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

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 21. října 2008

Usnesení č. RM 08 21 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. RM 08 11 37 59 – vedoucí odboru místního hospodářství
a majetku města – vyřazeno z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 21 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2009 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 21 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 120/2008 - 132/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2008 o 53.717 tis. Kč, zvýšení výdajů o 53.717 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 21 36 01
Rada města projednala nabídku společnosti Good Times, s. r. o., Na Stráni 545/40, Děčín 6,
projekt na zřízení informačního centra na Masarykově náměstí v Děčíně a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 21 37 01
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu č. p. 61 Družstevní ul.,
Děčín X, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 04/2008/OMH
dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 08 21 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Divišova 217/8, Děčín IV (středisko vzdělávání
Městské knihovny Děčín), v I. a II. NP o celkové výměře 45,41 m² pro EW Bridge spol.
s r. o., se sídlem Křížová 19/11, Děčín I, za účelem výuky hudební a pohybové výchovy
na dobu neurčitou za nájemné dle “Zásad” + úhrada služeb.
Usnesení č. RM 08 21 37 03
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění velkoplošných reklam a
schvaluje
realizaci velkoplošných reklam s tím, že nabídka na umístění velkoplošných reklam
na objektech ve městě bude po projednání v kulturní komisi rady města opětovně předložena
do jednání rady města.
Usnesení č. RM 08 21 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 623 a p. č. 817/1 – oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemků p. č. 623
a p. č. 817/1 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
u Děčína a

v k. ú. Chlum

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1037/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chlum u Děčína
věcným břemenem práva uložení kabelové přípojky NN do pozemku p. č. 1037/1 v k. ú.
Chlum u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
- Staré Město a
rozhodla
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v k. ú. Děčín

zatížit část pozemku p. č. 410 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín - Staré Město
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 410
v k. ú. Děčín - Staré Město pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 580 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 580
v k. ú. Vilsnice pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2984 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 2984
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 328/2 – zastavěná plocha a p. č. 328/1 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení zemního
kabelového vedení NN do pozemků p. č. 328/2 a p. č. 328/1 v k. ú. Boletice nad Labem
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 21 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích
- Staré Město a

v k. ú. Děčín

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1059/1 – trvalý travní porost, p. č. 1060 – ostatní plocha,
manipulační plocha, p. č. 1064/2 – trvalý travní porost a p. č. 1067 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem práva umístění vedení přípojky
NN do těchto pozemků pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 21 37 12
Rada města projednala návrh na změnu nájemce a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 02.09.1992 na pronájem pozemku
p. č. 714/6 v k. ú. Děčín, a to z původního paní Divišová z Děčína na nového pana Diviše
z Děčína.
Usnesení č. RM 08 21 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 886/12-109 ze dne 26.08.1994 na pronájem
pozemku p. č. 886/12 v k. ú. Prostřední Žleb ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní
Kolářovou z Děčína.
Usnesení č. RM 08 21 37 14
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 886/12 o výměře 763 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 21 37 15
Rada města projednala dopis pana Davida Svatoně ze dne 26.06.2008 a tento
bere

na

vědomí

s tím, že potvrzuje usnesení rady města č. RM 07 24 37 17, č. RM 07 24 37 18
a č. RM 07 24 37 19 ze dne 25.09.2007 v plném znění, týkající se odprodeje částí pozemku
p. č. 43 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. vzít na vědomí dopis pana Davida Svatoně ze dne 26.06.2008 a
2. potvrdit usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 27, č. ZM 07 07 08 28
a č. ZM 07 07 08 29 ze dne 25.10.2007, v plném znění, týkající se odprodeje částí
pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 08 21 37 16
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 22 37 11 ze dne 11.09.2007, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 828/3 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 25
ze dne 25.10.2007, týkající se odprodeje pozemku p. č. 828/3 v k. ú. Prostřední Žleb
v plném znění.
Usnesení č. RM 08 21 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 828/3 (dle GP č. 657-022/2008
se jedná o pozemek p. č. 828/7 o výměře 228 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Brňákovým z Děčína za cenu 34.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 21 37 18
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 12 37 07 ze dne 17.06.2008, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 1003 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 21 37 19
Rada města projednala informace, týkající se případného výkupu pozemků p. č. 669 –
zastavěná plocha ( zbytky kostelíku) a pozemku p. č. 670 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín a
bere

