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

USNESENÍ
z 26. schůze rady města konané dne 12. prosince 2006
Usnesení č. RM 06 26 35 01
Rada města projednala návrh obecně závazné Vyhlášky č. 6/2006, kterou se mění obecně
závazná Vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ve znění obecně závazných vyhlášek města Děčín č. 11/2004, č. 5/2005 a č. 4/2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou Vyhlášku č. 6/2006 s účinností od patnáctého dne
po dni vyhlášení.
Usnesení č. RM 06 26 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
schválit
1) rozpočet statutárního města Děčín na rok 2007 ve variantě č. 2 s tím, že veškeré výdaje
provozního resp. kapitálového rozpočtu - výdajové části jsou závaznými ukazateli, jimiž
jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit,
2) využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů účelově na údržbu
veřejných prostranství a dětské koutky
stanovit v souladu s § 102, odst. 2a) zákona o obcích a § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tento rozsah
oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření od roku 2007:
a) povinné uskutečňování rozpočtových opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku
b) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů
a výdajů.

Usnesení č. RM 06 26 36 01
Rada města projednala informaci o záměru zlepšení parkování na Mírovém náměstí
v Děčíně IV a jeho okolí a tuto
bere

na

v ě d o mí .

Usnesení č. RM 06 26 36 02
Rada města projednala zprávu o zadání dodatečných stavebních prací – Stavba I/13 Teplická
ulice – rekonstrukce, SO 102 – chodník a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z 29. 5. 2006.
Usnesení č. RM 06 26 36 03
Rada města projednala problematiku
zadávacího řízení na předmět zakázky: „Oprava
vodovodu a výstavba kanalizace Děčín – Červený Vrch – 2. etapa“ a
rozhodla
1) o vyloučení třech uchazečů pro neúplnost nabídky
2) o zadání této veřejné zakázky uchazeči RAVEL spol. s r. o., IČ 47282312, Textilní 191/1,
Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 06 26 36 05
Rada města projednala žádost obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o příspěvek
na provozování informačního střediska na rok 2007 a
doporučuje
vedoucí odboru rozvoje vyčlenit příslušnou částku z rozpočtu odboru rozvoje na kapitole 36.
Usnesení č. RM 06 26 36 06
Rada města projednala informaci o přípravě žádosti o dotaci na vybudování Oranžového
hřiště za příspěvku Nadace ČEZ u Speciální základní školy Děčín IX a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
podat žádost o dotaci na vybudování Oranžového hřiště u Speciální základní školy Děčín IX,
na Nadaci ČEZ.
Termín kontroly: 02/07.
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Usnesení č. RM 06 26 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2954
v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2954 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky 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. 2738 – zahrada v k. ú. Děčín
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 26 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 570
v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 570 – ostatní komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
vedení plynové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí
oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 82 na pozemku p. č. 270 – zast. plocha v k. ú. Vilsnice
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 26 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 436/1
v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 436/1 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 26 37 06
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1281/1
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1281/1 o výměře 43 m2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi Statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku Lesy České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,
za roční nájemné 387,00 Kč,
pro účely trvalé stavby „Cyklistická stezka Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží Prostřední Žleb, Čertova voda“, po doplnění, a
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pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. RM 06 26 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 213/2 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 213/2 o výměře 165 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 26 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice
nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 06 26 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2888 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2888 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 06 26 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku p. č. 669/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 98 m2 a části
pozemku p. č. 669/1 o výměře 23 m2 (dle geometrického plánu č. 600-41/2006 označené jako
pozemky p. č. 669/6 a st. p. č. 701) vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Doudovy z Děčína za cenu 21.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 669/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře
193 m2 (dle geometrického plánu č. 600-41/2006 označené jako pozemek p. č. 669/5)
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Marešovy z Děčína, za cenu 28.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 131/30 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 131/30 o výměře 71 m 2 v k. ú. Folknáře
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Černohorského z Děčína, za cenu 10.650,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 591/1, dle geometrického plánu
č. 259-251/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 591/3 o výměře 7 m 2 v k. ú. Folknáře se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Schomannovy z Děčína, za cenu 1.050,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 14
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 832/78 a p. č. 832/50
v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 832/78 a p. č. 832/50,
dle geometrického plánu č. 615-036/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 832/89 o výměře
427 m2 a pozemek p. č. 832/90 o výměře 356 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová
372/83, Děčín III, za cenu 78.300,00 Kč + 8.999,00 Kč za trvalé porosty dle znaleckého
posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 15
Rada města projednala informaci, týkající se pozemků p. č. 863/9 o výměře 12270 m 2,
p. č. 862/2 o výměře 11142 m2 a st. p. č. 607 o výměře 395 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov,
které tvoří částečně využívaný areál při Teplické ulici a tuto
bere

na

vědomí.
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Usnesení č. RM 06 26 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se směny pozemků v k. ú.
Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 85 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a usnesení
rady města č. RM 06 09 37 39 ze dne 18. 4. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města
ze dne 15. 9. 2005 v plném znění.

