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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011
Usnesení č. RM 11 11 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní podnik
města Děčína, a. s., za rok 2010 a návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok
2011 a po doplnění
prohlašuje
že jako jediný akcionář, který svolává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního
zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
netrvá na dodržení lhůty pro svolání řádné valné hromady a
schvaluje
• předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelé zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů,
• zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2010, roční účetní závěrku za rok 2010 včetně návrhu na úhradu ztráty,
• objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady
na období od 7/2011 do 6/2012,
• auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011 společnost ADaKa s. r. o.,
IČ: 25454510, číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11
Ústí nad Labem a
bere na

vědomí

zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu
ztráty a její činnosti v roce 2010.
Usnesení č. RM 11 11 30 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, návrh na svěření pravomoci
rozhodování odboru místního hospodářství a majetku města a pověření k výkonu úkonů
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města, spojených s uzavíráním nájemních
smluv a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 10 22 60 01 ze dne 21.12.2010 v celém znění a částečnou
revokaci usnesení č. RM 09 04 37 40 ze dne 10.02.2009, a to v části pověření bod 1. – písm.
a), b) a c), a
svěřuje
1. podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, odboru místního hospodářství a majetku města
rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytům a k hrobovým místům,
2. podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odboru místního hospodářství a majetku města rozhodování
následujících náležitostí:
a) uzavírání dodatků k nájemním smlouvám k bytům a k hrobovým místům,
b) uzavírání dohod o skončení nájmu k bytům a k hrobovým místům,
c) vypovídání nájemních vztahů k bytům a k hrobovým místům,
d) udělování souhlasu s výměnami bytů podle ust. § 715 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
e) udělování souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části podle § 719 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
pověřuje
1. vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k tomu, aby město
zastupoval při podepisování nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů nebo
pozemků, podepisování dodatků k již uzavřeným nájemním smlouvám na pronájem
nebytových prostorů nebo pozemků a podepisování dohod o skončení nájmu
nebytových prostor nebo pozemků, a to v případech, kdy o kterémkoli ze shora
uvedených úkonů předem rozhodne rada města,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k tomu, aby vystavil plnou moc,
kterou bude zmocněn vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města
k zastupování města při úkonech uvedených v předchozím odstavci tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi magistrátu města zapracovat svěřené rozhodovací kompetence odboru místního
hospodářství a majetku města do Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín.
Usnesení č. RM 11 11 30 02
Rada města projednala návrh postupu na ukončení účasti statutárního města Děčín
ve společnosti Labská investiční, a.s., a
doporučuje
zastupitelstvu města
ukončit účast statutárního města Děčín ve společnosti Labská investiční, a.s.:
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1. darováním cenných papírů - 3 kusů akcií obchodní společnosti Labská investiční, a.s.,
IČO: 271 78 323, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9548,
čísla akcií 000010 – 000012 vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité
hodnotě jedné akcie 20.000,00 Kč (dále jen jako „dar“), Nadačnímu fondu Martina
Bubera, IČO: 254 89 241, se sídlem Praha 1, Platnéřská 9, č.p. 88, PSČ 110 00 (dále
jen jako“obdarovaný“) a
pověřit primátora města Františka Pelanta podepsáním Smlouvy darovací mezi
statutárním městem Děčín a obdarovaným ve znění dle přílohy tohoto usnesení a
2. v případě nepřijetí daru obdarovaným nabídnout tyto akcie ke koupi stávajícímu
většinovému vlastníku kmenových akcií společnosti, příp. dalším známým
akcionářům společnosti, a
3. v případě odmítnutí koupě cenných papírů – 3 ks akcií – oslovenými akcionáři
společnosti nabídnout akcie k obchodování registrovanému obchodníku s cennými
papíry a
pověřit
a) vedoucí ekonomického odboru magistrátu města k obchodování s cennými papíry
jménem statutárního města Děčín a
b) primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podepsání pověření pro
Ing. Hanu Hlaváčkovou k předmětu pověření.
