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

USNESENÍ
z 22. schůze rady města konané dne 11. září 2007
Usnesení č. RM 07 22 29 01
Rada města projednala informace z aplikace metody Balanced Scorecard, konkrétně
strategickou mapu města, popis strategických témat a tabulku měřítek TOP Level a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 22 31 01
Rada města projednala Směrnici č. 19 – Provoz autodopravy a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 22 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2007
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 22 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2007 a tento
včetně doplňku
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 07 22 35 03
Rada města projednala Rozpočtový výhled 2008 - 2012 města Děčín a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 07 22 36 01
Rada města projednala informaci o návrhu plánu dlouhodobých investic do roku 2013
ve městě Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 22 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 462/1d - 106 ze dne 1. 11. 1994 na pronájem
části pozemku p. č. 462/1 v k. ú. Loubí u Děčína ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to manžele Polákovy z Děčína.
Usnesení č. RM 07 22 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 768 o výměře 196 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 22 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3725/5 o výměře 2880 m2
a pozemek p. č. 3725/53 o výměře 238 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 22 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 264/7 o výměře 535 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 22 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 339/12 o výměře 344 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 22 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 457/2 o výměře 342 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 22 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1385/1 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 22 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1089/2 o výměře 1304 m2,
pozemek p. č. 778 o výměře 15852 m2, pozemek p. č. 785 o výměře 486 m 2, pozemek
p. č. 786/2 o výměře 158 m2, pozemek p. č. 750/2 o výměře 453 m2, pozemek p. č. 753/3
o výměře 509 m2 a pozemek p. č. 841 o výměře 4059 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 22 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 754 (dle GP č. 632-104/2007 se jedná
o díl „a“ o výměře 68 m2) a části pozemku p. č. 752/2 (dle GP č. 632-104/2007 se jedná o díl
„b“ o výměře 59 m2) v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím
pro paní Formánkovou z Děčína za cenu 19.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 22 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 569 o výměře 266 m 2 v k. ú. Děčín
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– Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní Záveské z Děčína, za cenu
90.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 22 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 828/3 o výměře 1172 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Baštrnákovým
z Děčína, za cenu 175.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 22 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 403 o výměře 940 m2 a pozemku p. č. 423
o výměře 656 m2, vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Hodboďovy z Děčína, za cenu 159.600,00 Kč + cena za venkovní úpravy
dle ZP ve výši 8.095,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 43.035,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle ZP ve výši
42.502,00 Kč původnímu nájemci.
Usnesení č. RM 07 22 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 127/2 v k. ú. Dolní Žleb o výměře
59 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Papešovou z Děčína, za cenu 11.800,00
Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 22 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3725/15 o výměře 1789 m 2, pozemku
p. č. 3729/2 o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 3729/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Podmokly
pro manžele Abrahamovy z Tisé, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 07 22 37 15
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1599/2 o výměře 46 m2 v k. ú. Velká Veleň
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Holečkovy z Prahy, za cenu 2.300,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 22 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú.
Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) prodej pozemků p. č. 426/16 o výměře 86 m2, p. č. 567/11 o výměře 68 m2, p. č. 1603
o výměře 301 m2 a p. č. 1708 o výměře 31 m 2 v k. ú. Velká Veleň se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Šlambora z Děčína, za cenu 48.600,00 Kč +
ostatní náklady
2) zatížení pozemku p. č. 567/11 věcným břemenem práva chůze a jízdy k pozemku
p. č. 1600 v k. ú. Velká Veleň pro vlastníky nemovitosti na pozemku st. p. č. 88/2
v k. ú. Velká Veleň za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 22 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2889/1, dle GP č. 2788-001/2007
nově ozn. jako pozemek p. č. 2889/94 o výměře 802 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Jetela z Děčína, za cenu 120.300,00 Kč + 3.275,00 Kč za venkovní
úpravy dle ZP a 118.881,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady, s podmínkou
zatížení částí pozemku p. č. 2889/1, dle GP č. 2788-001/2007 nově ozn. jako pozemek p. č.
2889/94 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby veřejného
osvětlení a věcným břemenem práva umístění, obnovy a údržby dopravního značení
ve prospěch vlastníka tohoto zařízení.
Usnesení č. RM 07 22 37 18
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků:
- z majetku města část pozemku p. č. 53/1, dle geometrického plánu č. 2767-152/2006
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-

