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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 25. dubna 2017

Usnesení č. RM 17 08 31 01
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v objektu ul. 28. října 1155/2,
Děčín I a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor v objektu ul. 28. října 1155/2, Děčín I
o celkové ploše 6,55 m2, který se nachází v I. nadzemním podlaží budovy B1, za cenu dle
„Zásad“ + úhrada nákladů za služby, na dobu neurčitou, za účelem zhotovování průkazových
fotografií.
Usnesení č. RM 17 08 31 02
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní,
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, o užití znaku města a

a.s.-

Nemocnice

Děčín,

o.z.,

souhlasí
s užitím znaku města Děčína na pozvánce na první dětský den v Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o.z., který se koná dne 10.06.2017.
Usnesení č. RM 17 08 31 03
Rada města
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pana Jaroslava Rejnarta z funkce člena komise sportovní.
Usnesení č. RM 17 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 38/2017– č. RO 55/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 21.856 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 21.856 tis. Kč.

Usnesení č. RM 17 08 36 01
Rada města projednala Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zodolnění
a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb“ v předpokládané hodnotě 5,4 mil. Kč
bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu vyhlášená formou otevřené
výzvy s tím, že bude umožněno přijímání pouze elektronických nabídek
prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. zadávací podmínky včetně všech příloh a návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 08 36 02
Rada města projednala přípravu projektu „Napojení Labské cyklostezky na ul. U Plovárny“ a
schvaluje
záměr realizace projektu.
Usnesení č. RM 17 08 36 03
Rada města projednala návrh na odpis investic a
schvaluje
odpis projektových dokumentací:
1. Napojení přístavu Loubí ve výši 132.625,00 Kč.
2. Zbudování přístupové komunikace k přístavním můstkům ve výši 45.913,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 08 36 04
Rada města projednala námitku uchazeče Pedasta dopravní stavby s.r.o., Zelená 2179/13,
412 01 Litoměřice, k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. DC-044P
u Promptusu a
rozhodla
těmto námitkám vyhovět, a zároveň vzhledem k tomuto rozhodnutí
ruší
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky č. RM 17 06 36 05 ze dne 28.03.2017.
Usnesení č. RM 17 08 36 05
Rada města projednala protokol ze zasedání komise k veřejné zakázce malého rozsahu s
názvem Architekt statutárního města Děčína, která rozhodla na základě jednotlivých
pohovorů s uchazeči a
schvaluje
zadání této veřejné zakázky Ing. arch. Ondřeji Benešovi, Ph.D., IČO 490 310 23 se sídlem
podnikání U Garáží 2, Praha 7.
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Usnesení č. RM 17 08 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2945 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství
(kNN) a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 17 08 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 344, p. č. 403/4 a p. č. 403/17 vše v k. ú. Chrochvice věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství (kNN) a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 08 37 03
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů a sloupu
veřejného osvětlení v rámci stavby „Přechod pro chodce v ul. Kamenická –
ul. Dvořákova – veřejné osvětlení“ na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného - Ředitelství silnic a dálnic ČR,
st. přísp. org. IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
za cenu 3.021,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení geometrického
plánu + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů a sloupu veřejného osvětlení v rámci
stavby „Přechod pro chodce v ul. Kamenická – ul. Dvořákova – veřejné osvětlení“
na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, st. přísp. org. IČ: 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za cenu 3.021,00 Kč + koeficient inflace
platný k datu předložení geometrického plánu + DPH.
Usnesení č. RM 17 08 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře
150 m2 s manžely B. a P. D. dohodou ke dni 30.04.2017.
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Usnesení č. RM 17 08 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře 150 m 2 za účelem užívání
jako zahrada pro paní J. D. za cenu 300 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 576/4 o výměře 960 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, na zahradu k domu,
pro Z. M. za cenu 9.600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 08 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Chrochvice a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 677/1 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 17 08 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 677/1 v k. ú.
Chrochvice.
Usnesení č. RM 17 08 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 242 v k. ú. Děčín-Staré
Město o výměře 117 m2.
Usnesení č. RM 17 08 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 761/119 a p. č.
761/130 v k. ú. Bynov o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 08 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1359 o výměře 730 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 17 08 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 845/10, dle geometrického plánu
č. 759-006/2017 nově ozn. jako p. č. 845/15 o výměře 639 m2 v k. ú. Bynov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana P. B. za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 17 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2889/119 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2889/119 o výměře 31 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro T. T. N. za cenu 24.800,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 17 08 37 14
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení a zřízení věcného břemene a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 16 17 37 33 ze dne 04.10.2016 týkající se výkupu
pozemku p. č. 891 v k. ú. Podmokly a zřízení věcného břemene o text „V souvislosti s
