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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010
Usnesení č. RM 10 09 30 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
vyřazení a likvidaci dvou hasičských vozidel jednotek sboru dobrovolných hasičů města
Děčín, a to CAS 25 – RTHP, rz DC 69 – 90 a Avia 30, rz DCA 56 - 05.
Usnesení č. RM 10 09 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0327 060/1 – odbor rozvoje – další kontrola
v 10/2010.
Usnesení č. RM 10 09 30 03
Rada města projednala, v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovení počtu členů Zastupitelstva města Děčín
pro volební období roků 2010 -2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Děčín na 25 členů.
Usnesení č. RM 10 09 32 01
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky za panem A. K. ve výši
7.010,00 Kč a
rozhodla
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 09 32 02
Rada města projednala žádost města Jílové 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 Veřejnoprávní smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. RM 10 09 34 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2009/2010 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2010 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS
Děčín ul. 28.října 1155/19, Děčín I, 405 02 ve výši 10.000,00 Kč, dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•schválit Smlouvu o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy a
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této
Smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 10 09 35 01
Rada města projednala návrh na opětovné přijetí kontokorentního úvěru městem Děčín na rok
2010 – 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o opětovném přijetí kontokorentního úvěru městem Děčín na jeden rok ve výši
30 mil. Kč od České spořitelny, a.s. Praha se splatností do jednoho roku ode dne
podpisu Smlouvy o kontokorentním úvěru a
2. o uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. Praha
dle předloženého návrhu za použití sazby 1M PRIBOR a nabídnuté marže.
Usnesení č. RM 10 09 36 01
Rada města projednala Smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě a
rozhodla
o jejím uzavření a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o provedení
překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.
Usnesení č. RM 10 09 37 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce VŠ koleje a
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 1265, ul. Nároží 6, Děčín I, včetně zastavěné části pozemku
p. č. 2371 v k. ú. Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 09 37 02
Rada města projednala problematiku odprodeje nebytové jednotky č. 1113/301 v objektu
čp. 1113 ul. Zámecká, Děčín I, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 1113/301 ul. Zámecká, Děčín I,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 206/9621 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 162 v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou
cenou ve výši 95.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 09 37 03
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 632/1 v objektu čp. 632
ul. Palackého, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý prodej bytové jednotky č. 632/1 ul. Palackého, Děčín IV,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 604/947 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 958 v k. ú. Podmokly panu Ch. S. D. za cenu 119.077,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 10 09 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.
Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 297/2 – trvalý travní porost a p. č. 297/4 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení vedení elektro
přípojky a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí této přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 312/10
v k. ú. Březiny u Děčína nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 09 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 54/3 – zahrada, p. č. 62/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 791/1
– ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení
zemního kabelového vedení NN a VN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 09 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.
Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 43 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 45 – orná půda a p. č. 52 –
trvalý travní porost vše v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení vedení
sdělovacích a slaboproudých kabelů pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 09 37 07
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 40/9, p. č. 40/10, p. č. 40/11, p. č. 154, p. č. 176, p. č. 200/1, p. č.
255, p. č. 807/1, p. č. 809/5, p. č. 809/9, p. č. 809/10, p. č. 159/1, p. č. 164, p. č. 511/3 vše
ostatní plocha, komunikace, p. č. 110 – zahrada a p. č. 556/1 – orná půda vše v k. ú. Nebočady
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 09 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku k. ú. Velká Veleň a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1723 o výměře 148 m 2 v k. ú. Velká
Veleň.
Usnesení č. RM 10 09 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1723 o výměře 148 m2
v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 10 09 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 197/14 o výměře cca 190 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 10 09 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 197/14 o výměře
cca 190 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, upřesněné dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 10 09 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1028/3 o výměře cca 26 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 09 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1028/3 o výměře
cca 26 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 09 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 77/5 v k. ú. Vilsnice
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 10 09 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 73 o výměře 91 m 2 v k. ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. RM 10 09 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/21, dle
geometrického plánu č. 3145-146/2009 ozn. jako pozemek p. č. 3725/75 o výměře 129 m2,
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 09 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 242/1 o výměře 966 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 10 09 37 18
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
•z majetku města část pozemku p. č. 2463/9 v k. ú. Děčín o výměře upřesněné
geometrickým plánem, který bude vyhotoven,
•do majetku města část pozemku p. č. 2464 v k. ú. Děčín o výměře upřesněné
geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 09 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 982/4 o výměře 81 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a D. F. za cenu 51.840,00 Kč
+ náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 10 09 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a stavby trafostanice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 235/3 (dle geometrického plánu
č. 641-008/2009 se jedná o pozemek p. č. 235/33 o výměře 56 m2 a st. p. č. 977 o výměře
41 m2) v k. ú. Bělá u Děčína a stavby trafostanice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu 259.361,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 10 09 37 21
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 1581/9 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře 30 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví KOVOČAS, výrobní
družstvo, Oldřichovská 15, Děčín VIII, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 09 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 18 37 14, bod 5 ze dne 28.08.2007, týkající
se bezúplatného převodu části pozemku p. č. 1250/55 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 06 07 47 ze dne 20.09.2007, tj. odstavec týkající se bezúplatného převodu části
pozemku p. č. 1250/55 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 09 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1250/55 o výměře 568 m2
a část pozemku p. č. 1250/60 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 09 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 37 04 ze dne 03.11.2009, týkající se pronájmu
pozemku p. č. 899/57 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 09 37 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 04 37 23 ze dne 16.02.2010, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře ve smyslu doplnění usnesení o druhého kupujícího „pana
R. H.“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 54 ze dne
25.02.2010, týkající se prodeje části pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře ve smyslu doplnění
usnesení o druhého kupujícího „pana R. H.“.
Usnesení č. RM 10 09 37 26
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 2967326207 na pronájem
pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 2967326207 na pronájem pozemků p. č. 508/1,
p. č. 1296, p. č. 1298 v k. ú. Prostřední Žleb ve výši ročního nájemného 18.820,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu č. 2967326207.
Usnesení č. RM 10 09 50 01
Rada města projednala návrh osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství a kultury a
s t a n o v u j e
výši osobních příplatků s účinností od 1. června 2010 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 09 50 02
Rada města projednala návrh Odboru životního prostředí, Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a Odboru školství a kultury o možnosti vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu a
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rozhodla
o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3 písm. c) zák. č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů u všech příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Děčín za stanovených podmínek, s účinností od 01.01.2010.
Usnesení č. RM 10 09 50 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
bezúplatný převod výpočetní techniky ve výši do 20 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše
dle tabulky uvedené v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 09 50 04
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí daru části pozemku p. č. 3716/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví TJ KOVOSTROJ DĚČÍN, ul. Práce 1111/21, Děčín
do vlastnictví statutárního města Děčín s podmínkou, že po vkladu darovací smlouvy
do katastru nemovitostí, bude provedeno oplocení této části pozemku.
Usnesení č. RM 10 09 60 01
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. května 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.

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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