Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 27. schůze rady města konané dne 21. prosince 2006

Usnesení č. RM 06 27 30 01
Rada města projednala návrh nového organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění
ruší
− úsek sekretariát magistrátu zařazený přímo pod tajemníka,
zřizuje
−
−
−
−
−
−

odbor provozní a organizační,
oddělení tiskové a zahraničních styků zařazené do odboru provozního a organizačního,
oddělení organizační zařazené do odboru provozního a organizačního,
oddělení spisové služby zařazené do odboru provozního a organizačního,
úsek sekretariátu zařazeného do odboru rozvoje,
oddělení Úřad územního plánování zařazené do odboru rozvoje,

převádí
− oddělení informatiky zařazené přímo pod tajemníka do odboru provozního
a organizačního,
− část oddělení dopravy do oddělení správních agend v odboru správních činností
a živnostenský úřad,
− část oddělení rozvoje a cestovního ruchu do oddělení Úřad územního plánování
zařazeného v odboru rozvoje,
− oddělení hospodářské správy zařazené v odboru místního hospodářství a majetku města do
odboru provozního a organizačního,
− část oddělení správy pozemních komunikací, veřejného prostranství a městské zeleně
do oddělení správy majetku města a komunálních služeb v odboru místního hospodářství
a majetku města,

mění název
− oddělení dopravy na oddělení silničního správního a dopravního úřadu v odboru správních
činností a živnostenský úřad,
− oddělení rozvoje a cestovního ruchu na oddělení strategického rozvoje a projektů
v odboru rozvoje,
− oddělení správy majetku města na oddělení správy majetku města a komunálních služeb
v odboru místního hospodářství a majetku města,
− oddělení správy pozemních komunikací, veřejného prostranství a městské zeleně
na oddělení správy pozemních komunikací města v odboru místního hospodářství
a majetku města,
− oddělení dávek sociální péče na oddělení pomoci v hmotné nouzi v odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a
schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, a to vše s účinností
od 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 06 27 35 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín a
schvaluje
rozpočtová opatření v rámci jednotlivých výdajů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 27 36 01
Rada města projednala návrh smlouvy a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši maximálně 5.625.000,00 Kč s poskytovatelem dotace
SFDI na akci: „Cyklistická stezka Děčín - Prostřední Žleb“, kdy návrh smlouvy tvoří, jako
nedílná součást, přílohu předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 06 27 37 01
Rada města projednala pronájem Plaveckého areálu Děčín a
schvaluje
pronájem Plaveckého areálu Děčín a to budovu č. p. 1400 na pozemku p. č. 2463/18 včetně
pozemku, budovy č. p. 1297 na pozemku p. č. 2463/6 včetně pozemku a pozemky p. č.
2463/2, p. č. 2463/3, p. č. 2463/5, p. č.2463/7, p. č. 2463/8, p. č. 2463/9, p. č. 2463/10, p. č.
2463/12, p. č. 2463/15, p. č. 2463/17, p. č. 2463/20, část p. č. 2463/22, p. č.2463/29, p. č.
2

2465, p. č. 2466 a část pozemku p. č. 2468/1, vše v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím, a to v rozsahu ohraničeném v terénu oplocením celého areálu (u pozemku
p. č. 2463/10 v k. ú. Děčín tvoří navíc předmět nájmu i jeho část, nacházející se vně oplocení,
kdy na této části je umístěn termální vrt DC 4), na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2007, za nájemné ve výši 1,00 Kč pro nájemce DC Relax s. r. o. Děčín, se sídlem
Oblouková 1400/6, Děčín I a
pověřuje
primátora města uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Plaveckého areálu Děčín na dobu
určitou s účinností od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek primátora
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