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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 13. července 2010
Usnesení č. RM 10 13 30 01
Rada města projednala návrh na zrušení pověření zaměstnanců města a dalších osob
k zastupování města a návrh na nová pověření zaměstnanců města a ředitele Lesního úřadu
Děčín, p. o., k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města dle přílohy k tomuto usnesení a
pověřuje
a) v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín
1. vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Renátu Grešíkovou
k podepisování návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb.,
Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vymáhání pohledávek
příspěvku na výživu, dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi,
pro účely trestního řízení,
2. vedoucí odboru rozvoje Ing. Věru Jančovou k zastupování města v jednáních
s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje,
3. zaměstnankyni odboru místního hospodářství a majetku města Renatu Kuruczovou
k uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování elektroměrů v rámci výstavby
a modernizace veřejného osvětlení v majetku města,
4. zaměstnankyni odboru místního hospodářství a majetku města Ladu Kolářovou
k uzavírání smluv na přepis vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů v objektech
a zařízeních v majetku města,
5. ředitele Lesního úřadu Děčín, p. o., Ing. Antonína Nováka k zastupování města
v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a to ve věcech, týkajících se nemovitostí užívaných Lesním úřadem
Děčín, p. o., dle předmětu smlouvy o výpůjčce, a v souladu s ostatními ujednáními
smlouvy o výpůjčce,

b) primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a jednotlivými pověřenými
osobami.
Usnesení č. RM 10 13 32 01
Rada města projednala žádost obce Telnice o poskytnutí dotace za účelem zajištění realizace
„Osobní vlakové dopravy na trati č.132 Děčín – Oldřichov u Duchova“ a
nerozhodla
poskytnout obci Telnice, se sídlem Telnice 77, 403 38 Ústí nad Labem, IČO 00267074, dotaci
ve výši 10.000,00 Kč na osobní vlakovou dopravu na trati č.132 Děčín – Oldřichov
u Duchova a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 10 13 34 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere na vědomí
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
v I. pololetí 2010 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata a účelově
na zajištění nadstandardní péče o zvířata zařazená v programu „virtuální adopce“, do majetku
města.
Usnesení č. RM 10 13 36 01
Rada města projednala informaci o problematice informačních boxů ve městě Děčín a
schvaluje
postup dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 13 36 02
Rada města projednala návrh na rozšíření schváleného zadání 8. změny Územního plánu
města Děčín o 17 lokalit a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozšíření schváleného zadání 8. změny Územního plánu města
Děčín o 17 lokalit s tím, že část finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena jejími
iniciátory v souladu se schválenými Zásadami.
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Usnesení č. RM 10 13 36 03
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín – Krásný Studenec“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči AFC servis DC a.s., IČO: 27 27 46 91, se sídlem
Březová 137/62, 405 01 Děčín III, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo
na realizaci zakázky s firmou AFC servis DC a.s., Březová 137/62, 405 01 Děčín III,
IČO: 27274691, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 13 37 01
Rada města projednala návrh Smlouvy č. Z_S14_12_8120025431 na stavbu Děčín – přeložka
kabelu NN ul. Žižkova a
schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120025431 s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. a
pověřuje
primátora
statutárního
města
Smlouvy č. Z_S14_12_8120025431 .

Děčín

Ing.