polohou nemovité věci v ochranném pásmu dráhy se kupující zavazuje nemovitou věc
užívat, zejména provádět veškeré stavební a zemní práce, v souladu s ustanoveními zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované nemovité věci
v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé účinky železničního provozu
(zvýšená míra hluku, nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto
nepříznivých vlivů si kupující provede nebo opatří na vlastní náklady.“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20.10.2016,
týkající se výkupu pozemku p. č. 891 v k. ú. Podmokly a zřízení věcného břemene
o text „V souvislosti s polohou nemovité věci v ochranném pásmu dráhy se kupující
zavazuje nemovitou věc užívat, zejména provádět veškeré stavební a zemní práce,
v souladu s ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře
vědom polohy kupované nemovité věci v blízkosti drážního tělesa a strpí proto
případné nepříznivé účinky železničního provozu (zvýšená míra hluku, nečistoty,
otřesy a podobně). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si kupující
provede nebo opatří na vlastní náklady.“ a
2. zatížení části pozemku p. č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav
a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu
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na výše uvedený pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto
zařízení SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, bezúplatně a
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní,
kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná
1003/7, Praha, bezúplatně.
Usnesení č. RM 17 08 37 15
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nemovitosti v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku st. p. č. 86 o výměře 347 m2,
včetně objektu čp. 93, vše v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím, z
podílového spoluvlastnictví, a to jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p. A. K.
a jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p. M. S. + ostatní náklady spojené s
převodem do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 17 08 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rada města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 02 37 25 ze dne 24.01.2017, týkající se prodeje
pozemku p. č. 77/12 v k. ú. Děčín v plném znění, z důvodu odstoupení ze strany žadatele a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 02 04 11 ze
dne 22.02.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 77/12 v k. ú. Děčín v plném znění, z
důvodu odstoupení ze strany žadatele.
Usnesení č. RM 17 08 37 17
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku 2540/16 o výměře 10 m2 v k. ú. Děčín za
podnájemné ve výši 3.000 Kč/měsíc pro AUTO GROBÁR s.r.o., Folknářská 853/35, Děčín II
- Nové město, IČO: 25479458 za účelem vystavení automobilu značky Peugeot.
Usnesení č. RM 17 08 37 18
Rada města projednala havarijní stav brodítek venkovního areálu Aquaparku Děčín a
schvaluje
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výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu a majetku
města, dle čl. 5, odst. 1, v platném znění pro akci - Nerezová brodítka do venkovního areálu
Aquaparku Děčín a
pověřuje
ředitele Děčínské sportovní, p.o. k podpisu objednávky v hodnotě 235.708,00 Kč vč. DPH s
dodavatelem firmou Miroslav Miler, V Kolonii 159, 405 05 Děčín IX - Bynov, IČO: 62230379.
Usnesení č. RM 17 08 37 20
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Příbramská 1911/32 Děčín IV o ploše 95,63 m², pro
Self Defense Division, z.s. se sídlem 405 02 Děčín-Děčín VI-Letná, U Tvrze 1546/8,
IČO: 03643972 zastoupený předsedou Jiřím Omaníkem, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíců, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby, za účelem k využití
kanceláří a základny pro semináře a projekty.
Usnesení č. RM 17 08 37 21
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 05 37 13 ze dne 14.03.2017 týkající se
prodeje části pozemku p. č. 604/5 v k. ú. Děčín-Staré Město ve smyslu změny označení
kupujícího, a to z původního textu „do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových
jednotek domu č. p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III“ nově na text „pro
Společenství vlastníků jednotek domu Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III,
IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín“, z důvodu
žádosti kupujícího o prodej pozemku za účelem výkonu vlastnických práv a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 17 03 07 11 ze dne 30.03.2017 týkající se prodeje části pozemku p. č. 604/5 v k. ú.
Děčín-Staré Město ve smyslu změny označení kupujícího, a to z původního textu
„do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č. p. 296, 297, 298
a 299, ul. Oblouková, Děčín III“ nově na text „pro Společenství vlastníků jednotek domu
Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83,
Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín“, z důvodu žádosti kupujícího o prodej pozemku za
účelem výkonu vlastnických práv.
Usnesení č. RM 17 08 38 01
Rada města projednala informativní zprávu o počtu a způsobu vyřízení žádostí ze strany
Úřadu práce ČR ve věci žádosti doplatku na bydlení - vydání (ne)souhlasu obce a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 17 08 38 02
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu V. H. z důvodů nesplnění stanovené věkové
hranice pro přijetí.
Usnesení č. RM 17 08 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní H. H. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín
a nesplnění věkové hranice pro přijetí do DPS.
Usnesení č. RM 17 08 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu H. S. z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 08 38 05
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti
na ubytovně pro seniory a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti na ubytovně pro seniory,
Krásnostudenecká 1362/104a, Děčín 6, panu J. V. z důvodů nesplnění věkové hranice
rozhodné pro přijetí.
Usnesení č. RM 17 08 38 06
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti
na ubytovně pro seniory a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti na ubytovně pro seniory, Krásnostudenecká
1362/104a, Děčín 6, panu J. Š. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.