nově ozn. jako pozemek p. č. 53/20 o výměře 48 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku paní Šefarové z Děčína, za cenu 15.550,00
Kč + ostatní náklady;
do majetku města část pozemku p. č. 54, dle geometrického plánu č. 2767-152/2006
nově ozn. jako pozemek p. č. 54/3 o výměře 58 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, z majetku paní Šefarové z Děčína, za cenu 9.780,00 Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 07 22 37 19
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit pozemek p. č. 1365/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva chůze a jízdy
k pozemku p. č. 1365/5 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 22 37 20
Rada města projednala návrh na zatížení částí pozemků v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1235/1 a části pozemku p. č. 1235/2 v k. ú. Podmokly o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva uložení, obnovy a údržby přípojky
nízkého napětí, pro vlastníka zařízení za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 22 37 21
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 183 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení plynovodu včetně
přípojek přes pozemky p. č. 176 a p. č. 183 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 22 37 22
Rada města projednala zprávu o zajištění projektů na realizaci „Areálu třídění odpadů Děčín“
a „Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík“ a tuto
bere
na
vědomí
a
zplnomocňuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku pověřit pana Ing. Dalibora Voborského,
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ředitele Technických služeb Děčín a. s., zastupováním statutárního města Děčín:
•
•
•

•

při územním a stavebním řízení v rámci stavby „Areálu třídění odpadů na pozemku
p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“,
při územním a stavebním řízení v rámci stavby „Anaerobní zpracování biologického
odpadu na pozemcích p. č. 580, p. č. 581, p. č. 509/2 a p. č. 510/2 v k. ú. Borek
u Děčína“,
pro činnosti spojené se zajišťováním výběrového řízení na zhotovitele III. stupně
projektové dokumentace, ve věci zastupování a jednání s orgány a úřady stání správy
a k přijímání písemností týkajících se zajištění územního a stavebního povolení stavby
a koordinaci zúčastněných stran při realizaci díla „Areál třídění odpadů na pozemku
p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“, výběrové řízení bude provedeno podle platných
zákonných předpisů a v intencích Směrnice č. 5 statutárního města Děčín,
pro činnosti spojené se zajišťováním výběrového řízení na zhotovitele III. stupně
projektové dokumentace, ve věci zastupování a jednání s orgány a úřady stání správy
a k přijímání písemností, týkajících se zajištění územního a stavebního povolení
stavby a koordinaci zúčastněných stran při realizaci díla „Anaerobní zpracování
biologického odpadu na pozemcích p. č. 580, p. č. 581, p. č. 509/2 a p. č. 510/2
v k. ú. Borek u Děčína“, výběrové řízení bude provedeno podle platných zákonných
předpisů a v intencích Směrnice č. 5 statutárního města Děčín.

Usnesení č. RM 07 22 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví a návrh smlouvy o poskytnutí dotace občanskému sdružení
Život na hraně, o. s., a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
•
•
•

poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
občanskému sdružení Život na hraně, o. s., ve výši 150 tis. Kč,
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví občanskému sdružení Život na hraně, o. s., dle důvodové zprávy
a návrhu smlouvy, které tvoří její přílohu,
pověření primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.

Usnesení č. RM 07 22 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace, o schválení změny kapacity školského zařízení a
souhlasí
se změnou celkové kapacity počtu dětí ve školských zařízeních Mateřské školy Školní
a Mateřské školy Weberova, při Základní škole a Mateřské škole Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace, z původních 228 dětí na 234 dětí.
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Usnesení č. RM 07 22 39 02
Rada města projednala návrh na platovou úpravu Mgr. Bc. Jaroslavy Vatalové, ředitelky
Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a
schvaluje
navýšení osobního příplatku Mgr. Bc. Jaroslavy Vatalové dle důvodové zprávy s účinností
od 1. září 2007
Usnesení č. RM 07 22 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o souhlas se zřízením školního klubu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) souhlasit se zřízením školního klubu při Základní škole Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace,
2) schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 22 50 01
Rada města projednala návrh na stavební úpravy, dopravní značení a osvětlení přechodů
pro chodce na silnici I/62 D v úseku ulic 2. polské armády, 28. října a Sládkova a
schvaluje
1. realizaci stavby,
2. výjimku ze směrnice č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“
pro zhotovitele stavebních úprav, dopravního značení a osvětlení přechodů pro chodce
na silnici I/62 D v úseku ulic 2. polské armády, 28. října a Sládkova, tj. společnost
SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín III.
Usnesení č. RM 07 22 50 02
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 276/92 o výměře 620 m2 a p. č. 276/93
o výměře 619 m2, oba v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 07 22 50 03
Rada města projednala žádost o partnerství a příspěvek města na projektu Děčínské slavnosti
Labe 2007 a
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schvaluje
partnerství statutárního města Děčín na projektu Děčínské slavnosti Labe dne 22. 9. 2007 a
rozhodla
o poskytnutí příspěvku statutárního města Děčín na Děčínské slavnosti Labe dne 22. 9. 2007
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 22 50 04
Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené
mezi
statutárním městem Děčín a Občanským sdružením dětí a mládeže Březiňáček,
ze dne 29. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 22 50 05
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace Zámek Děčín, p. o., a
jmenuje
Ing. Ivetu Krupičkovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o.,
s účinností od 1. 1. 2008.
Usnesení č. RM 07 22 50 06
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 168/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 183 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení telekomunikačního
kabelu přes pozemky p. č. 168/1 a p. č. 183 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 22 50 07
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vykoupit část pozemku p. č. 498/10 v k. ú. Krásný Studenec.
9

