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

USNESENÍ
z 31. schůze rady města konané dne 18. prosince 2007
Usnesení č. RM 07 31 29 01
Rada města projednala informace o zjištěních z vykonaného auditu, který se týkal prověření
hospodaření s majetkem města – lávkou pro pěší v ul. Oblouková v Děčíně III a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 31 30 01
Rada města projednala návrh změny organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
stanovuje
rozdělení kompetencí jednotlivých odborů magistrátu města při zajišťování agendy stavebních
prací na úseku investic, oprav a údržby, dodávek a služeb,
zřizuje
úsek sekretariátu zařazeného do odboru provozního a organizačního,
převádí
•
•
•
•
•
•
mění

část agendy oddělení správních agend do oddělení vnitřních věcí v odboru správních
činností a živnostenský úřad,
část agendy oddělení vnitřních věcí do oddělení správních agend v odboru správních
činností a živnostenský úřad,
část agendy oddělení silničního správního a dopravního úřadu v odboru správních
činností a živnostenský úřad do oddělení správy pozemních komunikací města
v odboru místního hospodářství a majetku města,
část agendy oddělení vnitřních věcí v odboru správních činností a živnostenský úřad
do oddělení spisové služby v odboru provozním a organizačním,
část agendy oddělení informatiky do oddělení hospodářské správy v odboru
provozním a organizačním,
část agendy oddělení hospodářské správy do úseku sekretariátu v odboru provozním
a organizačním,
název

•
•
•

oddělení správních agend na oddělení správních agend a matriky v odboru správních
činností a živnostenský úřad,
oddělení vnitřních věcí na oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních
agend v odboru správních činností a živnostenský úřad,
oddělení informatiky na oddělení informačních technologií v odboru provozním
a organizačním,

schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, a to vše s účinností
od 1. 1. 2008.
Usnesení č. RM 07 31 32 01
Rada města projednala informaci o pořádání trhů v Děčíně v roce 2008 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 31 32 02
Rada města projednala informaci o stavu přechodů pro chodce ve města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 31 32 03
Rada města projednala žádost obce Kámen 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
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 07 31 37 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se odprodeje bytové jednotky v objektu č. p. 569 ul. Bezručova, Děčín IV, a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 03 37 07 ze dne 6. 2. 2007 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 02 18 ze dne
22. 3. 2007 v plném znění.
Usnesení č. RM 07 31 37 02
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 569/15 objektu č. p. 569
ul. Bezručova, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. odprodat bytovou jednotku č. 569/15 v objektu č. p. 569
ul. Bezručova, Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 960 v k. ú. Podmokly v souladu
s dohadovacím řízením z 5. 12. 2006 dalšímu náhradníkovi a to firmě TRADING
INTERNATIONALE, s. r. o., za nabídkovou cenu ve výši 220.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 31 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 245 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře upřesněné geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 31 37 04
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 664/6 o výměře 108 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 07 31 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 1845/1,
dle geometrického plánu č. 2886-036/2007 nově označen jako pozemek p. č. 1845/1
o výměře 67 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Dvořanovy z Děčína, za cenu 10.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 1845/1,
dle geometrického plánu č. 2886-036/2007 nově označen jako pozemek p. č. 1845/35
o výměře 30 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Novotným z Děčína, za cenu 4.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1845/1, dle geometrického plánu
č. 2886-036/2007 nově označen jako pozemek p. č. 1845/36 o výměře 17 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hozáka z Děčína, za cenu
2.550,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1845/1, dle geometrického plánu
č. 2886-036/2007 nově označen jako pozemek p. č. 1845/37 o výměře 19 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Vištejna z Děčína, za cenu
2.850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1006 o výměře 19 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím panu Jeřábkovi z Děčína, za cenu
950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 574 o výměře 52 m2 v k. ú. Folknáře
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Horákovi z Děčína, za cenu 7.800,00 Kč + ostatní
náklady.
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Usnesení č. RM 07 31 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 457/2 o výměře 342 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Pacinovým z Děčína, za cenu 51.300,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1250/32 o výměře 4 m2 a pozemku
p. č. 1250/33 o výměře 13 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
panu Zemanovi z Děčína, za cenu 850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 961 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní Erbenové z Robče,
za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 961 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Preiszlerovým
z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 31 37 15
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu
pozemku p. č. 170 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 12 37 12 ze dne 19. 6. 2007, ve smyslu
změny textu z původního „ schvaluje pronájem pozemku p. č. 170 o výměře 7583 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město za cenu 9,50 Kč/m2/rok, tj. 72.038,50 Kč/rok.“ na nový text:
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„schvaluje pronájem části pozemku p. č. 170 o výměře cca 3800 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, za cenu 9,50 Kč/m2/rok, tj. 36.100,--Kč/rok“.
Usnesení č. RM 07 31 37 16
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemků st. p. č. 3549 a st. p. č. 3550 k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokace usnesení rady města č. RM 07 05 37 41 ze dne 6. 3. 2007 a č. RM 07 25 37 15
ze dne 9. 10. 2007, týkající se prodeje pozemků st. p. č. 3549 a st. p. č. 3550
v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 03
ze dne 22. 3. 2007, týkající se prodeje pozemků st. p. č. 3549 a st. p. č. 3550 v k. ú. Podmokly,
v plném znění.
Usnesení č. RM 07 31 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 3549 o výměře 275 m 2
a část pozemku st. p. č. 3550 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, včetně
staveb na nich stojících.
Usnesení č. RM 07 31 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 3550
v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, s podmínkou zatížení vzniklé části
pozemku věcným břemenem práva chůze a jízdy k pozemku st. p. č. 3549 v k. ú. Podmokly
a zbývající části pozemku st. p. č. 3550 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 31 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 972/1c-118
ze dne 2. 11. 1994 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 972/1c-118 ze dne 2. 11. 1994 ve smyslu
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rozšíření záhlaví smlouvy o dalšího nájemce pana Šindlera z Děčína.
Usnesení č. RM 07 31 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1927/1, p. č. 1828 a p. č. 1875, vše ostatní plocha, komunikace,
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení zimního kabelového vedení NN na části
pozemků p. č. 1927/1, p. č. 1828 a p. č. 1875, vše v k. ú. Podmokly, pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 31 37 21
Rada města projednala žádost JUNÁKU - svazu skautů a skautek ČR, Středisko „Úsvit“
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodat nebytový prostor č. 1332/301
v ul. Dvořákova 16, Děčín II, který užívá JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, za sníženou
cenu 114,--Kč/m2, tj. za 10.614,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 31 37 22
Rada města projednala návrh smlouvy o servisní činnosti AEC Novák s. r. o., a nabídku
služeb pana Vladimíra Kučery ml. - STZ a
schvaluje
Smlouvu o servisní činnosti na instalovaný systém elektrické požární signalizace v objektu
sportovní haly Maroldova 2, Děčín I, uzavřenou mezi AEC Novák s. r. o., se sídlem
Revoluční 78, Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 07 31 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností SaM silnice
a mosty Děčín, a. s., kterou město získá do užívání mostní provizorium BAILEY BRIDGE
(přes Ploučnici v Březinách - ev. č. DC-002P) za měsíční nájemné ve výši 43.554,00 Kč
včetně DPH a uzavření nájemní smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
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primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 07 31 37 24
Rada města projednala informaci o připravovaných změnách v systému poplatků
v odpadovém hospodářství a navazujících investičních opatřeních a tuto
bere

na

v ě d o mí .