Usnesení č. RM 11 11 34 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2010/2011 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2011 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS
Děčín, ul. 28.října 1155/19, Děčín I, 405 02 ve výši 10.000,00 Kč, dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 11 34 02
Rada města projednala předložený materiál týkající se nestability skalního svahu v oblasti
Červený vrch a jednotlivá variantní řešení a
schvaluje
zajištění zpracování potřebné dokumentace na řešené území a zahájení nezbytných sanačních
prací na skalních blocích, které vyžadují neodkladné zabezpečení. Na zbývající část masivů
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doporučuje
zastupitelstvu města podat žádost o poskytnutí dotace v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“, osy 6, oblasti podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování
geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných zdrojů včetně zdrojů
podzemních vod“ a zajistit příslušnou procentuální finanční spoluúčast z rozpočtu města dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 35 01
Rada města projednala závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených
organizací za rok 2010 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města
Děčín za rok 2010 a výsledku auditu města a městem založených organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených
organizací za rok 2010 včetně finančního vypořádání,
2. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2010, na základě vyjádření
auditora ADaKa s.r.o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad a
3. vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2010 a výsledky
auditu města a městem založených organizací.
Usnesení č. RM 11 11 35 02
Rada města projednala návrh Směrnice č. 4-2 K postupu při správě pohledávek statutárního
města Děčín a tuto
schvaluje
s účinností od 8. června 2011.
Usnesení č. RM 11 11 36 01
Rada města projednala přípravu projektu „2. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré
Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do IOP na 2. část projektu „Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ v roce 2011 na lokalitu Oblouková ul. II (dle projektové dokumentace
VI. etapa v předpokládaném objemu 7,8 mil. Kč vč. DPH),
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši, tj. 100 % celkových nákladů
2. části projektu, tj. 7,8 mil. Kč vč. DPH,
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3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 1,17 mil. Kč (tj. 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
Usnesení č. RM 11 11 36 02
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín - Chlum" a
schvaluje
změnu termínu dokončení díla na 30.09.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 2 s firmou SaM
silnice a mosty Děčín a.s.
Usnesení č. RM 11 11 36 03
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – oprava mostu ev.č. DC-033P přes
potok z Chlumu" a
schvaluje
změnu termínu dokončení díla na 30.06.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 2 s firmou SaM
silnice a mosty Děčín a.s.
Usnesení č. RM 11 11 37 01
Rada města projednala návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s panem P. K. dle které
se povoluje úhrada závazku představující škodu vzniklou umístěním vozidla tovární
zn. Škoda 120 L, RZ ULH 27-68 na odstavném parkovišti, odtah vozidla
a ekologickou likvidaci v celkové výši 38.320,00 Kč v měsíčních splátkách
1.000,00 Kč splatných do posledního dne příslušného měsíce, vše pod ztrátou výhody
splátek a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této
dohody.
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Usnesení č. RM 11 11 37 02
Rada města projednala žádost paní J. K. týkající se vrácení kauce za nezrealizovaný prodej
b. j. č. 790/3 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. vrácení kauce
za nezrealizovaný prodej b. j. č. 790/3 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I paní J. K.
Usnesení č. RM 11 11 37 03
Rada města projednala žádost pana P. M. o výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se
odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 826 ul. Krokova, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 826/8 v objektu čp. 826 ul. Krokova, Děčín I
panu P. M., jestliže nebude splněn minimální 60 % počet zájemců bytových jednotek v daném
objektu.
Usnesení č. RM 11 11 37 04
Rada města projednala žádost paní P. V. a paní E. M. o výjimku z „Doplňkových pravidel“
týkající se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 825/7 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I paní
P. V. a b. j. č. 825/6 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I paní E. M., i přesto, že nebude
splněn minimální 60 % počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. RM 11 11 37 05
Rada města projednala žádost k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a žádost na zatížení pozemku p. č. 3056/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným
břemenem ve prospěch statutárního města Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemku p. č.