Vladislava

Rašku

k podpisu

Usnesení č. RM 10 13 37 02
Rada města projednala žádost o projednání reklamace vyúčtování služeb za r. 2009 a
schvaluje
prominutí nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu ve výši 50 % z částky vyčíslené
ve vyúčtování služeb za období 01.01.2009 – 31.12.2009 pro manžele Š. dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 10 13 37 03
Rada města projednala návrh na rekonstrukci výtahů a výměnu části oken v DPS a
schvaluje
provedení rekonstrukce výtahů a výměnu části oken v DPS Krásnostudenecká 1525/30,
Děčín VI, a Jindřichova 337, Děčín IX, dle důvodové zprávy s tím, že náklady budou hrazeny
z účtu hospodářské činnosti TOMMI-SEVER, s.r.o.
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Usnesení č. RM 10 13 37 04
Rada města projednala nabídku společností TESLA Holding, a.s. - divize solární technologie
a TCN energie, s.r.o. na výstavbu fotovoltaických elektráren a
neschvaluje
realizaci střešních instalací fotovoltaických elektráren na nebytových objektech ve vlastnictví
statutárního města Děčín dle předložených nabídek.
Usnesení č. RM 10 13 37 05
Rada města projednala žádost o bezplatné poskytnutí plochy kovového zábradlí u cyklostezky
v Prostředním Žlebu pro umístění reklamního poutače a
schvaluje
bezplatné umístění reklamního poutače na dobu od schválení radou města do 30.09.2010
pro V. J.
Usnesení č. RM 10 13 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1030/4 o výměře 120 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město pro pana P. D.
za cenu 120 Kč/rok, za účelem – zahrada, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 13 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 182/1c-101/98 ze dne 21.12.1998 na pronájem
části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín, kterým se mění nájemce pozemku z původního
„LIMMA food, spol. s.r.o. se sídlem Smetanova 24, Česká Kamenice“ nově na „LIMMA
food, a.s.,Smetanova 24, Česká Kamenice“.
Usnesení č. RM 10 13 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků p. č. 964/1 a p. č. 965/5 v k. ú.
Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 13 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
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schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2637 o výměře 1 514 m2 v k. ú. Podmokly pro manžele V. a J.
K. za cenu 701 Kč/rok, za účelem na zahradu a chov koně, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 13 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2637 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 13 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1723 o výměře 148 m2 v k. ú. Velká Veleň
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a L. Ch. za cenu 22.200,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 13 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 13 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1470 a část
pozemku.p. č. 1493 v k. ú. Děčín o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 13 37 14
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 2468/10 o výměře 36 m2 a části
pozemku p. č. 2470/1 o výměře upřesněné geometrickým plánem v k. ú. Děčín (cca 900 m2)
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba, spol. s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Děčín za podmínky, že statutární město Děčín převezme
povrchy komunikace ul. Oblouková a Provaznická a to ve stavu v jakém se v současné době
nachází a to včetně neodstraněných závad uvedených v dopise spol. Sallerova výstavba ze dne
11.06.2010.
Usnesení č. RM 10 13 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků
na stavbu cyklostezky a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín
a Ústeckým krajem pro výpůjčku částí pozemků za účelem provedení stavby „Labská stezka
č. 2 – etapa 2b“ ve smyslu vyjmutí pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Dolní Žleb z této smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem tohoto Dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce pozemků.
Usnesení č. RM 10 13 37 16
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska k územnímu řízení pro akci „Plavební stupeň
Děčín“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 13 37 17
Rada města projednala odvolání proti rozhodnutí rady města ze dne 26.05.2009 usnesení
č. RM 09 11 50 11 k výpovědi z nájmu pozemku a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 13 37 18
Rada města projednala informace ve věci žádosti manželů S. ze dne 25.05.2010 na vyplacení
částky ve výši 1.950.000,00 Kč a tyto
bere na vědomí
a
pověřuje
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•vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města předat celou záležitost
k řešení právnímu zástupci v této věci, tj. JUDr. Jiřímu Kadeřábkovi a
•primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku udělením plné moci
JUDr. Jiřímu Kadeřábkovi konat právní úkony jménem statutárního města v této
věci.
Usnesení č. RM 10 13 38 01
Rada města projednala žádost občanského sdružení AVAZ Děčín o mimořádnou dotaci
z rozpočtu města ve výši 13 tis. Kč a
rozhodla
o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města občanskému sdružení AVAZ Děčín ve výši
13 tis. Kč výjimkou ze Zásad poskytování účelových dotací pro sociální oblast po předložení
projektu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace dle důvodové zprávy,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této
Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace.
Usnesení č. RM 10 13 38 02
Rada města projednala informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální účely
