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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 6. schůze rady města konané dne 23. března 2010
Usnesení č. RM 10 06 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0310 003 – vedoucí OR – další kontrola v 03/11.
Usnesení č. RM 10 06 31 01
Rada města projednala znění Smlouvy licenční mezi L. Č. coby autorem a statutárním městem
Děčín coby nabyvatelem oprávnění k publikování obrazového materiálu na webových
stránkách statutárního města Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Smlouvy licenční.
Usnesení č. RM 10 06 32 01
Rada města projednala žádost obce Huntířov uzavřít se statutárním městem Děčín
Veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem
stanovených podmínek a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. RM 10 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 5/2010 – č. RO 14/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 240.128 tis. Kč a zvýšení výdajů o 240.128 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 06 36 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se přípravy projektu
výsadby liniové izolační zeleně a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 60 01 ze dne 03.11.2009 v plném znění.
Usnesení č. RM 10 06 36 02
Rada města projednala předložený návrh na odpis investic a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis následujících investic:
1. Obnova koupaliště pod zámkem
1.003.814,00 Kč
2. Výstavba bytů v ul. Jeronýmova
1.253.700,00 Kč
3. Průmyslová zóna Dolní Oldřichov
57.750,00 Kč
Usnesení č. RM 10 06 36 03
Rada města projednala návrh na pořízení nového Územního plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořízení nového Územního plánu města Děčín.
Usnesení č. RM 10 06 36 04
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. Kamenická 692/199, 405 01
Děčín 2, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín – Hřensko
a zpět na sezónu roku 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Labskou plavební společnost s.r.o. dle důvodové zprávy
ve výši 400.000,00 Kč
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní
lodní dopravy).
Usnesení č. RM 10 06 36 05
Rada města projednala záměr zpracování projektových dokumentací a
schvaluje
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1. zpracování projektové dokumentace na akci Chodník, výhybna a veřejné osvětlení
ul. Hřbitovní ke stavebnímu povolení a
2. zpracování projektové dokumentace akce Rozšíření komunikace k parkovišti,
parkoviště, zálivy MAD a odvodnění ul. Hřbitovní – Folknářská k územnímu řízení.
Usnesení č. RM 10 06 36 06
Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení
na předmět veřejné zakázky: „Technický dozor investora pro akce realizované v rámci IPRM“
a
rozhodla
o vyloučení těchto uchazečů z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace:
• REINVEST spol. s.r.o., IČ:65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4,
• ARCADIS Project Management s.r.o., IČ:64576582, Na Strži 1702/65, 140 62
Praha 4,
• DESIGN 4, v.o.s. - projekty staveb, IČ:63220733, Trávnice 902, 511 01 Turnov.
Usnesení č. RM 10 06 36 07
Rada města projednala materiál o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě - ČEZ
Distribuce a. s. v rámci stavby: „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci připojení odběrného zařízení k distribuční
soustavě a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o budoucí
smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě - ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425, Děčín 4, Teplická 874/8.
Usnesení č. RM 10 06 37 01
Rada města projednala žádost o změnu Mandátní smlouvy a
schvaluje
změnu Mandátní smlouvy uzavřené mezi mandantem Městem Děčín a mandatářem
Sportovním klubem Děčín dne 05.11.2002, formou Dodatku č. 3 ke smlouvě, kde se změní
doba platnosti Mandátní smlouvy na dobu určitou do 30.06.2027 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 3.
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Usnesení č. RM 10 06 37 02
Rada města projednala žádost o udělení plné moci ve věci restaurování a obnovy Tampeho
kašny v k. ú. Podmokly a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku udělením plné moci pro pana
O. Ch., předsedu občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek, ve věci zastupování
města při restaurování Tampeho kašny na pozemku p. č. 929 v k. ú. Podmokly, spočívající
v doplnění odsekaných částí kamenné skulptury a obnovení nápisových polí.
Usnesení č. RM 10 06 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.
Křešice u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 726 a p. č. 727, oba ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Křešice u Děčína věcným břemenem práva uložení plynovodní přípojky a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této přípojky
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 716 a pozemku p. č. 717 v k. ú.
Křešice u Děčína nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2917 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení plynové přípojky a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí této přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku p. č. 106 v k. ú. Děčín nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3085 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení plynové, vodovodní a kanalizační přípojky a práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této přípojky
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka RD na pozemku p. č. 3082 v k. ú. Podmokly
nebo pro vlastníka sítí, za cenu dle „Zásad“.