č. ZM 05 08 04 22

Usnesení č. RM 06 26 37 17
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p. č. 140/3 v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 140/3 o výměře 50 m2 v k. ú. Dolní Žleb
od manželů Míchalových z Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu dle ZP,
tj. 12.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 26 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 141/1 v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 141/1 o výměře 2986 m 2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 06 26 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemku p. č. 663/5
v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 65 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
23. 2. 2006 bod 2. v plném znění
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č. ZM 06 02 04 38 ze dne

2. prodej pozemku p. č. 663/5 o výměře 213 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím pro vlastníky domu č. p. 57 dle výpisu z katastru
nemovitostí ze dne 4. 1. 2006, který je přílohou materiálu, za cenu 5.325,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 119
a p. č. 118/1 v k. ú. Nebočady a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 62 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení
č. ZM 06 02 04 41 ze dne 23. 2. 2006 bod 1. v plném znění.

zastupitelstva

města

Usnesení č. RM 06 26 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje části pozemku p. č. 119
v k. ú. Nebočady a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 63 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 41 ze dne
23. 2. 2006 bod 2. v plném znění
2. prodej části pozemku p. č. 119 (dle geometrického plánu č. 249-275/2005 pozemek
p. č. 119/2 o výměře 466 m2) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Vilikovy z Děčína, za cenu 4.660,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 26 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 235/30 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 67 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 45
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ze dne 23. 2. 2006 v plném znění.
Usnesení č. RM 06 26 37 23
Rada města projednala žádost paní Barcalové z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. další prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
č. p. 79 a č. p. 80 ul. Loubská, Děčín XIII, do 30. 6. 2007.
Usnesení č. RM 06 26 37 24
Rada města projednala návrh na změnu složení bytové komise a
odvolává
člena bytové komise rady města Mgr. Václava Lešanovského ke dni 31. 12. 2006 a
jmenuje
Mgr. Miroslava Samlera za člena bytové komise rady města ode dne 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 06 26 37 25
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Jindřichova 337,
Děčín IX a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 24 m² v objektu Jindřichova 337, Děčín IX,
pro paní Bednaříkovou z Jílového u Děčína, pro potřeby lékařské ordinace na dobu
neurčitou za nájemné dle zásad.
Usnesení č. RM 06 26 37 26
Rada města projednala žádost o pronájem garážových stání v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, garážového stání č. 7
pro paní Jančovou z Děčína a garážového stání č. 6 pro pana Semeru z Děčína,
za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.

Usnesení č. RM 06 26 37 27
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Rada města projednala návrh na odprodej nemovitostí z majetku města
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat:
1. objekt Plzeňská 85/4, Děčín IV, na části pozemku st. p. č. 903 včetně části pozemku
st. p. č. 903, dle geometrického plánu č. 2694-98/2006 na pozemku st. p. č. 903/1
včetně pozemku st. p. č. 903/1 v k. ú. Podmokly,
2. část pozemku st. p. č. 903, dle geometrického plánu č. 2694-98/2006 pozemky
st. p. č. 903/3 a 903/4 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 26 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č 3658/4 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č 3658/4 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 06 26 38 01
Rada města projednala návrh na vyřazení a likvidaci majetku Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvkové organizace a
schvaluje
vyřazení a likvidaci uvedeného majetku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 26 38 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici Děčín,
příspěvkové organizaci a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
Nemocnici Děčín, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 06 26 38 03
Rada města projednala návrhy dodatků zřizovací listiny a příkazní smlouvy Centra sociálních
služeb Děčín, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině s účinností od 1. 1. 2007
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2. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s účinností od 1. 1. 2007
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 06 26 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 26 39 02
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 26 39 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě Základní školy
Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě Základní školy
Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 06 26 50 01
Rada města projednala zrušení zadávacího řízení na předmět zakázky: “Domov důchodců –
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně inženýrské činnosti a zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení” a
rozhodla
1. o zrušení zadávacího řízení a
2. o zadání zakázky malého rozsahu Ing. Mikynovi spolu s povolením výjimky
ze směrnice č. 5.
Usnesení č. RM 06 26 50 02
Rada města projednala informaci o možnosti využití služeb externích poradenských firem
při zpracování žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí a tuto
bere

na

vědomí
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a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
provést výběr poradenských firem dle vnitřní Směrnice č. 5.

