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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 4. schůze rady města konané dne 16. února 2010

Usnesení č. RM 10 04 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení rady města č. RM 10 03 30 01 – tajemník magistrátu – VzDK.
Usnesení č. RM 10 04 31 01
Rada města projednala návrh na realizaci projektu Vnitřní integrace úřadu dle výzvy
IOP č. 06 Technologická centra obcí s rozšířenou působností, části III, a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1.
tento návrh schválit včetně finanční spoluúčasti na projektu ve výši 15 % celkových
uznatelných nákladů projektu a
2.
pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Žádosti
o poskytnutí dotace v rámci výzvy IOP č. 06 Technologická centra obcí
s rozšířenou působností, části III.
Usnesení č. RM 10 04 31 02
Rada města projednala předložený návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví Centra sociálních služeb Děčín, p. o., a
schvaluje
bezúplatný převod nábytku formou daru dle předloženého návrhu v hodnotě do 20 tis. Kč
za položku a
pověřuje

primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Darovací smlouvy
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 04 31 03
Rada města projednala návrh Směrnice č. 12 - Postup při přijímání nalezených věcí na území
statutárního města Děčín a nakládání s nimi a
schvaluje
Směrnici č. 12 - Postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín
a nakládání s nimi.
Usnesení č. RM 10 04 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se sanace skalního převisu v havarijním
stavu na objektu T1, Teplická ulice a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – K pořizování služeb, materiálu a majetku města, dle důvodové
zprávy a
pověřuje
Mgr. Jiřího Hykše podpisem objednávky a odbor životního prostředí zajištěním veškerých
potřebných prací včetně realizace akce.
Usnesení č. RM 10 04 34 02
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
schvaluje
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
ve II. pololetí 2009 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku
města.
Usnesení č. RM 10 04 34 03
Rada města projednala materiál Povodňová komise statutárního města Děčín a obce
s rozšířenou působností Děčín – odvolání a jmenování členů a
odvolává
1.
2.
3.
4.

členy Povodňové komise statutárního města Děčín - příloha č. 1,
členy Pracovního štábu povodňové komise statutárního města Děčín – příloha č. 2,
členy Povodňové komise obec s rozšířenou působností Děčín – příloha č. 3,
členy Pracovního štábu povodňové komise obce s rozšířenou působností Děčín –
příloha č. 4, a
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jmenuje
1.
2.
3.
4.

členy Povodňové komise statutárního města Děčín - příloha č. 5,
členy Pracovního štábu povodňové komise statutárního města Děčín – příloha č. 6,
členy Povodňové komise obec s rozšířenou působností Děčín – příloha č. 7,
členy Pracovního štábu povodňové komise obce s rozšířenou působností Děčín –
příloha č. 8.

Usnesení č. RM 10 04 34 04
Rada města projednala oznámení záměru „I/13 Děčín – okružní křižovatka Benešovská“,
který je podroben zjišťovacímu řízení a
bere na vědomí
oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a
doporučuje
záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání písemného stanoviska
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 10 04 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 2/2010 – č. RO 3/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 26 tis. Kč a zvýšení výdajů o 26 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 04 35 02
Rada města projednala informaci o konání řádné valné hromady společnosti TERMO
Děčín a.s. dne 02.03.2010 včetně návrhu na usnesení této valné hromady a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku, aby hlasoval na valné hromadě
společnosti TERMO Děčín a. s. pro schválení jednotlivých bodů pořadu souhlasně.
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Usnesení č. RM 10 04 36 01
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky: „Povodňové škody 2009 – oprava
MK na Chlumu“ a
schvaluje
1. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
• Dokom Final s.r.o., Kamenná 2, Děčín XXXII
• ZEMPRA s.r.o. - divize Děčín, Vítězství 374, 40711 Děčín
• INSKY s.r.o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem
• SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín III
• HERKUL a.s., Mostecká 85, 43401 Most - Vtelno
2.

