statutární město Děčín majetkovou či jinou
účast a
2) delegování primátora města Ing. Vladislava Rašky a náhradníků, tj. 1. náměstka
primátora Pavla Jeřábka a 2. náměstka primátora Mgr. Václava Lešanovského jako
zástupce města na valné hromady všech uvedených akciových společností, tj. SČE
a. s., České přístavy a. s., Severočeská vodárenská společnost a. s., RRA a. s., Labská
investiční a. s. a TERMO Děčín, a. s., ve kterých má Statutární město Děčín
majetkovou či jinou účast, ke dni 15. 9. 2006
3) delegování
vedoucího odboru místního
hospodářství a majetku města
Ing. Tomáše Martinčeka na valnou hromadu zájmového sdružení Asociace
původců a subjektů nakládajících s odpady, „APUSO“, konanou dne 26. 9. 2006 a
4) zrušení členství v zájmovém sdružení Asociace původců a subjektů nakládajících
s odpady, „APUSO“, po vypořádání veškerých závazků a ukončení činnosti.

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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