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

USNESENÍ
ze 13. schůze rady města konané dne 9. července 2008
Usnesení č. RM 08 13 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. 650/2000 - vedoucí odboru rozvoje – vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 13 34 01
Rada města projednala informaci o zhodnocení pilotního projektu „Bioodpady Děčín“, který
byl zahájen na základě závěrů schváleného Plánu odpadového hospodářství, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 13 34 02
Rada města projednala problematiku sanace skalního bloku „Stoličná hora – DBČ 13C“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – K pořizování služeb, materiálu a majetku města, dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 08 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 62/2008 a č. RO 63/2008 dle důvodové zprávy s tím, že celková
výše příjmů a výdajů se tímto mění.
Usnesení č. RM 08 13 36 01
Rada města projednala problematiku zakázky „Oprava elektroinstalace hlavní budovy
Základní školy Kamenická 1145, Děčín II“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 309/2008/36 a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1.
ke Smlouvě o dílo č. 306/2008/36.
Usnesení č. RM 08 13 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2463/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 2463/16 – ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení veřejné telekomunikační
sítě přes pozemky p. č. 2463/1 a p. č. 2463/16 v k. ú. Děčín a práva vstupu a vjezdu
na uvedené pozemky za účelem provozu, oprav, změn nebo odstraňování podzemního vedení
veřejné telekomunikační sítě – televizního kabelového rozvodu pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene práva vedení veřejné
telekomunikační sítě přes pozemky p. č. 2463/1 a p. č. 2463/16 v k. ú. Děčín a práva vstupu
a vjezdu na uvedené pozemky za účelem provozu, oprav, změn nebo odstraňování
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě – televizního kabelového rozvodu mezi
statutárním městem Děčín a UPC Česká republika a. s., se sídlem Závišova 5, Praha 4.
Usnesení č. RM 08 13 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 3011/3 - vodní plocha v k. ú. Děčín, práva zřízení a provozování oprav,
údržby kanalizačního vedení (přepad vody z plaveckého areálu) od povinného,
tj. Povodí Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného
pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF
(minimálně 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč) + 19 % DPH +
poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH (viz čl. III. smlouvy) a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 3011/3 - vodní plocha v k. ú. Děčín,
práva zřízení a provozování oprav, údržby kanalizačního vedení (přepad vody
z plaveckého areálu) od povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce:
délka v ose VB x šíře ochranného pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu
dle cenového výměru MF (minimálně 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně
500,00 Kč) + 19 % DPH + poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH
(viz čl. III. smlouvy).
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Usnesení č. RM 08 13 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva vedení a uložení zemního sdělovacího kabelu na pozemku p. č. 1532 v k. ú.
Krásný Studenec pro budoucího oprávněného, tj. Telefonika O2 Czech republik, a. s.,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 13 37 04
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Děčín – Staré Město
věcným břemenem a
rozhodla
zatížit pozemek p. č. 2636/8 v k. ú. Děčín a pozemky p. č. 306/6, p. č. 306/2 v k. ú. Děčín –
Staré Město věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka MVE na pozemku p. č.
2636/12 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“ s tím, že v případě poškození stavby cyklostezky
tuto opraví vlastním nákladem, v termínu do 30-ti dnů ode dne jejího poškození a pokud
tak neučiní, bude po něm statutární město Děčín vymáhat náhrady škody.
Usnesení č. RM 08 13 37 05
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se věcného
břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 01 37 25 ze dne 8. 1. 2008, a to ve smyslu
vypuštění textu: „...p. č. 1023 – zastavěná plocha, nádvoří ...“ a „... p. č. 1023...“ a nahrazení
novým textem: „... p. č. 1022 – ostatní plocha, manipulační plocha...“ a „... p. č. 1022...“.
Usnesení č. RM 08 13 37 06
Rada města projednala informaci o pronájmu pozemků v k. ú. Děčín včetně studie jejich
využití a tuto
bere na