a

základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky:
dílčí hodnotící kritéria:
• nabídková cena
• lhůta realizace (počítáno v týdnech)
• záruční lhůta

váhy:
50 %
30 %
20 %

jmenuje
seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
náhradníci:
MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM
pan Jaroslav Foldyna – člen ZM
pan Vlastimil Lhoták – člen ZM
RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM
Ing. Valdemar Grešík – člen ZM
Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM
Ing. Rostislav Donát – člen ZM
pan Ivan Vepřek – člen ZM
pan Miroslav Šašek - odbor rozvoje
paní Jitka Jarošová – odbor rozvoje
paní Edita Jiřišťová - odbor rozvoje
pan Jindřich Drbohlav – odbor rozvoje
Usnesení č. RM 10 04 36 02
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky: „Povodňové škody 2009 Děčín –
Krásný Studenec“ a
schvaluje
1.

seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
• Dokom Final s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
• ZEMPRA s.r.o. - divize Děčín, Vítězství 374, 40711 Děčín XXXII
• INSKY s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
• SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III
• HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most - Vtelno
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2.

a

základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky:
dílčí hodnotící kritéria:
váhy:
• nabídková cena
50 %
• lhůta realizace (počítáno v týdnech)
30 %
• záruční lhůta
20 %

jmenuje
seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
náhradníci:
MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM
pan Jaroslav Foldyna – člen ZM
pan Vlastimil Lhoták – člen ZM
RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM
Ing. Valdemar Grešík – člen ZM
Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM
Ing. Rostislav Donát – člen ZM
pan Ivan Vepřek – člen ZM
pan Miroslav Šašek - odbor rozvoje
paní Jitka Jarošová – odbor rozvoje
pan Jindřich Drbohlav – odbor rozvoje
paní Edita Jiřišťová - odbor rozvoje
Usnesení č. RM 10 04 36 03
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky: „Povodňové škody 2009 Děčín –
ul. 5. května - Bělá“ a
schvaluje

a

1.

seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
• Dokom Final s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
• ZEMPRA s.r.o. - divize Děčín, Vítězství 374, 40711 Děčín XXXII
• INSKY s.r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
• SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III
• HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most - Vtelno

2.

základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky:
dílčí hodnotící kritéria:
váhy:
• nabídková cena
50 %
• lhůta realizace (počítáno v týdnech)
30 %
• záruční lhůta
20 %

jmenuje
seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
náhradníci:
MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM
pan Jaroslav Foldyna – člen ZM
pan Vlastimil Lhoták – člen ZM
RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM
Ing. Valdemar Grešík – člen ZM
Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM
Ing. Rostislav Donát – člen ZM
pan Ivan Vepřek – člen ZM
pan Miroslav Šašek - odbor rozvoje
paní Jitka Jarošová – odbor rozvoje
pan Jindřich Drbohlav – odbor rozvoje
paní Edita Jiřišťová - odbor rozvoje
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Usnesení č. RM 10 04 37 01
Rada města projednala žádosti o slevu z nájemného za užívání bytových jednotek a
schvaluje
slevu z nájemného za užívání bytových jednotek č. 43, č. 44 a č. 45 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV, ve výši 30 % ze základního nájemného za období od 01.12.2009 do doby
odstranění závady.
Usnesení č. RM 10 04 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bělá u Děčína
a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1290/1 – vodní plocha, p. č. 1149 – ostatní plocha, komunikace
a p. č. 376/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení
zemního kabelového vedení VN a NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 04 37 03
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2463/1, p. č. 2463/9 a p. č. 2463/16 vše ostatní plocha v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení vedení veřejného komunikačního zařízení přes tyto
pozemky a práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zřízení (uložení), provozu,
údržby a oprav podzemního vedení veřejného komunikačního zařízení pro budoucího
oprávněného, tj vlastníka zařízení, a to za cenu 500,00 Kč, případně započtením vzájemné
pohledávky ve výši 500,00 Kč a
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene práva vedení veřejného
komunikačního zařízení přes pozemky p. č. 2463/1, p. č. 2463/9 a p. č. 2463/16 vše ostatní
plocha, v k. ú. Děčín a práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zřízení
(uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejného komunikačního zařízení
mezi statutárním městem Děčín a Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
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Usnesení č. RM 10 04 37 04
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1.

2.