za období od 01.06.2009 do 30.06.2010 a o jejich následném využití a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální
účely za období od 01.06.2009 do 30.06.2010 a o jejich následném využití.
Usnesení č. RM 10 13 38 03
Rada města projednala návrh na odvolání Mgr. Petra Maršouna z pozice člena sociální komise
a
odvolává
Mgr. Petra Maršouna z pozice člena sociální komise.
Usnesení č. RM 10 13 38 04
Rada města projednala návrh na jmenování člena sociální komise a
jmenuje
paní Ingeborg Opavovou členkou sociální komise dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 10 13 38 05
Rada města projednala návrh organizace CSS Děčín, p.o., na pořízení majetku pro zřizovatele,
do domova pro seniory – 1 ks dřevěný altán, 2 ks pergoly, vše včetně příslušenství, v ceně
42.000,00 Kč za kus, v souladu se zřizovací listinou a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 13 39 01
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p.o. a
schvaluje
s účinností od 1. července 2010 výši tarifního platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 13 39 02
Rada města projednala návrh na vyřazení zahradní klouzačky a souboru zahradních domečků
z majetku Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvkové organizace a zařazení
dvou kusů zahradních domečků zpět do majetku Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvkové organizace a
schvaluje
vyřazení zahradní klouzačky a souboru zahradních domečků z majetku Mateřské školy Děčín
XXXII, Májová 372, příspěvkové organizace a zařazení dvou kusů zahradních domečků
do majetku Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvkové organizace .
Usnesení č. RM 10 13 39 03
Rada města projednala návrh na přemístění barokní sochy sv. Floriána č. rejstř. 44016/5-5032
a
souhlasí
s přemístění sochy sv. Floriana č. rejstř. 44016/5-5032 z ateliéru ak. sochaře Ivana Hamáčka
do areálu Střední zahradnické školy, Střední zemědělské školy A. E. Komerse a SOU Děčín Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 10 13 39 04
Rada města projednala žádost Live tour s.r.o., Průchodní 104, Děčín, IČ 28719778 o užití
znaku města Děčína a
souhlasí
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s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s pořádáním koncertu
Karla Gotta a Evy Urbanové v Děčíně dne 31.08.2010.
Usnesení č. RM 10 13 50 01
Rada města projednala informace o doručeném podání k činnosti Dopravního podniku města
Děčína, a.s., uvedené v důvodové zprávě a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 13 60 01
Rada
města
projednala
přípravu
projektu
“Revitalizace
objektu
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – zóna „Centrum“) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Revitalizace objektu
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ o celkových nákladech projektu
200.256.055,44 Kč včetně DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 200.256.055,44 Kč včetně DPH tj. 100 %
celkových nákladů projektu,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
15.256.055,44 Kč (15.000.000,00 Kč je 7,5 % spolufinancování projektu
z 200 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a 256.055,44 Kč jsou nezpůsobilé výdaje
projektu).
Usnesení č. RM 10 13 60 02
Rada města projednala přípravu projektu “Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně
a zámeckých zahrad“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín
– zóna „Centrum“) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“ o celkových nákladech projektu
80.855.735,68 Kč včetně DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 80.855.735,68 Kč včetně DPH tj. 100 %
celkových nákladů projektu,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
6.052.548,40 (tj. 7,5 % z 80.700.645,00 Kč celkových způsobilých výdajů) a zajištění
financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 155.090,68 Kč včetně DPH
(archeologický průzkum, částečně - zpracování žádosti o dotaci).
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Usnesení č. RM 10 13 60 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 49/2010 - č. RO 62/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 8.748 tis. Kč a zvýšení výdajů o 8.748 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 13 60 04
Rada města projednala znění Smlouvy licenční mezi Ing. Davidem Vepřekem 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 13 60 05
Rada města projednala problematiku přístavby terasy MŠ Pohraniční a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje realizaci této zakázky s tím, že úhrada faktur za provedené práce bude
provedena až v roce 2011.
Usnesení č. RM 10 13 60 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Dolní Žleb
o výměře cca 54 m2 za účelem umístění přístavního můstku, za cenu 1.350,00 Kč/rok + DPH
od Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na dobu neurčitou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 10 13 60 07
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření primátora Ing. Vladislava Rašky
jednáními a právními úkony jménem statutárního města Děčín souvisejícími s podáním
žádosti na SFŽP do Programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budovách
veřejného sektoru a s tímto pověřením
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souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku uzavřít k předmětu zmocnění
Dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Renatou Domašinskou,
manažerkou projektů „MŠ, Rakovnická 306, Děčín III – zateplení obvodového pláště
a výměna výplní otvorů“ a „ZŠ Březová 369/25, Děčín III – zateplení obvodového pláště
a výměna výplní otvorů“ z odboru rozvoje.

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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