Usnesení č. RM 07 31 38 01
Rada města projednala návrhy způsobu financování alternativních předškolních zařízení a
rozhodla
o způsobu financování alternativních předškolních zařízení dle varianty č. 2, tj. podpora dítěte
(fixní částka na den a dítě) dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 07 31 38 02
Rada města projednala návrh na doplnění nového cíle koordinační skupiny drogově závislí
a etnické menšiny do 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 - 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění nového cíle koordinační skupiny drogově závislí
a etnické menšiny do 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 - 2008
dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 07 31 39 01
Rada města projednala výpověď smlouvy o součinnosti při správě kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně ze strany Občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
záměr zajišťovat správu kaple příspěvkovou organizací Zámek Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 07 31 39 02
Rada města projednala oznámení o navýšení vstupného na veřejné bruslení a pronájmu ledové
plochy a
schvaluje
navýšení vstupného na veřejné bruslení a pronájem ledové plochy na Zimním stadionu
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v Děčíně.
Usnesení č. RM 07 31 39 03
Rada města projednala žádost o podporu konání 5. ročníku mezinárodní letní hokejové školy
v rámci provozu zimního stadionu pro rok 2008 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 31 39 04
Rada města projednala žádost SPROTOVNÍHO KLUBU Děčín, o. s.,
na dokončení rekonstrukce atletického stadionu a tuto
bere

na

o příspěvek

vědomí.

Usnesení č. RM 07 31 50 01
Rada města projednala návrh na vydání 2. změny Územního plánu města Děčín formou
opatření obecné povahy a
doporučuje
zastupitelstvu města v souladu s § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu tuto změnu
vydat.
Usnesení č. RM 07 31 50 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se dostavby
kanalizační sítě v Děčíně a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 24 36 10 ze dne 25. 9. 2007 v bodech 2 (uzavření
dohod o finanční spoluúčasti s vlastníky dotčených objektů na zhotovení kanalizačních
přípojek) a 5 (statutární město Děčín provede výběrové řízení na zhotovitele kanalizačních
přípojek v lokalitách Červený Vrch, Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře-ul. Hřbitovní, Jalůvčí) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 07 01 ze dne
25. 10. 2007 v bodech 2 (uzavření dohod o finanční spoluúčasti s vlastníky dotčených objektů
na zhotovení kanalizačních přípojek) a 5 (statutární město Děčín provede výběrové řízení
na zhotovitele kanalizačních přípojek v lokalitách Červený Vrch, Bělá, Horní Oldřichov,
Folknáře - ul. Hřbitovní, Jalůvčí).

Usnesení č. RM 07 31 50 03
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Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se zřízení věcného
břemene a
schválila
rozšíření usnesení rady města č. RM 07 28 37 13 ze dne 20. 11. 2007 o dalšího budoucího
oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 07 31 50 04
Rada města projednala informaci, týkající se problematiky zachování železniční tratě č. 132
Děčín – Oldřichov u Duchova v úseku Děčín – Chlumec a tuto
bere
na
a
pověřuje

v ě d o mí

primátora statutárního města Děčín dále jednat ve věci zachování této trati a
ukládá
tajemníkovi magistrátu města
připravit materiál do jednání zastupitelstva města v dané záležitosti.
Termín kontroly 01/08.
Usnesení č. RM 07 31 50 05
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 06 10 37 41 - vedoucí OR – další kontrola 07/08
a č. RM 07 10 36 04 - vedoucí OR - vyřazení z další kontroly.
Usnesení č. RM 07 31 50 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 28 37 01 ze dne 20. 11. 2007,
týkající se pořízení 50 ks odpadkových košů vzoru prima Linea 120 l v barvě siena
od firmy Urbania, s. r. o., pro umístění do centra města,
2. pořízení 50 ks odpadkových košů vzoru prima Linea 120 l a 100 ks odpadkových
košů vzoru prima Linea 50 l od firmy Elkoplast CZ, s. r. o., a zajištění osazení těchto
košů Technickými službami Děčín, a. s.
Usnesení č. RM 07 31 50 07
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Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 29.975 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 29.975 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 31 60 01
Rada města projednala žádost manažéra akce Perspektiva 2020 o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na materiálech akce Perspektiva 2020 – Řemesla a služby
pro příští desetiletí – Výstava škola a firem, pořádané Úřadem práce v Děčíně ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou a nejvýznamnějšími firmami regionu, která se bude konat
ve dnech 17. – 19. dubna 2008.
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