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

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007
Usnesení č. RM 07 12 29 01
Rada města projednala návrh na přímé zadání zakázky - Dálkový monitorovací kamerový
systém Děčín - rozšíření o 1 kus kamerového bodu včetně příslušenství a souvisejících
prací a
schvaluje
přímé zadání zakázky - Dálkový monitorovací kamerový systém Děčín - rozšíření
o 1 kus kamerového bodu včetně příslušenství a souvisejících prací firmě Gepard s. r. o.,
se sídlem V Ráji 919, 530 02 Pardubice.
Usnesení č. RM 07 12 31 01
Rada města projednala návrh na prodej dvou služebních vozidel a
schvaluje
prodej dvou služebních vozidel Škoda Felicia DCK 71 – 75 a Škoda Fabia 2U0 75 – 42.
Usnesení č. RM 07 12 36 01
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na předmět zakázky Zámek Děčín – jižní
křídlo, oprava konírny a
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 545-455b-2007 se společností Děčínský stavební podnik s. r. o.,
Folknářská 1246/21, Děčín II, na předmět zakázky Zámek Děčín – jižní křídlo, oprava
konírny a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 07 12 36 02
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na uzavření smlouvy
o dílo a
schvaluje

výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na uzavření smlouvy o dílo na realizaci parkoviště k zázemí
Sportovní haly, ul. Práce, Děčín IV, se stávajícím dodavatelem VCES a. s., Na Harfě 337/3,
190 05 Praha 9.
Usnesení č. RM 07 12 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení
v k. ú. Lesná u Děčína a v k. ú. Nebočady a

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 235/6 – trvalý travní porost, 237/2 – ostatní plocha, sportoviště,
244/3 - orná půda, 248/2 - orná půda, 389/35 – ostatní plocha, komunikace, 391/4 – trvalý
travní porost, 463 – lesní pozemek, 557/1 – ostatní plocha, komunikace, 564 – ostatní plocha,
komunikace, 595 – ostatní plocha, komunikace, 597/1 – ostatní plocha, komunikace, 598/1 –
ostatní plocha, komunikace, 628/1 – ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Lesná u Děčína
a části pozemků p. č. 11 – ostatní plocha, komunikace, 26 – ostatní plocha, komunikace,
118/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, 159/1 - ost.pl., komunikace, 545/1-ost.pl., silnice
a 808 – ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Nebočady, věcným břemenem práva uložení
vedení optického kabelu přes uvedené pozemky a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 12 37 02
Rada města projednala žádost
v k. ú. Horní Oldřichov a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1396/4 – trvalý travní porost v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení vedení kabelového vedení NN a umístění pilíře PRIS 3 na pozemku
p. č. 1396/4 v k. ú. Horní Oldřichov a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 12 37 03
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1855 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 1865/1 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení vedení plynové
přípojky přes pozemek p. č. 1855 v k. ú. Podmokly a práva vedení vodovodní a kanalizační
přípojky přes pozemek p. č. 1865/1 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího
oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 07 12 37 04
Rada města projednala žádost
v k. ú. Vilsnice a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 552 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 552 v k. ú. Vilsnice
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto
vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 12 37 05
Rada města projednala návrh na řešení problematiky účelových komunikací a chodníků
přináležejících k bytovým domům, které nejsou ve vlastnictví města, a tento
bere na
a
ukládá

