OPRAVA č. 1
Město Děčín

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. září 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 0309 0101
Zastupitelstvo města
nezvolilo
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Rosenkrac – předseda
Josef Zámečník
Ing. Libor Holanda
Usnesení č. ZM 0309 0102
Zastupitelstvo města projednalo informaci o rezignaci člena Zastupitelstva města Děčín a nástup
nového člena na uprázdněný mandát a
bere na vědomí
informaci starosty města Ing. Vladislava Rašky o rezignaci pana Ing. Libora Kunte na mandát
zastupitele, a v souladu s ust. § 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stává dnem 23. září 2003 členem
Zastupitelstva města Děčín pan Mgr. Pavel Schwarz, zapsaný jako náhradník v „Zápisu o výsledku
voleb do Zastupitelstva obce“ za ČSSD.
Usnesení č. ZM 0309 0201
Zastupitelstvo města projednalo revokaci usnesení ZM o zrušení Správy městských domů a bytů,
příspěvkové organizace Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0307 0708 ze dne 26. června 2003 v plném znění
2) dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní řízení), v platném znění a dle
§ 27 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
zrušení Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace Děčín ke dni 31. 12. 2003 s tím,
že město Děčín pověří správou městských domů a bytů levobřežní části města Děčína včetně
práv a závazků převzatých od zrušené příspěvkové organizace od 1. 1. 2004 na dobu 2 let
vítěze výběrového řízení dle § 49 a zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění
ukládá
řediteli Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace Děčín
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učinit příslušné kroky ke zrušení příspěvkové organizace k 31. 12. 2003
Kontrola 11. 12. 2003
Usnesení č. ZM 0309 0301
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci části usnesení č. ZM 0308 0401 a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. ZM 0308 0401 týkající se návrhu na úpravu rozpočtu, bod 2c)
2) návrh na úpravu rozpočtu dle přílohy č. 1
Usnesení č. ZM 0309 0302
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pověření k provedení kontroly, týkající se problematiky
vytápění objektu čp. 1257 Dlouhá jízda a
pověřuje
kontrolní výbor zastupitelstva města
provedením kontroly, z jakého důvodu není objekt č. p. 1257 Dlouhá jízda na p. p. č. 2362
zastavěná plocha v k. ú. Děčín vybaven již druhou topnou sezónu kotli pro ústřední vytápění tohoto
objektu, do jaké míry je nezbytné dodání kotlů do tohoto objektu a jejich zprovoznění, a zda došlo
vlivem nevytápění objektu v topné sezóně 2002 – 2003 ke škodě na majetku města Děčín a dále
prověřit celou problematiku výpovědi nájemní smlouvy na pronájem objektu Dlouhá jízda Správě
CHKO včetně ekonomických dopadů tohoto rozhodnutí.
ukládá
kontrolnímu výboru zastupitelstva města
předložit zastupitelstvu města výslednou zprávu o provedené kontrole.
Termín: 20. 11. 2003
Usnesení č. ZM 0309 0303
Zastupitelstvo města projednala návrh na pověření k provedení kontroly, týkající se problematiky
porušení rozpočtové kázně a
pověřuje
kontrolní výbor zastupitelstva města
provedením kontroly důvodů odvodu ve výši 408 083,--Kč a dílčího penále ve výši 222 814,--Kč
za porušení rozpočtové kázně městem Děčín v souvislosti s provedenou kontrolou FÚ v Děčíně
použití finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku v roce 2001,
a dále míru zavinění porušení rozpočtové kázně a
ukládá
kontrolnímu výboru zastupitelstva města
předložit zastupitelstvu města výslednou zprávu o provedené kontrole.
Termín 20. 11. 2003
Usnesení č. ZM 0309 0304
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Zastupitelstvo města v souvislosti s přestavbou ZŠ Chrochvice na 27 b. j. Vilsnická čp. 143
pověřuje
kontrolní výbor ZM
provést kontrolu, z jakého důvodu nebyly řešeny v projektové dokumentaci zpracované projekční
firmou Projekt, projekty staveb – Václav Kortus pro stavební povolení na tuto stavbu, a která také
byla podkladem pro zpracování nabídek do výběrového řízení na zhotovitele této stavby, další
nezbytné práce pro dokončení a předání stavby do řádného užívání, které byly řešeny až v prováděcí
dokumentaci na tuto stavbu, dále provést kontrolu jednotlivých položek všech fakturovaných prací
na uvedené stavbě.
Ukládá
kontrolnímu výboru ZM
předložit zastupitelstvu města výslednou zprávu o provedené kontrole, která bude obsahovat
i jmenovitou odpovědnost za schválení projektové dokumentace pro stavební povolení.
Termín: 20. 11. 2003
Usnesení č. ZM 0309 0401
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky a to:
-

z majetku města pozemek p. č. 105 o výměře 879 m2 k. ú. Děčín
do majetku města pozemek p. č. 365 o výměře 276 m2 , p. č. 366 o výměře 271 m2 a část
pozemku p. č. 7/1 o výměře upřesněné GP vše k. ú. Děčín

Určení ověřovatelé zápisu:

Pavel Jeřábek v. r.
Mgr. Miroslav Samler v. r.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

Ladislav G r e g o r v. r.
místostarosta
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