4

Usnesení č. RM 10 06 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 789/3 – zahrada v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN a umístění přípojkové skříně pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1222 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 563/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Vilsnice věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a v k. ú.
Folknáře a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2820/38 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 2820/42 – ostatní
plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Děčín a p. č. 131/2 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 145/1
– ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení
telekomunikačního vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit část pozemků p. č. 2959 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 2960/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha a p. č. 3098 – ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení telekomunikačního vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 931, p. č. 1217, p. č. 1218/1 a p. č. 1553/2 vše ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení vodovodního řadu
a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1557/2 – ostatní plocha, silnice a p. č. 1557/6 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení vodovodní
přípojky a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou případnou
rekonstrukcí této přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu na st. p. č. 311/5
v k. ú. Horní Oldřichov nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 06 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 2817/2 o výměře 282 m2,
p. č. 2817/3 o výměře 42 m2, p. č. 2818/4 o výměře 44 m2, p. č. 2814/3 o výměře 4 m2, p. č.
2813/3 o výměře 16 m2, p. č. 2814/4 o výměře 68 m2, část p. č. 2814/1 o výměře
dle geometrického plánu, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 06 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 535/4 o výměře 48 m2,
v k. ú. Lesná u Děčína.
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Usnesení č. RM 10 06 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 990/1 v k. ú.
Boletice nad Labem o výměře 140 m2.
Usnesení č. RM 10 06 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/96 o výměře 30 m2 v k. ú. Bynov pro pana J. B.
na výstavbu schodiště a přístupu ke schodišti, za cenu 90 Kč/rok, na dobu určitou, do doby
vniku právních účinků Kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 10 06 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 383/7 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 80 m2 pro pana M. K.
za cenu 160 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 06 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 383/7 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 160 m 2 pro paní A. P.
za cenu 320 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 06 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 496 o výměře 8 m2 v k. ú. Podmokly pro pana P. T. za cenu
184 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 06 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
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schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2000 – zastavěná plocha pod domem o výměře 159 m2 a pozemku
p. č. 2001 – zahrada o výměře 204 m2 v k. ú. Děčín pro manžele P. a D. M., pana J. M. a pana
O. M. za cenu 1.089 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 06 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2826 a část pozemku
p. č. 2823 o výměře dle geometrického plánu vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 06 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 505/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú.
Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 10 06 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 505/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 10 06 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 771/5 o výměře 387 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Z. a J. T. za cenu 58.050,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 06 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 176/1 (dle geometrického plánu
č. 224-071/2009 se jedná o pozemek p. č. 176/3 o výměře 664 m2 ) v k. ú. Lesná u Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím, panu J. P. za cenu 172.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 06 37 26
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 1811/8 a p. č. 1812
(dle geometrického plánu č. 3238-003/2010 se jedná o díly „a + b“ o výměře
170 m2) v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní J. M. za cenu
34.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 06 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3129/2, dle geometrického plánu č.
3236-10/2010 nově ozn. jako p. č. 3129/2 o výměře 189 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele P. a P. J. za cenu 37.800,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 06 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3129/2, dle geometrického plánu č.
3236-10/2010 nově ozn. jako p. č. 3129/5 o výměře 35 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana P. M. za cenu 1.750,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. RM 10 06 37 29
Rada města projednala návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku p. č. 1043/1
o výměře 602 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům I. a V. Š.
za cenu 60.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 06 37 30
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a uzavření
budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej části pozemku p. č. 427/4 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven po kolaudaci stavby trafostanice v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad …“ + ostatní náklady spojené s prodejem a
2. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti – části
pozemku p. č. 427/4 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
po kolaudaci stavby trafostanice, v k. ú. Děčín – Staré Město mezi statutárním městem
Děčín a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, a za cenu
dle „Zásad …“ + ostatní náklady spojené s prodejem a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 10 06 37 32
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Podmokly
a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 55/09/UDC/BP a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 3466/1 o výměře 15 118 m 2
(dle geometrického plánu č. 3164-052/2009) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 55/09/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod části pozemku p. č. 3466/1
v k. ú. Podmokly v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitosti č. 55/09/UDC/BP o převodu části pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 06 37 33
Rada města projednala nabídku Římskokatolické farnosti – děkanství Děčín I k odkoupení
kostela, fary a přilehlých pozemků v k. ú. Nebočady a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup kostela, fary, chráněné dílny, hřbitovu, s pozemky p. č.
