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

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 19. září 2006

Usnesení č. RM 06 20 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 03 28 057/2
usnesení č. RM 06 15 60 01

vedoucí OR
vedoucí OHM

DK 01/07
DK 11/06.

Usnesení č. RM 06 20 34 01
Rada města projednala návrh na určení platu ředitele příspěvkové organizace Lesní úřad
Děčín od 1. 10. 2006 a
schvaluje
plat ředitele příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín Ing.
uvedené v příloze.

Antonína Nováka ve výši

Usnesení č. RM 06 20 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 328/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Boletice nad Labem jako zázemí
k RD na pozemku st. p. č. 354 v k. ú. Boletice nad Labem pro dočasné uložení stavebního
materiálu na dobu určitou – po dobu rekonstrukce RD, nejdéle do 31. 12. 2007, pro paní
Hanu Walterovou z Děčína, za cenu 36,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 20 37 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu.

Usnesení č. RM 06 20 37 03
Rada města projednala žádost TV Lyra s. r. o. na schválení umístění zásobníku na tiskoviny
s regionálním zpravodajským týdeníkem a
neschvaluje
umístění zásobníku na tiskoviny do vstupní haly magistrátu.
Usnesení č. RM 06 20 39 01
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací
za I. pololetí roku 2006 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2006 včetně
návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací a
bere

na

vědomí

vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací: Zámek a kulturní
středisko Děčín, p. o., Městská knihovna Děčín, p. o., Městské divadlo Děčín, p. o.,
Lesní úřad Děčín, p. o., Zoologická zahrad Děčín, p. o., Centrum sociálních služeb, p. o.,
za I. pololetí roku 2006 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2006 a
schvaluje
poskytnutí odměn za I. pololetí roku 2006 ředitelům příspěvkových organizací: Zámek
a kulturní středisko Děčín, p. o. – Jaroslavě Šulckové, Městská knihovna Děčín, p. o.
– Mgr. Ladislavu Zoubkovi, Městské divadlo Děčín, p. o. – MgA. Petru Michálkovi,
Lesní úřad Děčín, p. o. – Ing. Pavlu Filipovi, Zoologická zahrad Děčín, p. o. –
Ing. Lubomírovi Moudrému, Centrum sociálních služeb, p. o. - Mgr. Petru Maršounovi,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 20 39 02
Rada města projednala změny příplatků za vedení
na úseku školství a

ředitelů příspěvkových organizací

schvaluje
změny příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství dle důvodové
zprávy s účinností od 1. 9. 2006.
Usnesení č. RM 06 20 39 03
Rada města projednala návrh dohody na příspěvky obce Malšovice na obědy, odebrané v roce
2005/2006 z MŠ Děčín XII, Chmelnická 44, která spadá pod ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11 a
schvaluje
variantu č. 2, tj.

obec Malšovice uhradí
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na stravování žáků ZŠ Malšovice (zřizovatelem je obec Malšovice), kteří se stravují v jídelně
MŠ Děčín XII, Chmelnická 44 (zřizovatelem je Statutární město Děčín) ve výši 5,00 Kč
za jednoho žáka.
Usnesení č. RM 06 20 50 01
Rada města projednala „Zadávací řízení na předmět zakázky: Výstavba kanalizace Děčín –
Červený vrch – 1. etapa“ a
schvaluje
navržený postup zadávacího řízení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 20 60 01
Rada města projednala problematiku
komunikační sítě na Teplické ulici a

překládky podzemního vedení zařízení veřejné

schvaluje
zadat zpracování projektové dokumentace na provedení překládky podzemního vedení
zařízení veřejné komunikační sítě, která je v majetku společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a. s. - záliv MHD na Teplické ulici.
Usnesení č. RM 06 20 60 02
Rada města projednala informaci, týkající se zadání projektové dokumentace na reprezentační
prostory děčínského zámku a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 18 36 08 ze dne 22. 8. 2006 o udělení výjimky
ze směrnice města č. 5 na zadání projektové dokumentace na reprezentační prostory
děčínského zámku.
Usnesení č. RM 06 20 60 03
Rada města projednala návrh na pronájem části mostní konstrukce Tyršova mostu a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část mostní konstrukce Tyršova mostu na dočasné
umístění transparentu o velikosti 38 m x 5,9 m na dobu od schválení radou města
do 31. 10. 2006.

Usnesení č. RM 06 20 60 04
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Rada města projednala žádost HC Děčín o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v areálu
Zimního stadionu v Děčíně a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy se společností 1. Děčínská obchodní společnost s. r. o.,
Želenická 1540, Děčín VI, za účelem provozování rychlého občerstvení v prostorách
vestibulu
o velikosti celkem 41 m2, na dobu neurčitou za podnájemné ve výši
8.500,--Kč/měsíčně s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 9. 2006 za podmínky,
že nájemce (HC Děčín) zajistí změnu užívání těchto prostor.
Usnesení č. RM 06 20 60 05
Rada města projednala žádost HC Děčín o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v areálu
Zimního stadionu v Děčíně a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy s Romanem a Martinou Lincovými z Děčína, za účelem
provozování rychlého občerstvení v prostorách tribun o velikosti celkem 88 m2 na dobu
neurčitou za podnájemné ve výši 7.500,--Kč/měsíčně s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností
od 1. 9. 2006 za podmínky, že nájemce (HC Děčín) zajistit změnu užívání těchto prostor.

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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