Usnesení č. RM 07 22 50 08
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vykoupit část pozemku p. č. 1039/7 a část pozemku p. č. 1039/8
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 07 22 50 09
Rada města projednala žádosti o odprodej bývalé základní školy v Potoční ul. 51 v k. ú.
Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodej objektu č. p. 51 Potoční ul.,
Děčín XXXI, včetně pozemku p. č. 544- - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 985 m²,
pozemku p. č. 546 - zahrada o výměře 180 m², pozemku p. č. 547/2 - ostatní plocha, zeleň
dle geometrického plánu č. 404-148/2006 o výměře 593 m² za cenu 1.800.000,00 Kč
a pozemku p. č. 538 - zahrada o výměře 811 m² za cenu 400.000,00 Kč, vše v k. ú. Křešice
u Děčína, pro kupujícího Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, se sídlem Ječná 2, Praha 2,
s tím, že kupující se v kupní smlouvě zaváže ke splnění následujících povinností:
•
•
•

v termínu do 5-ti let ode dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem povolen vklad
vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem v jeho prospěch, vybudovat
a zahájit provoz druhého stupně základní školy Nativity;
žádným způsobem nepřevést žádnou z výše uvedených nemovitostí na třetí osobu
po dobu deseti let ode dne nabytí výše uvedených nemovitostí,
pokud kupující nesplní kteroukoli výše uvedenou povinnost, bude prodávající
oprávněn od takto sjednané kupní smlouvy odstoupit a uplatnit po kupujícím smluvní
pokutu ve výši 500.000,00 Kč, při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany
povinny si vzájemně vrátit to, co bylo podle smlouvy plněno.

V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a o případné
náklady na řešení oprav
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 22 50 10
Rada města projednala realizaci zakázky: „Oprava parkovacího stání a zpevněné plochy –
Ploučnická ul., havárie vrtu, p. č. 2463/1 k. ú. Děčín – Staré město” a
schvaluje
1. realizaci stavby
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2. výjimku ze směrnice č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“
pro zhotovitele zakázky „Oprava parkovacího stání a zpevněné plochy – Ploučnická
ul., havárie vrtu, p. č. 2463/1 k. ú. Děčín – Staré město“, tj. firmu IPH s. r. o.,
Vilsnická 67/12, Děčín VII.
Usnesení č. RM 07 22 60 01
Rada města projednala Zápis č. 3/2007 ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města,
konaného dne 5. 9. 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 22 60 02
Rada města
projednala návrh primátora města Ružomberok na uzavření dohody
o partnerství mezi městy Ružomberok a Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jednáním se zástupci města
Ružomberok na přípravě partnerské smlouvy mezi oběma městy.
Usnesení č. RM 07 22 60 03
Rada města projednala problematiku,
Společenského domu Střelnice a

týkající se havarijního stavu kanalizace v areálu

pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k zajištění studie proveditelnosti
odkanalizování Společenského domu Střelnice, Labská 692, Děčín I, z důvodu havárie
a následně k zajištění projektové dokumentace včetně stavebního povolení s tím, že finanční
prostředky budou nárokovány do provozního rozpočtu pro rok 2008.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek

11

v.r .