231 – zastavěná plocha o výměře 487 m2, p. č. 232 – ostatní plocha o výměře 1 423 m2,, p. č.
233 – zastavěná plocha o výměře 367 m2, p. č. 234 – zastavěná plocha o výměře 788 m2, p. č.
235 – zahrada o výměře 235 m2, p. č. 236 – zahrada o výměře 261 m2, p. č. 239 – zahrada
o výměře 163 m2, p. č. 240/1 – zahrada o výměře 1 833 m2, p. č. 240/2 – zahrada o výměře
951 m2, p. č. 180/3 – ostatní plocha, komunikace o výměře 315 m2 a p. č. 40/3 – ostatní
plocha, silnice o výměře 75 m2 vše v k. ú. Nebočady do majetku města.
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Usnesení č. RM 10 06 37 34
Rada města projednala nabídku Římskokatolické farnosti – děkanství Děčín I k odkoupení
kostela, fary a přilehlých pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 40/3 – ostatní plocha, silnice
o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Nebočady do majetku města.
Usnesení č. RM 10 06 37 35
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 37 10 ze dne 06.10.2009, ve smyslu
změny textu z původního „za cenu dle Zásad“, na nový text „za cenu nákladů spojených
se zřízením věcného břemene“.
Usnesení č. RM 10 06 37 36
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
1. revokaci usnesení městské rady č. 939/04 ze dne 05.12.1994 v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 37 43 ze dne 03.11.2009 v plném znění,
týkající se prodeje částí pozemků p. č. 137 a p. č. 2915 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1. revokaci usnesení městského zastupitelstva č. XVIII ze dne 15.12.1994 v plném znění,
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 37 ze dne 26.11.2009 v plném
znění, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 137 a p. č. 2915 v k. ú. Děčín a
3. prodej pozemku st. p. č. 2915/2 o výměře 130 m2 v k. ú. Děčín pod přístavbou
polyfunkčního domu manželům R. a D. S. za cenu 2 300 Kč/m 2, tj. 299.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 06 37 37
Rada města projednala žádost o prodloužení lhůty termínu pro výplatu „úlevy“ z kupní ceny
za odprodej pozemku p. č. 354/1 v k. ú. Vilsnice
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty výplaty „úlevy“ z kupní ceny za odprodej
pozemku p. č. 354/1 o výměře 1 058 m2 v k. ú. Vilsnice a to nejpozději v termínu do tří let
od nabytí účinnosti 6. změny Územního plánu města Děčína tj. nejpozději do 31.12.2013.
Usnesení č. RM 10 06 37 38
Rada města projednala žádost na prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za prodej
pozemku v k. ú. Bynov a podpis kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost o prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za prodej
pozemku p. č. 837/75 o výměře 336 m2 v k. ú. Bynov a podpis kupní smlouvy nejpozději
v termínu do 31.12.2010.
Usnesení č. RM 10 06 37 39
Rada města projednala návrh na prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy a uhrazení
kupní ceny za odprodej pozemku p. č. 1257 v k. ú. Děčín nejpozději v termínu do 31.05.2010.
Usnesení č. RM 10 06 37 40
Rada města projednala žádost o výpůjčku jedné místnosti v budově magistrátu a
schvaluje
výpůjčku 1 místnosti v I. poschodí budovy B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, pro pana Petra
Kumstáta, likvidátora Bytového podniku Děčín v likvidaci, na dobu určitou od 01.04.2010
do 31.03.2012.
Usnesení č. RM 10 06 37 41
Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku města a
schvaluje
plán akcí většího rozsahu na rok 2010 pro bytové domy spravované společností TOMMISEVER, s.r.o., a Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín dle důvodové zprávy - bodu
č. 1 a č. 3.
Usnesení č. RM 10 06 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 57 ze dne
30. května 2006 a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 57 ze dne 30. května 2006, týkající
se přemístění přístavního můstku evidenční označení 201 083 do Hřenska řkm 107,66 dolního
toku Labe – pravý břeh a
rozhodla
o přemístění přístavního můstku evidenční označení 201 083 do Dolního Žlebu řkm 731,55
dolního toku Labe – levý břeh.
Usnesení č. RM 10 06 37 43
Rada města projednala návrh na převod pozemku p. č. 1250/86 v k. ú. Děčín a návrh
na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na odprodej částí pozemků p. č. 1250/35 v k. ú.