vědomí

s tím, že nájemní smlouva mezi statutárním městem Děčín a Racing Team Penco, Saská 48,
Děčín X, na pronájem pozemku p. č. 2406, částí pozemků p. č. 2408/1 a p. č. 2408/2 v k. ú.
Děčín bude uzavřena s platností od 01.10.2008.
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Usnesení č. RM 08 13 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3287/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3287/1 o výměře 129 m2 v k. ú. Podmokly manželům
Průžkovým na zahradu za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3288/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3288/1 o výměře 124 m2 v k. ú. Podmokly paní Kálesové na zahradu
za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3293/1 o výměře 146 m2 v k. ú. Podmokly panu Němečkovi
na zahradu za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3282/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3282/1 o výměře 146 m2 v k. ú. Podmokly panu Priharovi
a manželům Houškovým na zahradu za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1003 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 400 m 2 v k. ú. Děčín paní Zierach
na zahradu za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 264/18 o výměře 193 m2, části pozemku p. č. 1286/2 o výměře 9
m2 a části pozemku p. č. 404/6 o výměře 175 m2 v k. ú. Bělá u Děčína za účelem realizace
investiční akce „Úprava Bělského potoka II. v Děčíně – ř. km 0,418 – 1,418“ za cenu
4712,50 Kč na dobu určitou od 01.08.2008 do 31.01.2009.
Usnesení č. RM 08 13 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2889/92 o výměře 5227 m2 v k. ú. Podmokly jako sportoviště
pro občanské sdružení „Koloshop Team.cz o. s.“, se sídlem Pod Vrchem 245, Děčín IX,
za cenu 5.227,--Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 13 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 467/3a-106/2002 ze dne 31. 7. 2002 na pronájem
části pozemku p. č. 467/3 v k. ú. Loubí u Děčína ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce
paní Lenzovou.
Usnesení č. RM 08 13 37 15
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 467/3 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 08 13 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 319/17-114 ze dne 1. 6. 1998 na pronájem
pozemku p. č. 319/17 v k. ú. Březiny u Děčína ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce
pana Dvořáka.
Usnesení č. RM 08 13 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 319/17 o výměře 293 m 2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 13 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 538 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 13 37 20
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na nemovitostech
č. p. 1000 na pozemku st. p. č. 1823 a na pozemcích st. p. č. 1823 a p. č. 1824/1,
vše v k. ú. Podmokly, práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Ústecký kraj, se sídlem Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
bezúplatně a
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín na nemovitostech č. p. 1000 na pozemku st. p. č. 1823
a na pozemcích st. p. č. 1823 a p. č. 1824/1, vše v k. ú. Podmokly, práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Ústecký kraj, se sídlem Krajský úřad, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, bezúplatně a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 13 37 21
Rada města projednala záměr pronajmout přívoz v Dolním Žlebu a
schvaluje
zveřejnit záměr pronajmout přívoz v Dolním Žlebu za stejných podmínek novému zájemci.
Usnesení č. RM 08 13 39 01
Rada města projednala výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace a
jmenuje
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Mgr. Jiřího Broučka do funkce ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2008.
Usnesení č. RM 08 13 39 02
Rada města projednala návrh tarifního platu a jeho složek řediteli základní školy a
s c h v a l u j e
tarifní plat a jeho složky Mgr. Jiřího Broučka, ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy s účinností
od 01.08.2008 včetně navýšení osobního příplatku od 01.09.2008.
Usnesení č. RM 08 13 39 03
Rada města projednala návrh na vyřazení a likvidaci majetku příspěvkové organizace a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku, uvedeného v důvodové zprávě,
Děčín IV, Jungmannova 3, p. o.