vědomí

vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
postupovat v řešení problematiky účelových komunikací a chodníků přináležejících
k bytovým domům, které nejsou ve vlastnictví města, dle důvodové zprávy s tím,
že vypracuje seznam účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví města a tento včetně
termínu ukončení celé akce předloží do jednání rady města.
Termín kontroly: 12/07.
Usnesení č. RM 07 12 37 06
Rada města projednala návrh na změnu Nájemní smlouvy č. 863/9c-104/06 a
neschvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 863/9c-104/06 ze dne 22. 12. 2005 na pronájem
části pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu změny doby nájmu v čl. II
odst. 1., z původního „od 1. 1. 2006 na dobu určitou, do 30. 6. 2007“ na novou dobu nájmu
„od 1. 1. 2006 na dobu určitou, do 30. 6. 2009“.
Usnesení č. RM 07 12 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 856 o výměře 447 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov pod stavbou ocelokolny pro WEISS spol. s r. o., Mírové náměstí 4, Děčín IV,
za cenu 22,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 07 12 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
s c h v a l u je
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 276/33 o výměře cca 60 m2
v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu za cenu 2,--Kč/m2 pro paní Sýkorovou z Děčína na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 07 12 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Děčín o výměře 4 m2 pro společnost WeS.Trans
s. r. o., Pohraniční 1288/1, Děčín I, za cenu 440,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 12 37 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 06 ze dne 28. 11. 2006, týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 569/1 v k. ú. Podmokly a
2) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 569/1 o výměře 500 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu za cenu 1,--Kč/m2 pro pana Adama z Děčína na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 07 12 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
s c h v a l u je
pronájem pozemku p. č. 2419/1 o výměře 3643 m2 v k. ú. Děčín za účelem vybudování
sportovního a kulturního centra (Adrenalin parku) pro Občanské sdružení Respektuj mě,
Zámecká 1068/2, Děčín I, za cenu 9,50 Kč/m2/rok, tj. 34.608,50 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 12 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 170 o výměře 7583 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem
vybudování dětského a sportovního hřiště pro SHOTTY – Martin Šotka, Rytířská 77/2, Děčín
III, za cenu 9,50 Kč/m2/rok, tj. 72 038,50 Kč/rok na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 07 12 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 191 o výměře 56 m 2
a části pozemku p. č. 1546/1 o výměře upřesněné GP, vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 12 37 14
Rada města projednala analýzu variant opravy galerie v ul. Na Výšinách a
schvaluje
variantu opravy č. 4 dle předložené analýzy č. 06 252 03, zpracované společností PONTEX
s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, předpokládané náklady 17.500.000,00 Kč a zahájení
zpracování projektové dokumentace, kdy součástí opravy bude úprava komunikace ve spodní
části ul. Na Výšinách pro rozšíření parkovacích míst s tím, že ukončení opravy opěrné zdi
mezi ul. Teplická a ul. Na Výšinách v části vozovky bude této variantě, včetně rozšíření
parkovacích míst, přizpůsobeno.
Usnesení č. RM 07 12 37 16
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 1400, Oblouková ul.,
Děčín I (plavecký areál), ve II. NP o výměře celkem 67,30 m2.
Usnesení č. RM 07 12 39 01
Rada města projednala žádost TJ KAJAK Děčín, U Přívozu 18, Děčín III, o dotaci
na nadstandardní sportovní činnost – účast na mezinárodní regatě ve švýcarském
Rapperswilu a
rozhodla
o poskytnutí dotace TJ KAJAK Děčín, U Přívozu 18, Děčín III, na nadstandardní sportovní
činnost – účast na mezinárodní regatě ve švýcarském Rapperswilu ve výši 25.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ KAJAK Děčín,
U Přívozu 18, Děčín III, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 07 12 39 02
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Centrum Roku, Moskevská 1050/32,
Děčín VI, o dotaci na projekt v oblasti sportu – Autodráha a
rozhodla
o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Centrum Roku, Moskevská 1050/32, Děčín VI,
na sportovní projekt – Autodráha ve výši 30.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému
sdružení Centrum Roku, Moskevská 1050/32, Děčín VI, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 12 39 03
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky řediteli příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, p. o., a
schvaluje
s účinností od 1. června 2007 výši tarifního platu a jeho složek řediteli příspěvkové
organizace Děčínská sportovní, p. o.,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 12 39 04
Rada města projednala návrh smlouvy o podnájmu se Základní školou Děčín II, Kamenická
1145, příspěvková organizace a
rozhodla
o uzavření smlouvy o podnájmu se Základní školou Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejich podpisu.
Usnesení č. RM 07 12 50 01
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na funkci ředitele ZOO Děčín, p. o., a
jmenuje
vítěze výběrového řízení paní Kateřinu Majerovou, bytem Bechlejovice 4, Děčín XXVI,
ředitelkou ZOO Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2007.
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Usnesení č. RM 07 12 50 02
Rada města projednala informaci o obnovení stomatologické pohotovosti v Děčíně
od 1. 9. 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 12 50 03
Rada města projednala Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 5/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 5/2007
o systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 12 50 04
Rada města projednala návrh dohody o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci
v protipožárních opatřeních a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci
v protipožárních opatřeních v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku udělením plné moci k uzavření
této dohody za statutární město Děčín pro ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje plk. Ing. Jaroslava Novotného.
Usnesení č. RM 07 12 50 05
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na chovatelskou
přehlídku a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2006/2007 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2007 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - OMS
Děčín ve výši 15.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2006/2007, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 07 12 50 06
Rada města na základě usnesení rady města č. RM 07 11 29 01 ze dne 5. 6. 2007, kterým
schválila návrh na změnu v obsazení funkce manažera prevence kriminality a současně člena
komise prevence kriminality, s účinností od 1. 6. 2007
odvolává
Václava Andra z funkce manažera prevence kriminality a
jmenuje
Tomáše Pavlíka – pracovníka MP Děčín do funkce manažera prevence kriminality.
Usnesení č. RM 07 12 50 08
Rada města projednala žádost Miroslava Kabáta MK Studio o dotaci a
neschvaluje
přidělit dotaci ve výši 50.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 12 50 09
Rada města projednala nabídku Miroslava Kabáta MK Studio na vedení videokroniky města
Děčín a
neschvaluje
zadat Miroslavu Kabátovi MK Studio vedení a zpracování videokroniky města Děčín.
Usnesení č. RM 07 12 50 10
Rada města projednala nabídku TV Lyra, s. r. o., ke spolupráci a
neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s TV Lyra, s. r. o.
Usnesení č. RM 07 12 50 12
Rada města projednala analýzu nákladů a výnosů jednotlivých „středisek“ Zámku
a kulturního střediska Děčín, příspěvková organizace, včetně SWOT analýzy a tuto
bere
na vědomí
a
schvaluje
variantu č. 4 - dojde k rozdělení stávající příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko
Děčín, příspěvková organizace (skládající se ze tří „středisek“) na samostatnou příspěvkovou
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organizaci Zámek, druhá část stávající příspěvková organizace kino Sněžník bude převedena
pod Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, a třetí část stávající příspěvkové
organizace „vzdělávací středisko“ zahájí vzdělávací kurzy ve školním roce 2007/2008
a k 31. 12. 2007 ukončí činnost a tuto činnost (veškeré probíhající kurzy) od 1. 1. 2008
převezme Evropský institut vzdělávání (EIV) a to za stejných podmínek s tím, že hlavní
budova Divišova ul. 8, Děčín IV, se během roku 2008 uvolní k dalšímu využití
či případnému pronájmu nebo prodeji jinému subjektu.
Usnesení č. RM 07 12 50 13
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2006
na stavbu „Zázemí sportovní haly ulice Práce, Děčín IV“ a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení finančních prostředků o 1.135 tis. Kč do 10/2007 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 12 60 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 761/132 v k. ú. Bynov o výměře
cca 100 m2.
Usnesení č. RM 07 12 60 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/132 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 12 60 03
Rada města projednala žádost obce Malšovice uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených
podmínek a uzavření této smlouvy
schvaluje.