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. převod pozemku p. č. 1250/86 o výměře 275 m2 v k. ú. Děčín panu O. Č. za cenu
nákladů spojených s převodem pozemku,
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27.04.2007 pro odprodej částí
pozemků p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín mezi statutárním městem Děčín a panem O. Č.
ve smyslu úpravy čl. V odst. 2 Kupní smlouvy z původního znění: „Při splnění
realizace uvedených úprav ve stanoveném termínu se statutární město Děčín zavazuje
vrátit kupujícímu část kupní ceny ve výši 130.640,00 Kč, nejpozději do 30 dnů
po realizaci a zjištění skutečného stavu provedení prací.“ na nový text: „Při splnění
realizace uvedených úprav ve stanoveném termínu se statutární město Děčín zavazuje
odprodat kupujícímu pozemek p. č. 1250/86 v k. ú. Děčín za cenu nákladů spojených
s převodem pozemku s tím, že dětský koutek na uvedeném pozemku bude veřejně
přístupný v období duben – říjen v pracovních dnech v čase od 15:00 hodin –
18:00 hodin (v návaznosti na technické parametry zařízení v dětském koutku, tj.
nosnost atd.).“
Usnesení č. RM 10 06 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
variantu č.1:
prodej části pozemku p. č. 3096 v k. ú. Děčín, dle geometrického plánu č. 1862-169/2007
pozemek nově označen jako p. č. 3096/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení mezi současnými žadateli, za vyvolávací cenu
7.000,00 Kč + cena za stavbu komunikace dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady
spojené s převodem,
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variantu č. 2:
1. prodej části pozemku p. č. 3096 v k. ú. Děčín, dle geometrického plánu č.
1862-169/2007 pozemek nově označen jako p. č. 3096/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím paní A. B. za cenu 7 000,00 Kč + cena za stavbu
komunikace dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené s převodem a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 3096 v k. ú.
Děčín, dle geometrického plánu č. 1862-169/2007 pozemek nově označen jako p. č.
3096/2 o výměře 35 m2, v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, paní A. B.
za cenu 7.000,00 Kč + cena za stavbu komunikace dle ZP, který bude vyhotoven +
ostatní náklady spojené s převodem,
variantu č. 3:
1. prodej části pozemku p. č. 3096 v k. ú. Děčín, dle geometrického plánu č.
1862-169/2007 pozemek nově označen jako p. č. 3096/2 o výměře 35 m2, v k. ú.
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům V. a M. P. za cenu 7.000,00 Kč
+ cena za stavbu komunikace dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené
s převodem a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 3096 v k. ú.
Děčín, dle geometrického plánu č. 1862-169/2007 pozemek nově označen jako p. č.
3096/2 o výměře 35 m2, v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům
V. a M. P. za cenu 7.000,00 Kč + cena za stavbu komunikace dle ZP, který bude
vyhotoven + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 06 38 01
Rada města projednala návrh odvodu do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, U Plovárny 1190,
IČ 71235868 a
ukládá
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, U Plovárny 1190,
IČ 71235868 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.487 tis. Kč z investičního fondu
do 10.04.2010.
Usnesení č. RM 10 06 39 01
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce „Mistrovství floristů ČR
Děčínská Kotva 2010“ v rámci Městských slavností Děčín 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední zahradnické škole, Střední
zemědělské škole A.E.Komerse a SOU Děčín - Libverda, Českolipská 123, 405 02
Děčín, na zajištění kulturní akce „Mistrovství floristů ČR Děčínská Kotva 2010“,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 06 39 02
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Rada města projednala zprávu o přípravě Městských slavností Děčín 2010 a
rozhodla
1. MgA. Petra Michálka, ředitele Městského divadla Děčín, p.o. pověřit zajištěním
večerního koncertu dne 14.05.2010 u Atlantiku, Hudebního festivalu Labe 15.05.2010
a 30.05.2010 akce pro seniory v rámci Městských slavností Děčín,
2. Ing. Ivetu Krupičkovou, ředitelku Zámku Děčín, p.o. pověřit zajištěním Historického
trhu májového v rámci Městských slavností Děčín v termínu 22.05.2010 – 23.05.2010,
3. Zdeňka Kulta, ředitele DDM Teplická ul., p.o. pověřit zajištěním festivalu Mladé Labe
v rámci Městských slavností Děčín v termínu 22.05.2010 – 23.05.2010.