z majetku Školní jídelny

Usnesení č. RM 08 13 39 04
Rada města projednala návrh na změnu člena kulturní komise a
odvolává
Markétu Lakomou z pozice člena kulturní komise a
jmenuje
člena kulturní komise Ing. Ivetu Krupičkovou.
Usnesení č. RM 08 13 50 01
Rada města projednala nabídku ČEZ Správa majetku, s. r. o., Teplická 874/8, Děčín IV,
na odprodej hasičské autocisterny a
schvaluje
odkoupení hasičské autocisterny za cenu 120 tis. Kč pro potřeby jednotky sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 13 50 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/2008 ve výši 120 tis. Kč na § 5512, a to přesun finančních
prostředků z provozních do kapitálových výdajů.
Usnesení č. RM 08 13 50 03
Rada města projednala informaci, týkající se připravované výstavby veřejného osvětlení
v ulici Pod Úvozem, Děčín XVII – Jalůvčí, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 13 50 04
Rada města projednala bezúplatný převod nepotřebného kancelářského nábytku formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
bezúplatný převod nepotřebného kancelářského nábytku Romskému sdružení INDIGO Děčín
- Centrum dětí a mládeže Kamarád, Centru sociálních služeb Děčín, p. o. – DOZP
Horní Žleb a REGIOcentrum, o. p. s. – Informační centrum Děčín, dle důvodové zprávy
v celkové účetní hodnotě 286.579,05 Kč.
Usnesení č. RM 08 13 50 05
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na zadání realizace akce modernizace
ozvučení Kina Sněžník a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem KINOTECHNIKA PRAHA, a. s., U průhonu 36,170 00 Praha 7,
a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 13 50 07
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 195/6, dle geometrického plánu
č. 2981-110/2008 se jedná o pozemek p. č. 183/7 o výměře 4 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů Kašákových za cenu 3.200,00 Kč + ostatní
náklady.
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Usnesení č. RM 08 13 50 08
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 188, dle geometrického plánu
č. 2981-110/2008 se jedná o pozemek p. č. 183/4 o výměře 3 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana Hrodka za cenu 1.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 13 50 09
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 172, dle geometrického plánu
č. 2981-110/2008 se jedná o pozemek p. č. 183/2 o výměře 41 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana Rejmana za cenu 14.350,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 13 50 10
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 174/2, dle geometrického plánu
č. 2981-110/2008 se jedná o pozemek p. č. 183/6 o výměře 45 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů Fišerových za cenu 20.925,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 13 50 11
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 174/1, dle geometrického plánu
č. 2981-110/208 se jedná o pozemek p. č. 183/10 o výměře 25 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů Hofmanových za cenu 15.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 13 50 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 168/1
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
9

o výměře

Usnesení č. RM 08 13 50 13
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na zadání stavebních prací akce
„Zámek Děčín – Jižní křídlo – oprava fasády s výměnou oken“ a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II,
IČ: 47781483, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 13 50 15
Rada města projednala zadání tendrové dokumentace na odkanalizování částí města Děčín –
lokality Bělá, Horní Oldřichov, Jalůvčí a Folknáře a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na zadání zakázky a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo na realizaci
zakázky s firmou AQUECON, s. r. o., IČ: 148 68 202, se sídlem Masarykova 125/368,
400 10 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 13 60 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na zadání realizace akce
„Revitalizace kina Sněžník“ a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 13 60 02
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Březiny a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 907 - vodní plocha v k. ú. Březiny, práva umístění a provozování, oprav, údržby ,
výstavbu a rekonstrukci mostu ev. č. DC-002P přes Ploučnici v Březinách
(pravobřežní opěra) od povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce:
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délka v ose VB x šíře ochranného pásma v m x sazba nájemného pro danou lokalitu
dle cenového výměru MF (minimálně 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně
500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH
(viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 907 vodní plocha v k. ú. Březiny, práva
umístění a provozování, oprav, údržby , výstavbu a rekonstrukci mostu ev. č.
DC-002P přes Ploučnici v Březinách (pravobřežní opěra) od povinného, tj. Povodí
Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného pásma
v m x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF (minimálně
10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek
za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH (viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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