Termín kontroly: 02/07.

Usnesení č. RM 06 26 50 03
Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Občanskému sdružení
dětí a mládeže Březiňáček a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené mezi
Statutárním městem Děčín a Občanským sdružením dětí a mládeže Březiňáček, ze dne
20. 9. 2006.
Usnesení č. RM 06 26 50 05
Rada města projednala aktualizaci personálního obsazení komise pro výchovu a vzdělávání a
odvolává
Mgr. Václava Lešanovského z pozice předsedy komise pro výchovu a vzdělávání a člena této
komise Ing. Danuši Bednářovou a
jmenuje
předsedou komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Miroslava Samlera a další členy
komise Mgr. Václava Lešanovského, Mgr. Alenu Zemanovou, Ing. Jiřího Petráška,
Ing. Dalibora Deutsche, Mgr. Karin Fišerovou, Irenu Michálkovou a současně
schvaluje
a) Dodatek č. 1, kterým se mění Statut komise města Děčín pro výchovu a vzdělávání,
b) Dodatek č. 2, kterým se mění Jednací řád komise města Děčín pro výchovu
a vzdělávání.
Usnesení č. RM 06 26 50 06
Rada města projednala žádosti FK Junior Děčín o poskytnutí mimořádné dotace na činnost
klubu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
- o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč FK Junior Děčín
- o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Městem Děčín
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a FK Junior Děčín, ze dne 1. 3. 2006 v předloženém znění a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení ostatní tělovýchovné činnosti ve výši 170.000,00 Kč
z rozpočtové rezervy města.
Usnesení č. RM 06 26 50 07
Rada města projednala žádosti FK Řezuz Děčín o poskytnutí mimořádné dotace na činnost
klubu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
- o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč FK Řezuz Děčín
- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Městem
Děčín a FK Řezuz Děčín, ze dne 3. 3. 2006 v předloženém znění a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení ostatní tělovýchovné činnosti ve výši 200.000,00 Kč
z rozpočtové rezervy města.
Usnesení č. RM 06 26 50 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem objektu č. p. 131
na pozemku st. p. č. 185 v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem objektu č. p. 131 na pozemku st. p. č.
185 v k. ú. Krásný Studenec - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. o.
Usnesení č. RM 06 26 50 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ve věci valných hromad akciových společností
a dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 19 60 02 ze dne 5. 9. 2006 v bodě 2) a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 08 05 19 ze dne 14. 9. 2006
v bodě 2) a
2. delegovat primátora města Ing. Vladislava Rašku a náhradníky, tj. 1. náměstka
12

primátora Mgr. Miroslava Samlera a 2. náměstka primátora Ing. Jiřího Šťastného,
jako zástupce města na valné hromady všech níže uvedených akciových společností,
tj. SČE a. s., České přístavy a. s., Severočeská vodárenská společnost a. s., RRA a. s.,
Labská investiční a. s., TERMO Děčín, a. s., ve kterých má Statutární město Děčín
majetkovou či jinou účast, ke dni 22. 12. 2006.
Usnesení č. RM 06 26 50 10
Rada města projednala návrh nového organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a tento
odkládá
k dopracování dle připomínek členů rady města.
Usnesení č. RM 06 26 50 11
Rada města projednala znění ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích,
v platném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města svěřit náměstkům primátora zabezpečování některých úkolů takto:
- 1. náměstek Mgr. Miroslav Samler - sociální věci, zdravotnictví, školství, kultura
a sport,
- 2. náměstek Ing. Jiří Šťastný – ekonomika, rozvojové záležitosti a investice.
Usnesení č. RM 06 26 60 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín za listopad 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 9.767 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 9.767 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 26 60 02
Rada města projednala informaci o záměru změny využití Mariánské louky v lokalitě pod
zámkem v Děčíně a tuto
bere na vědomí
a
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu s povolením výjimky ze Směrnice č. 5 dle důvodové
zprávy.
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Usnesení č. RM 06 26 60 03
Rada města projednala žádost 4. základní organizace ČSOP o finanční příspěvek a
rozhodla
poskytnout 4. základní organizace ČSOP Krásná Lípa finanční příspěvek ve výši
44.000,00 Kč na spoluorganizaci a prezentaci netradičních sportovních disciplín
– Pohár Českého Švýcarska – golfový turnaj a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení
44.000,00 Kč z rozpočtové rezervy města.

ostatní

tělovýchovnou

činnost

ve

výši

Usnesení č. RM 06 26 60 04
Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 25. 1. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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