Usnesení č. RM 10 06 39 03
Rada města projednala vyhodnocení činnosti Pedagogického centra a vyúčtování poskytnuté
dotace za období od 01.01.2009 do 31.12.2009 na pokrytí nákladů spojených s provozem
odloučeného pracoviště v Děčíně a toto
bere na vědomí
a na základě tohoto vyhodnocení
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. poskytnout dotaci ve výši 100 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o.p.s.
na rok 2010,
2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 10 06 39 04
Rada města projednala materiál k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p.o. a
přijímá
rezignaci MgA. Petra Michálka na funkci ředitele Městského divadla Děčín, p.o. k 30.06.2010
a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín,
p.o.
Usnesení č. RM 10 06 39 05
Rada města projednala návrh na změnu platového výměru ředitelky MŠ Děčín VI,
Klostermannova 1474/1, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Jaroslavy Vatalové a
schvaluje
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platový výměr ředitelky MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/1, příspěvková organizace,
Mgr. Bc. Jaroslavy Vatalové, dle Nařízení vlády č. 469/2002 Sb.,v platném znění, s účinností
od 01.04.2010 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 06 39 06
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace Zámek Děčín,
p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, 405 02, IČ 000 78 867 a
schvaluje
toto vyřazení z majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 10 06 50 02
Rada města projednala Výzvu č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ
„Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci projektu „Racionálně organizovaný úřad Děčín“ 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. 57 pro kraje a obce „Řízení lidských zdrojů
v územní samosprávě“.
Usnesení č. RM 10 06 50 03
Rada města projednala potřebu navýšení finančních prostředků na zpracování projektových
dokumentací na odstraňování povodňových škod z 07/2009 a
schvaluje
objednání projektových dokumentací na odstranění povodňových škod z 07/2009, a to vše
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 06 50 04
Rada města projednala informaci o podané žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR
do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2010 a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
odmítnutí příslibu dotace z výše uvedeného programu.
Usnesení č. RM 10 06 50 05
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Rada města projednala materiál k zadání zakázky: „Vybudování části kanalizace v Bělé
v ul. Saská“ v rámci stavby „Zkapacitnění Bělského potoka v Děčíně, ř.km 1,620 – 1,880“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo
na realizaci zakázky s fy LAND s.r.o., Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 18385958, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 06 50 06
Rada města projednala žádost občanského sdružení Slunečnice o.s., Hudečkova ul. 1, Děčín 1
o podporu festivalu Kramle 2010 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 06 50 07
Rada města projednala výzvu k připojení k akci Hodina země 2010 a
souhlasí
se symbolickým připojením statutárního města Děčín k celosvětové akci Hodina země 2010
vypnutím osvětlení zámku, restaurace na Pastýřské stěně a Tyršova mostu dne 27.03.2010
v době od 20:30 hodin do 21:30 hodin.
Usnesení č. RM 10 06 50 08
Rada města projednala návrh na využití pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka vydáním
souhlasného vyjádření k využití pozemku p. č. 801/1 v k. ú. Prostřední Žleb jako
mezideponice v souvislosti se stavbou „oprava propustku na ul. Drážďanská“, a to na dobu
určitou do 31.05.2010 s tím, že po končení akce bude pozemek uveden do původního stavu.

Usnesení č. RM 10 06 50 09
Rada města projednala žádost o změnu Smlouvy o nájmu části budovy pro umístění
reklamního zařízení a
schvaluje
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změnu Smlouvy o nájmu části budovy pro umístění reklamního zařízení ze dne 01.10.2009,
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a 1. Děčínskou obchodní společností, s.r.o.,
zastoupenou jednatelem Jiřím Prokešem a to formou Dodatku č. 1 ke smlouvě, kde se změní
text čl. II. bod 5, odst. a) - Při vysílání spotů s volební tématikou bude postupováno rovně, bez
jakýchkoli diskriminačních opatření. Nebudou používány hanlivé, urážlivé a pomlouvačné
materiály k žádné politické straně.
Usnesení č. RM 10 06 50 10
Rada města projednala žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM
o poskytnutí finančního daru a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč občanskému sdružení Babybox
pro odložené děti - STATIM dle Smlouvy darovací,
2. o uzavření Smlouvy darovací a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této Smlouvy darovací.