3056/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín, práva strpět zařízení a provozování lávky pro
pěší a cyklisty v rámci stavby „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes
Ploučnici“ pro budoucího oprávněného, jehož rozsah bude vymezen geometrickým
plánem, za jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku + DPH
od povinného, tj. České dráhy, a.s.,
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného,
tj. statutární město Děčín na pozemku p. č. 3056/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín, práva
strpět zařízení a provozování lávky pro pěší a cyklisty v rámci stavby „Lávka pro pěší
a cyklisty na železničním mostě přes Ploučnici“ jehož rozsah bude vymezen
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geometrickým plánem, za jednorázovou úhradu stanovenou dle znaleckého posudku +
DPH od povinného, tj. České dráhy, a.s., a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
Usnesení č. RM 11 11 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 390 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 845/18 – ostatní plocha v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
práva uložení vedení vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítí a vlastníka pozemku p. č. 845/12 – tr. por. v k. ú. Prostřední
Žleb za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2226/1 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 2277/2 –
zahrada v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín, k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2292/2 – ostatní plocha, p. č. 2938/1 – ostatní plocha, p. č. 2925/1 –
ostatní plocha, p. č. 2468/2 – ostatní plocha, p. č. 2468/3 – ostatní plocha, p. č. 2468/18 –
ostatní plocha, p. č. 2936 – ostatní plocha, vše v k. ú. Děčín a p. č. 247 – ostatní plocha, p. č.
244/1 – ostatní plocha, p. č. 237/1 – ostatní plocha, p. č. 267 – ostatní plocha, p. č. 319 –
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ostatní plocha, p. č. 442 – ostatní plocha, p. č. 439/1 – ostatní plocha, p. č. 439/3 – ostatní
plocha, p. č. 439/2 – ostatní plocha, p. č. 427/2 – ostatní plocha, p. č. 427/1 – ostatní plocha,
p. č. 427/3 – ostatní plocha, p. č. 427/4 – ostatní plocha, vše v k. ú. Děčín-Staré Město
věcným břemenem práva uložení podzemního komunikačního vedení optického kabelu, pro
budoucího oprávněného, tj. T-Mobile Czech Republic a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1253/1 – ostatní plocha v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
práva uložení vodovodní a kanalizační přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v rámci realizace akce Plavební stupeň
Děčín a
schvaluje
1. pronájem pozemků p. č. 2383/1 o výměře 266 m2, p. č. 2404/1 o výměře 1 305 m2,
p. č. 2404/3 o výměře 408 m2, částí pozemků p. č. 2383/2 o výměře 513 m2, p. č.
2395/23 o výměře 3 379 m2, p. č. 2410/3 o výměře 1 550 m2, p. č. 2410/4 o výměře
385 m2, p. č. 2410/5 o výměře 56 m2, p. č. 2410/6 o výměře 42 m2, p. č. 2447 o výměře
322 m2, p. č. 2871/1 o výměře 123 m2, p. č. 3102/1 o výměře 194 m2 v k. ú. Děčín,
části p. č. 389 o výměře 960 m2 v k. ú. Podmokly, pozemků p. č. 1345 o výměře
7 217 m2, p. č. 1359 o výměře 730 m2, části pozemku p. č. 31 o výměře 28 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, části pozemku p. č. 1403/1 o výměře 47 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město za účelem realizace akce Plavební stupeň Děčín, pro Ředitelství vodních
cest ČR, Vinohradská 2396/184, Praha 3, IČ 67981801 za cenu stanovenou platným
Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR, na dobu určitou, a to s účinností ode dne
podpisu protokolu o předání pozemků nájemci do doby dokončení stavby (vydání
pravomocného kolaudačního souhlasu),
2. uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemků p. č. 2383/1
o výměře 266 m2, p. č. 2404/1 o výměře 1 305 m2, p. č. 2404/3 o výměře 408 m2, částí
pozemků p. č. 2383/2 o výměře 513 m2, p. č. 2395/23 o výměře 3 379 m2, p. č. 2410/3
o výměře 1 550 m2, p. č. 2410/4 o výměře 385 m2, p. č. 2410/5 o výměře 56 m2, p. č.
2410/6 o výměře 42 m2, p. č. 2447 o výměře 322 m2, p .č. 2871/1 o výměře 123 m2,
p. č. 3102/1 o výměře 194 m2 v k. ú. Děčín, části p. č. 389 o výměře 960 m2 v k. ú.
