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

USNESENÍ
z 25. schůze rady města konané dne 9. října

2007

Usnesení č. RM 07 25 30 01
Rada města projednala analýzu současného stavu zajišťování agendy stavebních prací,
dodávek a služeb v podmínkách statutárního města a magistrátu města včetně návrhu
na zřízení odboru investic a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 06 10 37 41/1

vedoucí odboru rozvoje

DK 12/2007.

Usnesení č. RM 07 25 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2008 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 25 32 02
Rada města projednala návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Šťastnou do funkce přísedící Okresního soudu
v Děčíně.
Usnesení č. RM 07 25 32 03
Rada města projednala návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Řeháka do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně.

Usnesení č. RM 07 25 34 01
Rada města projednala dokumentaci k záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ a
bere

na

vědomí

dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., k záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ a
doporučuje
zpracování posudku podle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., na základě dokumentace,
popřípadě oznámení a všech k nim podaných vyjádření.
Usnesení č. RM 07 25 35 01
Rada města opakovaně projednala žádost pana Petráska o prominutí pohledávky a
potvrzuje
usnesení rady města č. RM 07 18 35 03 ze dne 28. 8. 2007.
Usnesení č. RM 07 25 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projektu na výstavbu
domova pro seniory v Děčíně a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007 a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007 na zhotovení projektu na výstavbu domova pro seniory
v Děčíně.
Usnesení č. RM 07 25 36 02
Rada města projednala informaci o podání žádosti o dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny sportovních organizací pro rok 2008“ a vyčlenit v kapitálovém rozpočtu
města pro rok 2008 částku 2.178.500,00 Kč jako povinnou finanční spoluúčast statutárního
města Děčín pro akci Hřiště Děčín IV – 2. etapa – část B objekt 2 – šatny.
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Usnesení č. RM 07 25 37 01
Rada města projednala Pravidla o podrobnostech systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním
odpadem a tyto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 25 37 02
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy a
schvaluje
výpověď Nájemní smlouvy č. 2405 – 101/06 ze dne 18. 10. 2006 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 25 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části
a rozhodnutí

pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín

odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemků p. č. 384/60, p. č. 384/63 a p. č. 384/61 v k. ú. Chrochvice a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků p. č. 384/60 a p. č. 384/63 v k. ú.
Chrochvice a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 384/61 v k. ú. Chrochvice
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 07
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 06 18 37 38 ze dne 22. 8. 2006 v plném znění
a č. RM 07 05 37 77 ze dne 6. 3. 2007 v plném znění, týkající se prodeje pozemků p. č. 59,
p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 08 04 43
ze dne 14. 9. 2006 v plném znění a č. ZM 07 02 03 71 ze dne 22. 3. 2007 v plném znění,
týkající se prodeje pozemků p. č. 59, p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 07 25 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků p. č. 59, p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú.
Prostřední Žleb a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy s tím, že odbor bude pokračovat v prodeji výše
pozemků.

