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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 2. března 2010
Usnesení č. RM 10 05 31 01
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 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 4/2010 dle důvodové zprávy,
tj. snížení příjmů roku 2010 o 128 tis. Kč, zvýšení výdajů o 5.990 tis. Kč a zvýšení
financování o 6.118 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 05 36 01
Rada města projednala Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31.12.2009 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31.12.2009.

Usnesení č. RM 10 05 36 02
Rada města projednala vyhodnocení plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Děčín
za rok 2009, včetně jeho aktualizace a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. vyřazení cílů – A.I.2, C.IV.5,
2. zařazení nově navrženého cíle dle přílohy č. 2 A.II.4.
Usnesení č. RM 10 05 36 03
Rada města projednala informaci o Oznámení o změně č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum a změnách v Řídícím výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Oznámení o změně č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna
Centrum,
2. odvolat členy Řídícím výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
• Ing. Ladislava Kučeru, konzultanta, Obchodní akademie Děčín,
• Ing. Martina Krištofa, senior manažera společnosti AQE advisors, a.s.,
3.
jmenovat členy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
• Mgr. Jaroslava Skálu, ředitele ZŠ Kamenická ul.,
• Ing. Jiřího Astera, jednatele společnosti Česko – saské přístavy s.r.o. a předsedu
OHK Děčín.
Usnesení č. RM 10 05 36 04
Rada města projednala dohodu o provedení vynucené překládky veřejné komunikační sítě
v majetku UPC Česká republika, a.s., v rámci stavby „Děčín – plavecký areál Děčín protipovodňová zeď“ a
schvaluje
uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační
sítě – televizní kabelové rozvody a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dohody o provedení
vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě – televizní kabelové
rozvody s UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4.
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Usnesení č. RM 10 05 36 05
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku
města“ na výkon autorského dozoru k projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 10 05 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem kaple v Prostředním Žlebu a
schvaluje
pronájem kaple - budovy bez č. p. na pozemku p. č. 371 v k. ú. Prostřední Žleb Občanskému
sdružení pro obnovu kaple Andělů Strážných v Prostředním Žlebu, V Dolině 121, Děčín XVProstřední Žleb, zastoupenému MUDr. Pavlem Kozlíkem, za účelem pomoci s obnovou
a údržbou kaple, na dobu určitou do 31.03.2020 za nájemné 1 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 05 37 02
Rada města projednala žádost vlastníka domu č. p. 51 ul. Potoční, Děčín XXXI, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 51 ul. Potoční, Děčín XXXI, do 17.03.2011.
Usnesení č. RM 10 05 37 03
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 270/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Chrochvice věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 05 37 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o výpůjčce“ prefabrikovaného
oplocení v ul. Práce od vlastníka oplocení Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy
pro účely děčínských sprejerů a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o výpůjčce“ prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka
oplocení Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů,
jejich maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak
diskriminujících témat a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 1
ke „Smlouvě o výpůjčce“ prefabrikovaného oplocení.
Usnesení č. RM 10 05 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 696/1 v k. ú. Podmokly
o výměrách upřesněných geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 05 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 15/1 o výměře 1 124 m2
v k. ú. Hoštice nad Labem.
Usnesení č. RM 10 05 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3348/1 o výměře 280 m 2 a pozemku p. č.
3349 o výměře 354 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do výlučného
vlastnictví panu J. B. za cenu 210.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 05 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 405/2 o výměře 282 m2 v k. ú. Podmokly pro pana K. B.
za cenu 564 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 05 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 405/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Podmokly pro KSČM
zastoupenou OV KSČM Děčín, Labské nábřeží 318, Děčín IV, za cenu 20 Kč/rok.