9

Usnesení č. RM 07 12 60 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín za květen 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 3.856 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 3.856 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 12 60 05
Rada města projednala vývoj rozpočtu v I. pololetí a očekávaný vývoj ve II. pololetí roku
2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru v podobě záporného zůstatku na běžném účtu nebo
čerpání krátkodobého úvěru u vybraného peněžního ústavu do výše maximálně 60. mil Kč
se splatností do 03/2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2007 o 16.202 tis. Kč
a snížení výdajů o 16.202 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 12 60 06
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 04 16 ze dne 22. 3. 2007 rada
města projednala návrh na uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
pro město Děčín a spádové obce Nemocnicí Děčín, p. o., od 1. 7. 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 04 16 ze dne 22. 3. 2007
v bodě 2
2) rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce
2007 s Nemocnicí Děčín, p. o., od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy
a návrhu smlouvy, která tvoří její přílohu
3) pověřit primátora statutárního města podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 07 12 60 07
Rada města projednala smlouvy o právní pomoci sjednané podle zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměňování
advokátů a náhradách advokátů a poskytování právních služeb ve znění vyhlášky
č. 235/1997 Sb., mezi
•

Advokátní kanceláří Narcis Tomášek, M.A, Kolář jednající Mgr. Narcisem Tomáškem
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•
•

a Mgr. Martinem Kolářem, se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín I, a
Statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV,
IČ: 00261238, DIČ: CZ00261238, jednající primátorem statutárního města Děčín, a
JUDr. Barbora Dunovská, zapsaná u ČAK v Praze a Mgr. David Urbanec, zapsaný
u ČAK v Praze - členové sdružení advokátů, Advokátní kancelář Bakeš & partneři se
sídlem Na Příkopě 23, Praha 1, na straně jedné,

za podmínek uvedených v přiložených smlouvách s tím, že součet odměny za poskytnutí
služeb těmito advokáty souvisejících s realizací prodeje akcií Technických služeb Děčín,
a. s., nesmí přesáhnout výši plnění přesahující charakter veřejné zakázky, a tyto
smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 07 12 60 08
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 10 37 15 ze dne 22. 5. 2007 ve smyslu
změny textu z původního: „…tj. 240,--Kč/rok…“ na nové znění: „…tj. 211,--Kč/rok…“
2) a částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 10 37 16 ze dne 22. 5. 2007 ve smyslu
změny textu z původního: „…tj. 240,--Kč/rok…“ na nové znění: „…tj. 450,--Kč/rok…“.
Usnesení č. RM 07 12 60 09
Rada města projednala žádost Občanského sdružení dětí a mládeže - "BŘEZIŇÁČEK"
Děčín, Kosmonautů 177, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu letenek pro reprezentaci
pěveckého sboru na folklórním festivalu v USA a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) rozhodnout o poskytnutí dotace
Občanskému sdružení dětí a mládeže "BŘEZIŇÁČEK" Děčín, Kosmonautů 177, na částečnou úhradu letenek ve výši
100.000,00 Kč pro účast na folklórním festivalu v USA a
2) uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému sdružení dětí a mládeže "BŘEZIŇÁČEK" Děčín, Kosmonautů 177, v předloženém znění a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení výdajů na položce 3319 – ostatní kulturní činnost
o 100 tis. Kč a snížení výdajů u položky 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – projekty,
průběžná podpora o 100 tis. Kč.
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Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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