Usnesení č. RM 10 06 50 11
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 15/2010, tj. navýšení § 3539 – ostatní zdravotnická zařízení
a služby pro zdravotnictví o částku 20.000,00 Kč a snížení § 4359 – ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče o částku 20.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 06 60 01
Rada města projednala informace týkající se protipovodňových opatření na území statutárního
města Děčín - na levém a pravém břehu Labe, levém a pravém břehu Ploučnice a Jílovského
potoka, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a na základě veřejného projednání dne
16.03.2010
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. setrvat na usnesení Zastupitelstva města Děčín – usnesení č. ZM 05 08 05 26 přijatém
dne 15.09.2005, usnesení č. ZM 07 02 04 18 a č. ZM 07 02 04 19 přijatých dne
22.03.2007 a usnesení č. ZM 08 11 08 11 přijatém dne 18.12.2008,
2. schválit rozsah stavby „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi,
pravý a levý břeh“, ve znění územního rozhodnutí čj.: OSU/126811/2007/Fi, které
nabylo právní moci 25.04.2008, včetně seznamu stavebních objektů uvedených
v důvodové zprávě a v přílohách tohoto materiálu a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku průkazně seznámit s usnesením
zastupitelstva města investora stavby – Povodí Labe, s.p.
Usnesení č. RM 10 06 60 02
Rada města projednala informaci Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři ohledně
stávající judikatury Nejvyššího soudu ČR ve sporech týkajících se víceprací, která se vztahuje
ke sporu mezi městem Děčín a PSD, s.r.o. IČ: 64650910, se sídlem Děčín III, Březová 187,
o zaplacení částky 8.545.004,70 Kč s příslušenstvím vedenému pod č. j. 14 C 389/2009
Okresním soudem v Děčíně a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 02 50 08 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 06 03 v plném znění,
2. ukončit soudní spory s PSD, s.r.o., vedených Okresním soudem pod sp. zn.
14 C 389/2009 a sp. zn. 14 C 102/2008 dohodou mezi městem Děčín a PSD, s.r.o.
IČ: 64650910, se sídlem Děčín III, Březová 187, a to formou soudního smíru tak, že
• ve sporu vedeném pod č. j. 14 C 389/2009 Okresním soudem v Děčíně
uzavřou strany soudní smír tak, že město Děčín se zaváže uhradit celkem PSD,
s.r.o. částku ve výši 11.972.000,00 Kč s tím, že žádná strana nebude žádat
náhradu nákladů řízení. Tuto částku se město Děčín zaváže uhradit ve
splátkách a to tak, že do 01.07.2010 uhradí město splátku ve výši 6.000.000,00
Kč, do 15.08.2010 částku 3.330.000,00 Kč, do 30.09.2010 částku ve výši
2.642.000,00 Kč,
• ve sporu vedeném pod č. j. 14 C 102/2008 Okresním soudem v Děčíně
uzavřou strany soudní smír tak, že město Děčín se zaváže uhradit celkem PSD,
s.r.o. částku ve výši 4.428.000,00 Kč s tím, že žádná strana nebude žádat
náhradu nákladů řízení. Tuto částku se město Děčín zaváže uhradit ve
splátkách a to tak, že do 30.09.2010 uhradí město splátku ve výši 688.000,00
Kč, do 30.10.2010 částku 3.740.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 06 60 03
Rada města projednala informaci o Oznámení o změně č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum a
revokuje
usnesení rady města č. RM 10 05 36 03 ze dne 2. března 2010 v části „doporučuje
zastupitelstvu města schválit Oznámení o změně č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje města
Děčín – zóna Centrum“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit Oznámení o změně č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje města
Děčín – zóna Centrum.
Usnesení č. RM 10 06 60 04
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Technický dozor investora pro akce realizované v rámci IPRM“ a
rozhodla
1. o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.,
• Ingreal Děčín spol. s. r. o., IČ : 27290964, Náměstí Svobody 461/1, 405 02
Děčín 1,
• FABION s. r. o., IČ : 25012738, Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem,
• REGIONPROJEKT s. r. o., IČ : 48293806, Horova 12, 400 01 Ústí
nad Labem,
• FRAM Consult a. s., IČ : 64948790, Husitská 42, 130 00 Praha 3,
• SGS Czech Republic, s. r. o., IČ : 48589241, K Hájkům 1233/2, 155 00
Praha 5,
2. o odeslání výzvy k podání nabídky 5 vylosovaným zájemcům:
• ARTECH spol. s r. o., IČ : 25024671, Dušní 112/16, 110 00 Praha 1,
• 3L studio s. r. o., IČ : 25462544, Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa,
• INGSERVIS - Vojtíšek Libor f. o., IČ : 49920367, Bozděchova 99/6, 400 01
Ústí nad Labem,
• AZ CONSULT spol. s r. o., IČ : Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,
• Antonín Poc, IČ : 49116177, Čsl. Armády 1236/38, 405 01 Děčín 1.

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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