4

Usnesení č. RM 10 05 37 10
Rada města projednala návrh na rekonstrukci sítě veřejného osvětlení v ulici Liberecká,
Děčín II, a
schvaluje
realizaci stavby v součinnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. RM 10 05 37 11
Rada města projednala žádost o navýšení odměny a
schvaluje
měsíční odměnu za výkon likvidátora Bytového podniku Děčín s. p. v likvidaci s účinností
od 01.03.2010 ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 05 38 01
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce s Ústeckým krajem a tuto smlouvu
bere na vědomí
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 05 38 02
Rada města projednala Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem, ředitelem
odštěpného závodu Nemocnice Děčín o. z., pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2010
do 31.12.2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z.,
se sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem,
ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín o.z., pro město Děčín a spádové obce
od 01.04.2010 do 31.12.2010 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o zabezpečení
ambulantní pohotovostní péče dle důvodové zprávy a přílohy.
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Usnesení č. RM 10 05 38 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny subjektům
zabývajícím se hlídáním předškolních dětí pro rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny Mateřskému centru Bělásek
ve výši 253.000,00 Kč a Mateřskému centru Rákosníček, o.s. ve výši
240.000,00 Kč dle důvodové zprávy,
2.
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny pro rok 2010
v předloženém znění a
3.
o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašky k podpisu
těchto smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny.
Usnesení č. RM 10 05 38 04
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2010 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity v sociální
oblasti dle důvodové zprávy ve výši do 50 tis. Kč na subjekt a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2010
dle důvodové zprávy a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění a
2.
o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašky k podpisu
těchto smluv.
Usnesení č. RM 10 05 38 05
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt
pro rok 2010 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt organizacím poskytujícím
sociální služby a aktivity dle důvodové zprávy a příloh,
2.
o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
3.
o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašky k podpisu
těchto smluv.
Usnesení č. RM 10 05 38 06
Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku
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paní Daně Plechaté ve výši 100 tis. Kč pro rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku paní Daně
Plechaté ve výši 100 tis. Kč pro rok 2010,
2.
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro děti do
tří let věku v denním režimu ve výši 100 tis. Kč pro rok 2010 dle důvodové
zprávy a návrhu smlouvy, která je její přílohou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 05 38 07
Rada města projednala žádost nestátního zdravotního zařízení Agentury domácí péče ANNA
a Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a
rozhodla
o udělení výjimky na vydání maximálně 3 bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla
organizacím Agentura domácí péče ANNA a Centru sociálních služeb Děčín, p.o., které mají
zaregistrovanou terénní sociální službu, poskytovanou na území města Děčína v přirozeném
sociálním prostředí osob, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby dle důvodové zprávy
a za podmínek v ní uvedených.
Usnesení č. RM 10 05 39 01
Rada města projednala žádost Gymnázia Děčín, p.o. Komenského nám. 4, Děčín I,
IČ 47274620 o finanční příspěvek na Mezinárodní festival dětských sborů v Itálii a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1.
o poskytnutí finanční dotace Gymnáziu Děčín, p.o. ve výši 232.500,00 Kč
na Mezinárodní festival dětských sborů v Itálii,
2.
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 05 39 02
Rada města projednala žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, Opava,
IČ 25846761 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na reklamních předmětech „BUTON“, které vytváří společnost
AKTIV 95 OPAVA s.r.o. jako sběratelskou kolekci znaků měst a obcí České republiky.
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Usnesení č. RM 10 05 39 03
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky
do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská sportovní,
p.o. a
rozhodla
1.
2.

poskytnout bezplatné permanentní vstupenky na rok 2010 do Plavecké haly
Děčín, pro sportovce SK Děčín: P. R., F. G., M. K., J. M., M. K., J. T., A. S. a P.
K.,
poskytnout každé jednotce sboru dobrovolných hasičů 4 permanentky:
Děčín XXXII - Boletice, Děčín III – Staré město, Děčín XI – Horní Žleb
a Děčín XXXI – Křešice dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 10 05 50 01
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2818/1 o výměře upřesněné
geometrického plánu, který bude vyhotoven v k. ú. Děčín (ve snímku katastrální mapy ozn.
jako díl „a“) se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní L. Š. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 05 50 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2818/1 o výměře upřesněné
geometrického plánu, který bude vyhotoven v k. ú. Děčín (ve snímku katastrální mapy ozn.
jako díl „b“) se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana P. N. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 05 50 03
Rada města projednala žádost společnosti HISTORY s.r.o, Praha 10, Dvouletky 363/2833,
IČ 256 59 651 jednající Václavem Bártou, autorem projektu, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v publikaci KNÍŽKA DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ – MĚSTA
A OBCE OČIMA DĚTÍ.
Usnesení č. RM 10 05 50 04
Rada města projednala Zápis č. 1/2010 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne
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22.02.2010 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 05 60 01
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 25. března 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 05 60 02
Rada města projednala Zápis č. 1/2010 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín ze dne 22.02.2010 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 05 60 03
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení
zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího
vzdělávání“ a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči INSKY, s.r.o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem,
IČ: 00671533 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 10 05 60 04
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení
zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická,
ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazeče N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o.
IČ: 44564287, Nerudova 2215, Litoměřice, a
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2. o zadání veřejné zakázky uchazeči Děčínský stavební podnik s. r. o., IČ : 47781483,
Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín I, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 10 05 60 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 2015/1
dle geometrického plánu č. 2038-075/2009 ozn. jako pozemek p. č. 2015/4 o výměře 3 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu
se „Zásadami...“ mezi evidovanými zájemci a současně vlastníky okolních nemovitostí.
Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“, tj. 600,00 Kč ostatní náklady spojené
s převodem.

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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