Podmokly, pozemků p. č. 1345 o výměře 7 217 m2, p. č. 1359 o výměře 730 m2, části
pozemku p. č. 31 o výměře 28 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, části pozemku p. č. 1403/1
o výměře 47 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem realizace akce Plavební stupeň
Děčín, pro Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 2396/184, Praha 3, IČ 67981801
za cenu stanovenou platným Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR, na dobu
určitou, a to s účinností ode dne podpisu protokolu o předání pozemků nájemci
do doby dokončení stavby (vydání pravomocného kolaudačního souhlasu) a
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pověřuje
vedoucího OMH Ing. Tomáše Martinčeka podpisem Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.
Usnesení č. RM 11 11 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1383-104/2011 ze dne 21.03. 2011 na pronájem
pozemku p. č. 1383 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu rozšíření čl. VI (Závěrečná
ustanovení) o text:
„8. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. 69035087 ze dne
27.04.2011 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa č. 681137353
umístěného na pozemku p. č. 1383 v k. ú. Horní Oldřichov, z tohoto zařízení odebírat vodu.“
a
„9. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody z odběrného
místa č. 681137353 umístěného na pozemku p. č. 1383 v k. ú. Horní Oldřichov na základě
vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská
1689/14, Teplice v termínu stanoveném v tomto vyúčtování (faktuře).
V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů spojených s odběrem vody,
zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování (faktuře) a dále zaplatit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení“.
Usnesení č. RM 11 11 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 06 37 26 ze dne 22.03.2011, týkající se
pronájmu pozemků p. č. 964/1 a p. č. 965/5 v k. ú. Podmokly ve smyslu:
1. upřesnění doby nájmu, a to z původního „… na dobu určitou do doby vzniku právních
účinků vkladu kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků do katastru
nemovitostí…“, na nové znění „…na dobu určitou, a to od nabytí právní moci
stavebního povolení na stavbu víceúrovňového parkoviště do doby vzniku právních
účinků vkladu kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků do katastru
nemovitostí…“ a
2. doplnění usnesení o další podmínku a to, že si nájemce před podáním žádosti o vydání
stavebního povolení, zajistí vyjádření statutárního města Děčín, jako vlastníka
pozemků, ke stavebnímu řízení.
Usnesení č. RM 11 11 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú.
Bělá u Děčína a
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schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 214 o výměře 235 m2 v k. ú. Bělá u Děčína,
s paní J. G. dohodou ke dni 30.04.2011.
Usnesení č. RM 11 11 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 729/21 o výměře 58 m2 v k. ú. Bynov,
s paní J. G. dohodou ke dni 30.04.2011.
Usnesení č. RM 11 11 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Děčín –
Staré Město a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 85 o výměře 448 m2 v k. ú. Děčín – Staré
Město, s paní V. P. dohodou ke dni 31.05.2011.
Usnesení č. RM 11 11 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k.ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 899/34 o výměře 1 638 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, s panem L. V. ke dni 31.05.2011.
Usnesení č. RM 11 11 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků st. p. č. 63, st. p. č. 388 a p. č. 1137/1 v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva umístění vtokového objektu vodního toku Bělského potoka společně
s právem vstupu, vjezdu, chůze a jízdy k němu za účelem kontroly, obnovy údržby a oprav
vtokového objektu, od povinného, tj. statutárního města Děčín, pro oprávněného Povodí
Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 11 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1286/15 o výměře 17 m2,
p. č.1286/5 o výměře 29 m2 a p. č. 1286/16 o výměře 6 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 11 11 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1912/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 11 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2228/2 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 11 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1253/1
v k. ú. Prostřední Žleb o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 11 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků pronajatých Českému zahrádkářskému
svazu Děčín v zahrádkářských koloniích a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, a to: p. č. 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8,
53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21,
53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30 a st. p. č. 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842 vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 11 11 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků pronajatých Českému zahrádkářskému
svazu Děčín v zahrádkářských koloniích a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, a to:
1. p. č. 3140/1, p. č. 3139/2, p. č. 3440, p. č. 1659/1, st. p. č. 1659/2, st. p. č. 1659/3
v k. ú. Podmokly,
2. p. č. 403/4, p. č. 403/3, p. č. 639/1, p. č. 639/2 v k. ú. Chrochvice,
3. p. č. 303/2 v k. ú. Krásný Studenec,
4. p. č. 2825, p. č. 2826 v k. ú. Děčín,
5. p. č. 52, p. č. 45, p. č. 113 v k. ú. Boletice nad Labem,