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 3011/3 – vodní plocha v k. ú. Děčín, práva zřízení a provozování stavby
(vedení) pro akci „Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity-polyfunkční bazén
a související úpravy“ a práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek za účelem oprav
a údržby této stavby (vedení) od povinného, Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného
pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF (min.
10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč) + příslušné DPH +
poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 20 % DPH (viz čl. III. smlouvy) a
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 stavby (vedení) pro akci „Plavecký areál Děčín –
rozšíření kapacity-polyfunkční bazén a související úpravy“ a práva vstupu a vjezdu
na uvedený pozemek za účelem oprav a údržby této stavby (vedení) od povinného,
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle vzorce: délka
v ose VB x šíře ochranného pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu
dle cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně
500,00 Kč) + příslušné DPH + poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč +
20 % DPH (viz čl. III. smlouvy) a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 04 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2889/1 o výměře 1 000 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 04 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/1 o výměře
upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 04 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1437/4 o výměře 500 m2 v k. ú. Horní Oldřichov jako zázemí
k domu a pod stavbou přístřešku, pro manžele P. a L. K. za cenu 1.150 Kč/rok, s podmínkou
zachování přístupu pro vlastníky nemovitostí na st. p. č. 586, st. p. č. 587 a st. p. č. 588/1
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 04 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 276/83 o výměře 45 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na stavbu
přístupového chodníku k objektu na st. p. č. 458 v k. ú. Březiny u Děčína pro paní T. T. N.
za cenu 2.745 Kč/rok na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 10 04 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2653/1 o výměře 196 m2 a pozemku p. č. 2653/3 o výměře 150 m2
v k. ú. Podmokly pro paní J. Č. za cenu 692 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 04 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3657/100 v k. ú.
Podmokly (dle geometrického plánu č. 3109-45/2009 ozn. jako díl „g“) o výměře 1 m 2, část
pozemku p. č. 3657/95 v k. ú. Podmokly (dle geometrického plánu č. 3145-146/2009 ozn.
jako díl „c“ a „b“) o výměře 23 m2.
Usnesení č. RM 10 04 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 3725/21 dle geometrického plánu
č. 3145-146/2009 ozn. jako p. č. 3725/75 o výměře 129 m2 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 04 37 12
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a

8

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města část pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře
dle geometrického plánu,
• do majetku města část pozemku p. č. 349 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře
dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 10 04 37 13
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• část pozemku p. č. 168/3 o výměře dle geometrického plánu, v k. ú. Podmokly,
z majetku statutárního města Děčín do majetku RWE GasNet s.r.o.,
Ústí nad Labem, a
• část pozemku p. č. 168/26 o výměře dle geometrického plánu, v k. ú. Podmokly,
z majetku RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, do majetku statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 10 04 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 826/1 o výměře 313 m2 a pozemku
p. č. 821/28 o výměře 253 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manželé
I. a R. L. za cenu 113.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 04 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1855, dle geometrického plánu
č. 3212-080/2009 se jedná o pozemek p. č.1855/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, manželům E. a I. H. za cenu 12.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 04 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1286/10 o výměře 7 m2
v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům K. a F. M. za cenu
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350,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 04 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 246/5, dle geometrického plánu
č. 660-062/2009 ozn. jako pozemek p. č. 246/5 o výměře 425 m2, v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro V. G. za cenu 85.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 04 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 04 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 5/2 o výměře 53 m2 v k. ú.
Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a N. M. za cenu
10.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 04 37 20
Rada města projednala návrh na potvrzení usnesení rady města a zastupitelstva města a
potvrzuje
1.

2.

usnesení rady města č. RM 08 18 37 116 ze dne 09.09.2008, týkající se prodeje
částí pozemku p. č. 1907 dle geometrického plánu ozn. jako pozemek p. č. 1907/1
a pozemek p. č. 1907/2 v k. ú. Podmokly s tím, že kupní smlouva mezi statutárním
městem Děčín a manželi J. a R. C. bude uzavřena a kupní cena uhrazena nejpozději
31.03.2010 a
usnesení č. RM 08 18 37 117 ze dne 09.09.2008, týkající se prodeje ideální ½ části
pozemku p. č. 1907 dle geometrického plánu ozn. jako pozemek p. č. 1907/3 v k. ú.
Podmokly s tím, že kupní smlouva mezi statutárním městem Děčín a manželi
J. a R. C. bude uzavřena a kupní cena uhrazena nejpozději 31.03.2010 a

doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit:
1.
usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 08 93 ze dne 25.09.2008, týkající
se prodeje částí pozemku p. č. 1907 dle geometrického plánu ozn. jako pozemek
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2.

