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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 5. ledna 2010
Usnesení č. RM 10 01 31 01
Rada města projednala Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP LZZ
na Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - Smart Administration a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• schválit realizaci projektu Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
- Smart Administration včetně finanční spoluúčasti na projektu ve výši 15 %
celkových uznatelných nákladů projektu a
• pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
Žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy OP LZZ č. 53 pro obce s rozšířenou
působností.
Usnesení č. RM 10 01 36 01
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k odkupu
10 akcií této společnosti od Krajské agrární komory Ústeckého kraje a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nákup těchto akcií.
Usnesení č. RM 10 01 36 02
Rada města projednala námitku k projednání lokality č. 6Z-61 (č. p. 834 na pozemku p. č.
3486 v k. ú. Podmokly) v rámci 6. změny Územního plánu města Děčín z plochy areálů
technické vybavenosti na hromadné bydlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu A - vzhledem ke stávajícím provozům v sousedství
lokality, působících dle platného Územního plánu města Děčín na plochách dopravy,
průmyslové výroby a technické vybavenosti, pro které by trvalé bydlení přineslo zvýšené
nároky na dodržení všech hygienických limitů - námitce vyhovět.
Usnesení č. RM 10 01 36 03
Rada města projednala námitku k vyřazení lokality 6Z-15 (č. p. 183 na pozemku p. č. 588/2

v k. ú. Horní Oldřichov) projednávané v rámci 6. změny Územního plánu města Děčín kvůli
změně funkčního využití z plochy průmyslové výroby na plochu pro individuální bydlení
v rodinném domu, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu A - vzhledem k přehodnocení negativního stanoviska
Ministerstva dopravy ČR vrátit lokalitu 6Z-15 do 6. změny Územního plánu města - námitce
vyhovět.
Usnesení č. RM 10 01 36 04
Rada města projednala návrh na vydání 6. 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 za podmínek rozhodnutí o námitkách, podaných k lokalitám 6Z-61 a 6Z-15: varianta 1)
• 6Z-61 varianta A - vzhledem ke stávajícím provozům v sousedství lokality,
působících dle platného Územního plánu města Děčín na plochách dopravy,
průmyslové výroby a technické vybavenosti, pro které by trvalé bydlení přineslo
zvýšené nároky na dodržení všech hygienických limitů - námitce vyhovět,
• 6Z-15 varianta A - vzhledem k přehodnocení negativního stanoviska Ministerstva
dopravy ČR vrátit lokalitu 6Z-15 do 6. změny Územního plánu města - námitce
vyhovět.
Usnesení č. RM 10 01 37 01
Rada města projednala žádosti o slevu z nájemného za užívání bytových jednotek a
schvaluje
slevu z nájemného za užívání bytových jednotek č. 6 a č. 12 v objektu Lodní 1407/6, Děčín I,
ve výši 50 % ze základního nájemného za období od 01.07.2009 do doby odstranění závad.
Usnesení č. RM 10 01 37 02
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1567/4 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 01 37 03
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Podmokly a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3057/11 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 01 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2833/2 o výměře cca 300 m 2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 10 01 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 01 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 276/83 o výměře 45 m 2
v k. ú. Březiny u Děčína na stavbu přístupového chodníku.
Usnesení č. RM 10 01 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 276/83 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 10 01 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 699 o výměře 120 m2
v k. ú. Podmokly jako zázemí k domu.
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Usnesení č. RM 10 01 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 699 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 01 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 164 o výměře 249 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 10 01 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2481 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 01 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 991/2, dle geometrického plánu
č. 3216-079/2009 ozn. jako pozemek p. č. 991/3 o výměře 54 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Z. F. a paní S. P. za cenu 48.600,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva chůze
pro vlastníky objektu na st. p. č. 992/1 v k. ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 01 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 991/2, dle geometrického plánu
č. 3216-079/2009 ozn. jako pozemek p. č. 991/4 o výměře 3 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana P. S. za cenu 2.700,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
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Usnesení č. RM 10 01 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 51/2, dle geometrického plánu č.
412-028/2009 ozn. jako pozemek p. č. 51/7 o výměře 826 m2, v k. ú. Krásný Studenec se
všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. DISTAV CZ stavební, s.r.o., Tuháňská 319,
Libušín, za cenu 205.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 01 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3725/60 o výměře 261 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní K. Z. za cenu 208.800,00 Kč +
náklady spojené s převodem, s podmínkou věcného břemene práva obnovy a údržby
dopravního značení pro město Děčín a s podmínkou věcného břemene obnovy a údržby
mostní konstrukce pro vlastníka mostu, tj. Ředitelství silnic a dálnic Chomutov, „bezplatně“.
Usnesení č. RM 10 01 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
variantu č. 1, tj. zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 228,
dle geometrického plánu č. 3182-217/2009 ozn. jako pozemek p. č. 228/2 o výměře 60 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Z. a R. V. za cenu
12.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 01 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 228, dle geometrického plánu
č. 3182-217/2009 ozn. jako pozemek p. č. 228/3 o výměře 48 m2, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana I. B. za cenu 2.400,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 01 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ pozemku p. č. 1373/4 o výměře 774 m2, ideální
1/34 pozemku p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemku p. č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše
v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana O. U. za cenu
83.406,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 01 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 37 20 ze dne 22.09.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 872/1 a části pozemku p. č. 284/1 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 26 ze dne
22.10.2009, týkající se prodeje pozemku p. č. 872/1 a části pozemku p. č. 284/1 v k. ú.
Březiny u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 01 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 872/1 o výměře 65 m2 a část pozemku p. č.
284/1, dle geometrického plánu č. 590-96/2009 nově ozn. jako pozemek p. č. 284/3 o výměře
56 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím a to ideální ½ pro paní
J. K. a ideální ½ pro pana M. K. za cenu 24.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 01 37 21
Rada města projednala návrh na změnu koncepce prodeje nemovitostí z vlastnictví města
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt č. p. 1405 Lodní ul., Děčín I, v k. ú.
Děčín včetně pozemku p. č. 399/4 v k. ú. Děčín, podle „Doplňkových pravidel“, tj. jednotlivé
bytové jednotky.
Usnesení č. RM 10 01 50 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí 2010 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 10 01 60 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
rozhodla
1. zrušit stávající Směrnici č. 5 ze dne 01.09.2008,
2. vydat novou Směrnici č. 5 s účinností od 01.02.2010.
Usnesení č. RM 10 01 60 02
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 21. ledna 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 01 60 03
Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení
na předmět veřejné zakázky: „Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální
centrum) “ a
rozhodla
o vyloučení tohoto uchazeče z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace:
OHL ŽS, a. s., Divize 8 Chomutov, IČ : 46342796, Lipská 4696, 430 03 Chomutov.
Usnesení č. RM 10 01 60 04
Rada města přezkoumala námitku ze dne 28.12.2009, zájemce SaM silnice a mosty
Děčín a. s., IČ: 25042751, Oblouková 416, 405 02 Děčín III, proti vyloučení pro nesplnění
kvalifikace v užším řízení, zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: „Modernizace
sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí “ a
rozhodla
námitce nevyhovět.

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

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