6. p. č. 287/3, p. č. 287/5, st. p. č. 148/2 v k. ú. Folknáře,
7. st. p. č. 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15,
341/16, 341/17, 341/18, p.č. 339/8, 341/25, 341/26, 341/27, 341/28, 341/29, 341/35,
341/36, 341/37, 341/38, 341/39, 341/40, 341/48, 341/49, 341/51, 341/52, 341/53,
341/55 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 11 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3983/6 o výměře 193 m2 v k. ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví Ústeckého kraje, za cenu
7.720,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 11 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1047/36 o výměře 580 m2 a p. č. 1047/52
o výměře 561 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení s tím, že výchozí cena pro dohadovací řízení bude stanovena ve výši
454.500,00 Kč + 32.966,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 11 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemků p. č. 306/2 o výměře
274 m2, p. č. 306/4 o výměře 112 m2 a části pozemku p. č. 306/3 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven a to část pozemků
pod stavbou (o výměře upřesněné geometrickým plánem) za cenu 500 Kč/m2 a část pozemků
určených na zahradu (o výměře upřesněné geometrickým plánem) za cenu 200 Kč/m2 +
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ostatní náklady spojené s převodem se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Lubomíra
Dlouhého, Žlebská 83, Děčín XV.
Usnesení č. RM 11 11 37 31
Rada města projednala informace o pozemku p. č. 805 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 805 o výměře 1 388 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, přičemž výchozí kupní
cena činí 416.400,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 94.120,00 Kč (oceněné jako
jednotlivé stromy znaleckým posudkem č. 138-19-10 ze dne 18.11.2010 vypracovaným
Ing. Ivanem Hálkem) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 11 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 204/2, dle geometrického plánu
č. 2144-029/2011 nově ozn. jako pozemek p. č. 204/18 o výměře 77 m 2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 176, 187
ul. Plavební, město Děčín, Plavební 187/7, Děčín I za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 11 11 37 33
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/11/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 533/1 o výměře
273 m2 v k. ú. Chrochvice a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 11 37 34
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 387 o výměře 93 m2 v k. ú. Vilsnice se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 51.070,00 Kč z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. RM 11 11 37 35
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků a to:
• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2379, dle geometrického plánu
č. 1930-031/2008 nově ozn. jako pozemek p. č. 2379/2 o výměře 83 m 2, v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku společnosti MO.REAL s.r.o.,
Zelenečská 778/1, Praha,
• z majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 2380, p. č. 2381/2 a p. č. 2382,
dle geometrického plánu č. 1930-031/2008 nově ozn. jako pozemek p. č. 2380/2 díly
„a“ a „b“ o výměře 188 m2 a pozemek p. č. 2382/3 díl „c“ o výměře 652 m2, v k. ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku společnosti MO.REAL s.r.o.,
Zelenečská 778/1, Praha,
směna bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 11 11 37 36
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu:
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 239/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Dolní
Žleb za cenu 16.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do vlastnictví M. M.
a
• do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 501/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Dolní
Žleb za cenu 12.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem z majetku M. M.
Usnesení č. RM 11 11 37 37
Rada města projednala návrh na výkup pozemků vč. objektů v k. ú. Sněžník a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit převod - výkup pozemku st. p. č. 242 o výměře 316 m2 včetně
objektu občanské vybavenosti č. p. 123, st. p. č. 243 o výměře 50 m2 včetně objektu bez č. p./
č. e., pozemku p. č. 149/1 o výměře 2 923 m2 a pozemku p. č. 149/2 o výměře 711 m2 vše v k.
ú. Sněžník, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra,
Nad Štolou 936/3, Praha, formou výběrového řízení.
Usnesení č. RM 11 11 37 38
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 01 37 22 ze dne 04.01.2011 ve smyslu
snížení nájemného z původní částky 620 Kč/rok na částku 310 Kč/rok za pronájem části
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pozemku p. č. 3442 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Podmokly, pro manžele J. a J. Š. dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 37 39
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3442 v k. ú. Podmokly,
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 11 11 37 40
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 11 01 37 51 ze dne 04.01.2011, týkající se prodeje
pozemků p. č. 786/1 a p. č. 786/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu vypuštění textu „… práva
umístění podzemní stavby (sklepu), a…“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 01 06 56
ze dne 20.01.2011, týkající se prodeje pozemků p. č. 786/1 a p. č. 786/2 v k. ú. Podmokly
ve smyslu vypuštění textu „… práva umístění podzemní stavby (sklepu), a…“.