p. č. 1907/1 a pozemek p. č. 1907/2 v k. ú. Podmokly s tím, že kupní smlouva mezi
statutárním městem Děčín a manželi J. a R. C. bude uzavřena a kupní cena
uhrazena nejpozději 31.03.2010 a
usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 08 94 ze dne 25.09.2008, týkající
se prodeje ideální ½ části pozemku p. č. 1907 dle geometrického plánu ozn. jako
pozemek p. č. 1907/3 v k. ú. Podmokly s tím, že kupní smlouva mezi statutárním
městem Děčín a manželi J. a R. C. bude uzavřena a kupní cena uhrazena nejpozději
31.03.2010.

Usnesení č. RM 10 04 37 21
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
1.
2.
3.

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1321/2 o výměře
1 222 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín,
schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 23/09/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1321/2
v k. ú. Prostřední Žleb a
pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi statutárním městem Děčín a ČR
– ÚZSVM.

Usnesení č. RM 10 04 37 22
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup:
• pozemku p. č. 568 o výměře 2 875 m2, pozemku p. č. 655 o výměře 2 817 m2,
pozemku p. č. 656 o výměře 4 014 m2, pozemku p. č. 671 o výměře 985 m2,
v k. ú. Děčín,
• pozemku p. č. 1231 o výměře 1 235 m2, pozemku p. č. 1259/1 o výměře
1 506 m2, v k. ú. Podmokly,
od Správy železniční dopravní cesty, st. organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu
dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 10 04 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 26 37 28 ze dne 15.12.2009, týkající
se prodeje pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
• revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 01 10 24 ze dne 21.01.2010,
týkající se prodeje pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře,v plném znění a
• prodej části pozemku p. č. 602 o výměře upřesněné geometrickým plánem v k. ú.
Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. K. za cenu 200 Kč/m2
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 04 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a zatížení pozemků v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 06 06 37 18 ze dne 07.03.2006, týkající se zatížení
částí pozemků p. č. 1529, p. č. 121/1 a st. p. č. 40 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1.
revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 03 15 ze dne 20.04.2006
ve schvalující části, týkající se zatížení částí pozemků p. č. 1529, p. č. 121/1
a st. p. č. 40 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem v plném znění a
2.
zatížení pozemku p. č. 1529 o výměře 168 m2 a pozemku p. č. 121/1 o výměře
449 m2 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva jízdy a chůze
pro vlastníka pozemku p. č. 739/2 v k. ú. Krásný Studenec bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 04 37 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 01 37 14 ze dne 05.01.2010, týkající se prodeje
pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Krásný Studenec ve smyslu doplnění usnesení o text „s podmínkou
zřízení předkupního práva na dobu 10 let ve prospěch statutárního města Děčín a to jako
právo věcné“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstvo města č. ZM 10 01 10 13
ze dne 21.01.2010 týkající se prodeje pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Krásný Studenec ve smyslu
doplnění usnesení o text „s podmínkou zřízení předkupního práva na dobu 10 let
ve prospěch statutárního města Děčín a to jako právo věcné“.
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Usnesení č. RM 10 04 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 271/11a-114/03 ze dne 12.05.2003 na pronájem
části pozemku p. č. 271/11 v k. ú. Březiny u Děčína ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce
a to pana J. V.
Usnesení č. RM 10 04 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 271/11 o výměře
dle geometrického plánu, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 10 04 37 28
Rada města projednala návrh na prodej a výkup částí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1.
prodej části pozemku p. č. 537/1, dle geometrického plánu č. 226-17/2010 se jedná
o díl „b“ o výměře 33 m2 v k. ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, paní J. N. za cenu 1.650,00 Kč + ostatní náklady a
2.
výkup části pozemku st. p. č. 112, dle geometrického plánu č. 226-17/2010 se jedná
o díl „a“ o výměře 1 m2 v k. ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z vlastnictví paní J. N. za cenu 50,00 Kč + ostatní náklady,
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 04 37 29
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 545 o výměře 83 m 2 a část pozemku p. č.
547/1 o výměře cca 270 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 10 04 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 545 o výměře 83 m2 a část
pozemku p. č. 547/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 10 04 37 31
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu J. C. z částky 5.962,00 Kč
na 10 %, tj. 596,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 04 37 32
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
• s paní E. C. dle které se povoluje úhrada dluhu paní E. C. ve výši 90.575,20 Kč
v měsíční splátce 500,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek,
• s paní V. D. dle které se povoluje úhrada dluhu paní V. D. ve výši 21.221,00 Kč
v měsíční splátce 1.000,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci, vše
pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 10 04 37 33
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 781 o výměře 813 m2 v k. ú.
Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 04 39 01
Rada města projednala žádost Sdružení Romských Aktivistů Děčín, IČO: 266 16 963 o dotaci
na opravu pronajatých nebytových prostor a
neschvaluje
poskytnutí dotace Sdružení Romských Aktivistů Děčín ve výši 40.000,00 Kč na opravu
pronajatých prostor.
Usnesení č. RM 10 04 39 02
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2010 a
rozhodla
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poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace na činnost v roce 2009
ve výši do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o výši finanční dotace v roce 2010 pro subjekty pracující v oblasti kultury
dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč,
2.
o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 subjektům pracujícím v oblasti
kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 04 39 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2010 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2009 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o poskytnutí finanční dotace v roce 2010 pro sportovní subjekty dle důvodové
zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč,
2.
o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 sportovním subjektům
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 04 50 01
Rada města projednala předložený plán zahraničních služebních cest ředitelky řízené
příspěvkově organizace Zoologická zahrada Děčín na rok 2010 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 04 50 02
Rada města projednala návrh podmínek soutěže na odprodej rekreačního areálu v k. ú.
Maxičky a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p. 219,
Děčín XXXI, – býv. Bowling a
schvaluje
podmínky soutěže při realizaci odprodeje rekreačního areálu v k. ú. Maxičky
a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 04 50 03
Rada města projednala zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Technický dozor
investora pro akce realizované v rámci IPRM“ a
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schvaluje
1.
2.