na

vědomí

sdělení Realitní kanceláře Lužická, že předmětné pozemky včetně zbytků kostelíka jsou již
prodány společnosti Good Times s. r. o., se sídlem Na Stráni 545/40, Děčín 6.
Usnesení č. RM 08 21 37 20
Rada města projednala žádosti o pronájem garážového stání a
schvaluje
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pronájem nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV – garážového stání č. 1
pro pana Košku z Děčína, č. 2 pro pana Horynu z České Kamenice, č. 3 pro paní Šottovou
z Děčína, č. 23 pro Městskou knihovnu Děčín, p. o., č. 11 pro pana Klofáče z Děčína, č. 13
pro paní Závladskou z Děčína, č. 15 pro paní Mejzlíkovou z Děčína a č. 16 pro pana
Mejzlíka z Děčína, vše na dobu neurčitou za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů
na provoz.
Usnesení č. RM 08 21 37 21
Rada města projednala žádost HC Děčín o souhlas s uzavřením
na Zimním stadionu v Děčíně a

podnájemní smlouvy

schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy s panem Jirušem z Děčína, za účelem provozování obchodu
s hokejovým zbožím, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 4 měsíců, s účinností
od 01.11.2008.
Usnesení č. RM 08 21 37 22
Rada města projednala údržbu zeleně kolem společenského domu Střelnice, její svěření
do péče oddělení správy majetku a komunálních služeb a
schvaluje
svěření údržby zeleně kolem společenského domu Střelnice do péče oddělení správy majetku
a komunálních služeb, změnu nájemní smlouvy č. 04/OSM/2004 a uzavření Dodatku č. 2.
Usnesení č. RM 08 21 37 24
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Divišova 217/8, Děčín IV (středisko vzdělávání
Městské knihovny Děčín), v I. a II. NP o celkové výměře 45,41 m² pro EW Bridge spol.
s r. o., se sídlem Křížová 19/11, Děčín I, za účelem výuky hudební a pohybové výchovy
na dobu neurčitou za nájemné dle “Zásad” + úhrada služeb.
Usnesení č. RM 08 21 37 25
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemku
p. č. 3049/1 v k. ú. Děčín a na pozemcích p. č. 800/1 a p. č. 891 v k. ú. Podmokly
práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení –
metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. České dráhy, a. s., se sídlem
6

•

Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za cenu 186.032,00 Kč + DPH + ostatní náklady a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín na pozemku p. č. 3049/1 v k. ú. Děčín a pozemcích p. č. 800/1
a p. č. 891 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. České
dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za cenu 186.032,00 Kč +
DPH + ostatní náklady a

pověřuje
primátora města statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

podpisem smlouvy

Usnesení č. RM 08 21 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2008 v rámci 2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o poskytnutí finančních dotací organizacím zajišťujícím aktivity v sociální oblasti
dle důvodové zprávy ve výši do 50 tis. Kč na subjekt a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt
pro rok 2008 dle důvodové zprávy a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 08 21 38 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2008 v rámci 2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
• o poskytnutí finančních dotací organizacím, poskytujícím sociální služby a aktivity,
dle důvodové zprávy nad 50 tis. Kč na subjekt,
• o uzavření smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč na subjekt dle důvodové zprávy
a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 08 21 39 01
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Rada města projednala návrh na vyřazení majetku Městského divadla Děčín, příspěvkové
organizace, a převod uvedeného majetku na Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace, a
schvaluje
vyřazení a převod majetku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 21 50 01
Rada města projednala návrh na manažera a členy Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města jmenovat manažera a členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město ve složení:
1. Ing. Martina Štajnerová, vedoucí odd. strategického rozvoje a projektů OR MM Děčín
- manažér
2. Mgr. Miroslav Samler, 1. náměstek primátora
3. Ing. Věra Jančová, vedoucí OR MM Děčín
4. Věra Bezoušková, odborný pracovník OR MM Děčín
5. Bc. Petr Kužel, vedoucí oddělení investic OR MM Děčín
6. Eva Šmídová, odborný pracovník OE MM Děčín
7. Petr Michajličenko, odborný pracovník OMH MM Děčín
8. Ing. Zdeňka Švirlochová, odborný pracovník OMH MM Děčín
9. RNDr. Lubomír Paroha, vlastník objektu
10. Miloslav Změk, předseda družstva, SBD Děčín, Zelená ul.
11. Ing. Mgr. Libor Lněnička, zpracovatel
Ing. Lenka Kynčilová, regionální zástupce MMR ČR - s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 08 21 50 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 123/3 o výměře 46 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 21 50 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 123/3 o výměře 46 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 21 50 04
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Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se podání záměru na bezbariérový přístup k výtahu na Pastýřskou stěnu v rámci výzvy
k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2009 do Národního rozvojového programu
mobility pro všechny a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 18 50 05 ze dne 09.09.2008 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 07 15 ze dne
25.09.2008 v plném znění.

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.