Usnesení č. RM 11 11 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 786/1 o výměře 1 352 m2 a p. č. 786/2
o výměře 1 011 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana D. H.
a paní V. M. za cenu 703.000,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 54.292,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 786/2 v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva užívání sklepních prostor, dle geometrického plánu č.
3369-015/2011, pro Ústecký kraj bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 11 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 15 37 08 ze dne 07.09.2010, týkající se prodeje
pozemků st. p. č. 326 a p. č. 1481/6 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 37 ze dne
23.09.2010, týkající se prodeje pozemků st. p. č. 326 a p. č. 1481/6 v k. ú. Horní Oldřichov,
v plném znění.
Usnesení č. RM 11 11 37 44
Rada města projednala návrh na doplnění Přílohy 1 „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění Přílohy č. 1 „Postupu a zásad“ ve smyslu doplnění
textu u pozemků v zahrádkářských koloniích určených k prodeji o text „… včetně pozemků
pod drobnými stavbami …“.
Usnesení č. RM 11 11 37 45
Rada města projednala návrh na opravu většího rozsahu nad rámec plánu a
schvaluje
provedení oprav balkonů a utěsnění dilatační spáry v objektech Dvořákova 1330/22
a 1331/20, Děčín II dle důvodové zprávy s tím, že náklady budou hrazeny z účtu hospodářské
činnosti OSBD Děčín.
Usnesení č. RM 11 11 38 01
Rada města projednala žádost o mimořádnou dotaci Klubu Parkinson Děčín, IČ 60458887,
ve výši 32 tis. Kč a
rozhodla
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 32 tis. Kč výjimkou ze zásad a
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout:
1. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto materiálu
v předloženém znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 11 38 02
Rada města projednala žádost odboru sociálních věcí a zdravotnictví v souladu s ustanovením
§ 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů o užívání znaku
města a loga procesu komunitního plánování členy koordinačních skupin dle seznamu
a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 11 38 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 11 09 38 01 ze dne
10.05.2011 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 09 38 01 ze dne 10.05.2011 v plném znění a
neschvaluje
žádost o obnovení nájemní smlouvy k bytu v DPS pro paní O. V. a
schvaluje
dohodu o vrácení finančního příspěvku a narovnání s paní O. V. dle důvodové zprávy
a příloh.
Usnesení č. RM 11 11 39 01
Rada města projednala návrh na výjimky z postupu Směrnice č. 5 k pořizování služeb,
materiálu a majetku města a
schvaluje
výjimky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 39 02
Rada města projednala návrh na stanovení limitu na občerstvení školských příspěvkových
organizací zřízených městem Děčín a
schvaluje
možnost stanovení limitu ve výši 1000,00 Kč na jeden rok na příspěvkovou organizaci
v rámci schváleného příspěvku na provoz.
Usnesení č. RM 11 11 39 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2011 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost na rok 2011 ve výši
29.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv.
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Usnesení č. RM 11 11 50 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1 – vedoucí odboru rozvoje – další kontrola
v 11/2011.
Usnesení č. RM 11 11 50 02
Rada města projednala Vyrozumění soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka, Exekutorský
úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín o zastavení exekuce a
souhlasí
se zastavením exekuce proti povinnému F. H. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 50 03
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 23. června 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 11 50 04
Rada města projednala předložené projekty v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektů „Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu
v bytovém panelovém domě Příčná 352/8, Děčín“ a „Rekonstrukce bytového panelového
objektu Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín“ do opatření 4.2. – Sanace infrastruktury
bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré město, reg. č. 1/SZ/
41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009
rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 11 11 50 05
Rada města projednala předložené projekty v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektů „1. část – Revitalizace sídliště Děčín III –
Staré Město a „2. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ do opatření 1.1 –
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Zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury, do opatření 1.2 – Zlepšení stavu
technické infrastruktury, do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch, do opatření 3.1
Revitalizace sportovních ploch, do opatření 5.1 Obnova a doplnění zeleně a do opatření 5.2
Doplňková infrastruktura pro obyvatele Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - sídliště
Staré Město, reg.č. 1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního
programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 11 11 50 06
Rada města projednala návrh zařazení nově navrženého cíle do Strategického plánu rozvoje
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení nově navrženého cíle C.II.5 (spolupráce s FD ČVÚT zvyšování vzdělanosti a kvalifikační úrovně obyvatelstva) do Strategického plánu rozvoje
města Děčín.