druh zadávacího řízení: užší, s omezením počtu zájemců losováním za účasti
notáře,
základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena a

jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace podaných žádostí, dále komusi pro otevírání obálek
a pro hodnocení nabídek dle zák. 137/2006 Sb ve veřejné zakázce na službu:
1)
Ivan Vepřek – člen RM
náhradník : Ing. Rostislav Donát - ODS
2)
Ing. Vlastimil Pažourek - VPM
náhradník : Ing. Valdemar Grešík VPM
3)
RSDr. Jaroslav Horák - KSČM
náhradník : Vlastimil Lhoták - KSČM
4)
Barbora Stožická – OR
náhradník : Miroslav Šašek - OR
5)
Jitka Jarošová - OR
náhradník : Ing. Ladislav Jurásek - OR
6)
MUDr. Ivan Stríbrský - ČSSD
náhradník : Pavel Sinko – ČSSD
Usnesení č. RM 10 04 50 04
Rada města projednala materiál o přeložce sítě v majetku Telefónica O2 Czech Republic a. s.
v rámci stavby: „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační
sítě a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o provedení
překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v majetku Telefónica O2
Czech Republic a. s., IČ : 60193336, DIČ : CZ60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle.
Usnesení č. RM 10 04 60 01
Rada města projednala Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín - zóna Centrum ke dni 31.12.2009 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín - zóna Centrum ke dni 31.12.2009.
Usnesení č. RM 10 04 60 03
Rada města projednala žádost Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, Děčín, IČ 47274620
o užití znaku města Děčína a
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souhlasí
s užitím znaku města Děčína na oficiálních tiskovinách II. ročníku amatérského filmového
festivalu „DĚČÍNSKÉ ZLATÉ SLUNCE 2010“.

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

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