uvedených

Usnesení č. RM 07 25 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2349 o výměře 2654 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 25 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku st. p. č. 1322/1 a pozemku st. p. č.
1322/2 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2644/12
v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 07 25 37 12
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. 936 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře 187 m2.
Usnesení č. RM 07 25 37 13
Rada města projednala návrh na převod a prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést část pozemku
p. č. 2871/2 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím (stavba chodníku), s podmínkou zatížení části pozemku o výměře
dle geometrického plánu věcným břemenem práva přístupu pro vlastníky nemovitostí
na pozemky st. p. č. 462 a st. p. č. 463 v k. ú. Děčín, a to bezúplatně a věcným břemenem
práva vedení, obnovy a údržby veřejného osvětlení ve prospěch vlastníka tohoto zařízení.
Usnesení č. RM 07 25 37 14
Rada města projednala návrh na převod a prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést část pozemku
p. č. 2871/2 o výměře dle GP v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím (stavba
chodníku) s podmínkou zatížení části pozemku o výměře dle GP věcným břemenem práva
vedení, obnovy a údržby veřejného osvětlení ve prospěch vlastníka tohoto zařízení.
Usnesení č. RM 07 25 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemků st. p. č. 3549 o výměře 275 m2
a st. p. č. 3550 o výměře 2394 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím,
společnosti RETO spol. s r. o., Ústecká 454/74, Děčín V, za cenu 1.067.600,00 Kč + stavby +
venkovní úpravy + trvalé porosty v ceně 1.018.814,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 25 37 16
Rada města projednala žádost Vaisových z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav objektu č. p. 31 ul. Teplická, Děčín IV, do 30. 11. 2007.
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Usnesení č. RM 07 25 37 17
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 422/2007/RKS/354/57 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 354/57 v budově č. p. 354,
ul. Žerotínova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 284/36592
na společných částech budovy a pozemku p. č. 571 v k. ú. Děčín - Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: pan Čamra z Děčína, za nabídnutou cenu: 50.481,00 Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujícího:
• umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí
pro dodávku tepla a TUV
• při ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
• nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
• umožnit výkon vlastnických práv Základové stanice Děčín, kterým je Radiokontakt
OPERATOR, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
• kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 25 37 18
Rada města projednala žádost
v k. ú. Děčín a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 204/2 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky přes část pozemku p. č. 204/2
v k. ú. Děčín a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 25 37 19
Rada města projednala žádost
v k. ú. Prostřední Žleb a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 842/10 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační a plynové přípojky přes část
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pozemku p. č. 842/10 v k. ú. Prostřední Žleb a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 842/3 zahrada v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 25 37 20
Rada města projednala žádost
v k. ú. Vilsnice a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 499 - trvalý travnatý porost, 540/2 - ostatní plocha, komunikace,
914 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení zemního
kabelového vedení NN včetně přípojek přes část pozemků p. č. 499, p. č. 540/2 a p. č. 914
v k. ú. Vilsnice a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 25 37 21
Rada města projednala problematiku rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v lokalitě
Červený Vrch včetně návrhu na realizaci stavby a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 25 37 22
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 18 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
na dobu určitou od 1. 11. 2007 do 30. 4. 2008 pro pana Šubrta z Děčína, za nájemné
600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.
Usnesení č. RM 07 25 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 404/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím dle záborového elaborátu od vlastníka pozemku
pani Herklocové z Děčína, na dobu neurčitou, za cenu 6,--Kč/m2/den
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu části pozemku p. č. 404/2 o výměře
11 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím dle záborového
elaborátu od vlastníka pozemku paní Herklocové z Děčína.
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Usnesení č. RM 07 25 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 1585 o výměře 36 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím dle záborového elaborátu od vlastníka pozemku manželů
Sinkových z Děčína, na dobu neurčitou, za cenu 6,--Kč/m2/den
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu části pozemku p. č. 1585 o výměře
36 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím dle záborového
elaborátu od vlastníka pozemku manželů Sinkových z Děčína.
Usnesení č. RM 07 25 38 01
Rada města projednala Zásady poskytování účelových dotací v sociální oblasti a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady poskytování účelových dotací v sociální oblasti.
Usnesení č. RM 07 25 38 02
Rada města projednala návrh na zřízení sociální komise a
zřizuje
sociální komisi a
schvaluje
po úpravě statut a jednací řád sociální komise a
jmenuje
předsedou komise Mgr. Miroslava Samlera a členy komise Ing. Renatu Grešíkovou,
Mgr. Ladislavu Vopatovou, Ing. Ladislava Kučeru, Mgr. Marii Gutovou, paní
Šárku Dostálovou a Mgr. Petru Ludwigovou.
Usnesení č. RM 07 25 39 01
Rada města projednala návrh ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové
organizace Děčínská sportovní , p. o., na rok 2007 a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace statutárního města Děčín
na rok 2007: Děčínská sportovní, p. o., Děčín, Oblouková 1400/06.
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Usnesení č. RM 07 25 39 02
Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací a
schvaluje
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace – Ing. Igoru Bayerovi
Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace – Kateřině Majerové.
Usnesení č. RM 07 25 39 03
Rada města projednala návrh na schválení změny kapacity Domu dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvková organizace, a
souhlasí
se zvýšením kapacity počtu žáků a dětí v Domě dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace, z původních 604 žáků na 2000 žáků.
Usnesení č. RM 07 25 50 01
Rada města projednala návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 25. října 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit v navrženém znění.
Usnesení č. RM 07 25 50 02
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 4 mezi statutárním městem Děčín
a Ústeckým krajem k darovací smlouvě ze dne 20. 12. 1995, uzavřené mezi Městem Děčín
a Správou a údržbou silnic Děčín, ve znění pozdějších dodatků, ve smyslu změny termínu,
nový termín 31. 12. 2008.
Usnesení č. RM 07 25 50 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci tohoto usnesení rady města č. RM 07 24 36 04, týkající se ukončení pořizování
7. změny Územního plánu města Děčín – Protipovodňová opatření na řece Labi a Ploučnici
v plném znění.
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Usnesení č. RM 07 25 50 04
Rada města projednala návrh na schválení kapacity školního klubu při Základní škole
Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, na 300 žáků a
souhlasí
s kapacitou 300 žáků ve školním klubu při Základní škole Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 25 50 05
Rada města projednala podmínku č. 2 souhlasu obce Malšovice k výstavbě zařízení
na anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík – spolufinancování výstavby
školního hřiště s umělým povrchem na parcele p. č. 340 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podmínku č. 2 souhlasu obce Malšovice k výstavbě zařízení na anaerobní zpracování
biologického odpadu na skládce Orlík - spolufinancování výstavby školního hřiště
s umělým povrchem na pozemku p. č. 340 v k. ú. Vilsnice,
2. následné uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby
školního hřiště s umělým povrchem dle § 829 občanského zákona, kde se město
Děčín bude podílet 50 % nákladů.
Usnesení č. RM 07 25 50 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení pozemku p. č. 393/24 – trvalý travní porost v k. ú. Bělá
u Děčína věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro
přípojky přes část pozemku p. č. 396/24 v k. ú. Bělá u Děčína a práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 393/35 – trvalý travní porost v k. ú. Bělá
u Děčína za cenu dle „Zásad“ a práva chůze a jízdy přes pozemek p. č. 393/24 v k. ú. Bělá
u Děčína jako přístup k pozemku p. č. 393/35 v k. ú. Bělá u Děčína pro oprávněné,
tj. vlastníky pozemku p. č. 393/35 – trvalý travní porost v k. ú. Bělá u Děčína, bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 25 50 07
Rada města projednala nabídku TV Lyra ke spolupráci se statutárním městem Děčín
a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 07 25 50 08
Rada města projednala informaci sportovní komise, týkající se předkládání žádostí
o přidělení dotace pro sportovní subjekty a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 25 50 09
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Borek u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ze zjednodušené evidence – st. p. č. 44 PK
o výměře 14 m2 v k. ú Borek u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku pana
Říhy.
Usnesení č. RM 07 25 50 10
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 07 37
se prodeje části pozemku p. č. 3658/4 v k. ú. Podmokly,
„…dle GP č. 2385-1/2004 nově ozn. jako pozemek p.
a z původního „….za cenu 176.800,00 Kč“ na nový
a o výměře 84 m2“ a „…za cenu 175.200,00 Kč“ a