8

Usnesení č. RM 17 08 38 07
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s
pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 08 39 01
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin v době letních
prázdnin 2017 a zajištění provozu v Děčíně a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 08 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání projektu v rámci dotačního programu KÚÚK „Naplňování
Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020“ se spoluúčastí hrazenou ze
schváleného příspěvku na rok 2017 a
souhlasí
s podáním projektu „Robotika“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 08 39 03
Rada města projednala žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ 005 27 076
o poskytnutí dotace v roce 2017 na kulturní akci “Srdce nad Olympem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 17 08 39 04
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Děčínská
sportovní p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 k uzavření nájemních smluv s
provozovateli zábavných atrakcí a prodejních stánků na nájem pozemků v rámci pořádaných
akcí Městských slavností Děčín 2017 a k uzavření smluv s partnery dle důvodové zprávy a s
tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Děčínská sportovní.
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Usnesení č. RM 17 08 39 05
Rada města projednala informaci o přerušení provozu Mateřské školy Děčín II, Tylova 814/1
dne 03.05.2017 z technických důvodů a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 08 39 06
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 ohledně výběru dodavatele na pronájem stage včetně ozvučení
a osvětlení, produkce a stagemanagera pro Hudební festival Labefest v rámci Městských
slavností Děčín 2017 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města pro kulturní akci Hudební festival Labefest v rámci Městských slavností Děčín 2017,
která se uskuteční 12.05. a 13.05.2017 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 08 39 07
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 100.000,00 Kč od NADACE ČEZ z programu Podpora
regionů v roce 2017.
Usnesení č. RM 17 08 39 08
Rada města projednala splátky nedoplatku za vrácení Ceny statutárního města Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 07 39 03 ze dne 11.04.2017 v plném znění a
rozhodla
o prominutí nedoplatku za vrácení Ceny statutárního města Děčín panu K. B. ve výši
10.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 08 42 01
Rada města projednala návrh na změnu tarifu městské autobusové dopravy v zóně 301
Děčín v rámci Dopravy Ústeckého kraje za jednozónové jednotlivé jízdné pro zónu 301
Děčín hrazené v autobusech a
schvaluje
1. Sjednocení ceny za platby elektronickými platebními prostředky za jednozónové
jednotlivé jízdné pro zónu 301 Děčín hrazené v autobusech, přičemž výše jízdného
placeného bezkontaktními bankovními kartami ve vozidlech Dopravního podniku
města Děčína, a.s. na linkách městské autobusové dopravy odpovídá výši jízdného
placeného elektronickou peněženkou, tj. 15,00 Kč s platností 45 minut kategorie
Obyčejné jízdné nad 15 let a na 7,00 Kč v kategorii Dítě 6-15 let, viz. příloha.
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2. Zrušení jízdenky na 15 minut hrazené v hotovosti a bezkontaktní platební kartou, viz.
příloha.
3. Ostatní ustanovení tarifu zůstávají v platnosti.
4. Změna tarifu je stanovena k 01.09.2017.
Usnesení č. RM 17 08 42 02
Rada města projednala záměr výstavby Rákosníčkova hřiště od společnosti Lidl a
schvaluje
záměr výstavby Rákosníčkova hřiště od společnosti Lidl a
zplnomocňuje
Ing. Zdeňku Švirlochovou k podpisu přebíracích a předávacích protokolů při přebírání
pozemku a předání díla.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky
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