Usnesení č. RM 11 11 50 07
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle
tabulky uvedené v příloze materiálu a návrhu darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 11 11 50 08
Rada města projednala návrh týkající se pověření k zastupování statutárního města Děčín
ve věci jednání se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, MYTO CZ, Praha 3 a
pověřuje
1. Ing. Radka Tuhého k zastupování statutárního města Děčín s provozovatelem
elektronického systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České
republice - společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, MYTO CZ, Praha 3 - ve všech
záležitostech souvisejících s evidencí, převzetím a předáváním palubních jednotek
(OBU) vozidel jednotek sboru dobrovolných hasičů a
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Radkem Tuhým na dobu
neurčitou dle přílohy.
Usnesení č. RM 11 11 50 09
Rada města projednala informaci o Registraci žádostí na MMR na akce uplatněné
v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
– „Povodně 2010“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit spolufinancování těchto akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava mostu DC-015L ul. Čsl. mládeže Děčín IV
Oprava mostu DC-027P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu DC-031P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu DC-032P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu v Děčíně – most ev.č. DC-011L ul. Jungmannova
Povodňové škody 2010 v Děčíně X Bělé 1. etapa
Povodňové škody 2010 v Děčíně VI – Letná 1. etapa
Povodňové škody 2010 v Děčíně XXI – Horní Oldřichov
Povodňové škody 2010 Děčín IX – Bynov 1. etapa

s tím, že statutární město Děčín se bude podílet v minimální výši 462.704,60 Kč (tj. 10 %
z celkových způsobilých výdajů 4.627.015,60 Kč).
Usnesení č. RM 11 11 50 10
Rada města projednala informaci o provedení překládky vedení veřejné komunikační sítě při
stavbě protipovodňové zdi a plaveckého areálu Děčín – rozšíření kapacity a
schvaluje
uzavření Dodatku č.1, ke smlouvě o dílo z 20.05.2010, s dodavatelem Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 601 93 336 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo z 20.05.2010, s dodavatelem Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, IČ 601 93 336.
Usnesení č. RM 11 11 50 11
Rada města projednala anotaci projektů statutárního města Děčín a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 11 50 12
Rada města projednala informaci o záměru projektu „Spolupráce při řešení krizových situací
na řece Labi v česko-saském příhraničí“ a
souhlasí
se zahájením přípravných prací na projektu „Spolupráce při řešení krizových situací na řece
Labi v česko-saském příhraničí“.
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Usnesení č. RM 11 11 60 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku
– paní Zlatě Novákové ze dne 27.03.2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města projednat předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru
drobnému podniku – paní Zlatě Novákové a
• schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku –
paní Zlatě Novákové ze dne 27.03.2003 a
• pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jeho podpisem.
Usnesení č. RM 11 11 60 02
Rada města opětovně projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky
„2. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město“ v roce 2011 a
bere na vědomí
úpravu zadávací dokumentace projednané v radě města dne 10.05.2011 číslo usnesení
RM 11 09 50 07 a to s ohledem na stanovisko Centra pro regionální rozvoj – Pobočka
Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov, to vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 60 03
Rada města projednala záměr Podpory zaměstnanosti v Děčíně v novém Středisku městských
služeb a
souhlasí
s realizací záměru projektu Podpora a zaměstnanosti v Děčíně v novém Středisku městských
služeb dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 11 60 04
Rada města projednala informaci o projektu Střední školy lodní dopravy a technických
řemesel Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku a
souhlasí
se spoluprací mezi statutárním městem Děčín se Střední školou lodní dopravy a technických
řemesel Děčín na projektu Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku v oblasti publicity.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora
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