22 ze dne 4. 4. 2007, týkající
ve smyslu změny z původního
č. 3658/2 o výměře 88 m2“
„…dle GP č. 2385-1/2004 díl

doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 03 03 06 ze dne 19. 4. 2007, týkající se prodeje částí pozemku p. č. 3658/4
v k. ú. Podmokly ve smyslu změny z původního „…dle GP č. 2385-1/2004 nově ozn. jako
pozemek p. č. 3658/2 o výměře 88 m2“ a z původního „…za cenu 176.800,00 Kč“ na nový
„…dle GP č. 2385-1/2004 díl a o výměře 84 m2“
a „…za cenu 175.200,00 Kč“.
Usnesení č. RM 07 25 50 11
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2935 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení plynové přípojky přes část pozemku p. č. 2935
v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka domu
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č. p. 608 v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 25 60 01
Rada města projednala návrh memoranda o spolupráci a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním
městem Děčín a městem Ružomberok.
Usnesení č. RM 07 25 60 02
Rada města projednala žádost nájemce Společenského domu Střelnice o poskytnutí dotace a
doporučuje
1. zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace 499 tis. Kč nájemci
Společenského domu Střelnice
2. zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Petrem Kudrhaltem ze dne
26. 1. 2007, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 25 60 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování komplexních
komunálních služeb pro město Děčín ze dne 10. 5. 2006 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k uvedené smlouvě s dodavatelem komplexních komunálních
služeb pro město Děčín, tj. Technickými službami Děčín, a. s. tak, jak je uvedeno v bodech
1. a 2. a po úpravě bod 3. důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním Dodatku č. 2
ke Smlouvě o poskytování komplexních komunálních služeb pro město Děčín.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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