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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 21. září 2010
Usnesení č. RM 10 16 31 01
Rada města projednala návrh odboru provozního a organizačního na prodej starší výpočetní
techniky M. F. a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 10 16 31 02
Rada města projednala návrh odboru provozního a organizačního na pronájem datových
okruhů vybraným příspěvkovým organizacím a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 10 16 32 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 32 01
ze dne 13.07.2010 v části „ n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění“ a tuto částečnou revokaci
schvaluje.
Usnesení č. RM 10 16 32 02
Rada města projednala žádost na udělení výjimky pro paní Martu Koukalovou a paní
Jaroslavu Hluškovou, a na základě čl. 11, odst. 6, Nařízení města č. 8/2009 – Tržního řádu
uděluje
výjimku z Nařízení města č. 8/2009 – Tržního řádu pro paní Martu Koukalovou na dny
28.10.2010 až 02.11.2010 na chodníku před hřbitovem Folknáře a Jaroslavu Hluškovou
na dny 18.10.2010 až 07.11.2010 v areálu hřbitova Škrabky.
Usnesení č. RM 10 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a

schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 75/2010 – č. RO 83/2010 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů
roku 2010 o 6.408 tis. Kč, snížení výdajů o 198.408 tis. Kč a snížení financování
o 192.000 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 16 35 02
Rada města projednala Zápis č. 3/2010 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne
08.09.2010 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 16 37 01
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2817/2 – zahrada v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení
vodovodního potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku
st. p. č. 2812/2 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 16 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 853/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem práva uložení přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a vlastníka pozemku p. č. 304 v k. ú. Březiny u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 16 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3420/2 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu 8.400,00 Kč a
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků
p. č. 3474/2 a p. č. 3420/2, oba ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly práva uložení zemního
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kabelového vedení mezi Statutárním městem Děčín a ČEZ Distribuce, a.s. za cenu
8.400,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 10 16 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 16 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 424/1 – zastavěná plocha a pozemku p. č. 425/1 – lesní pozemek
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN a VN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 16 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace a pozemku p. č. 425/1 – lesní
pozemek v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN
a umístění PPS pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 16 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 276/33 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. RM 10 16 37 08
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku částí pozemků
v k. ú. Děčín:
•pozemku p. č. 2636/4 o výměře 14 m2 trvalý zábor
•pozemku p. č. 2636/8 o výměře cca 1 695 m2 trvalý zábor a o výměře cca 526 m2
dočasný zábor
•pozemek p. č. 2636/9 o výměře cca 371 m2 trvalý zábor a o výměře cca 33 m2
dočasný zábor
•pozemek p. č. 2947 o výměře cca 661 m2 trvalý zábor
•pozemek p. č. 2949/1 o výměře cca 873 m2 trvalý zábor a o výměře cca 23 m2
dočasný zábor
v k. ú. Děčín-Staré Město:
•pozemek p. č. 305/3 o výměře cca 14 m2 trvalý zábor a o výměře cca 5 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 306/2 o výměře cca 52 m2 trvalý zábor a o výměře cca 33 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 306/6 o výměře cca 102 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 38 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 306/7 o výměře cca 97 m2 trvalý zábor a o výměře cca 43 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 306/9 o výměře cca 1093 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 402 m2 dočasný zábor
v k. ú. Březiny u Děčína:
•pozemek p. č. 241 o výměře cca 87 m 2 trvalý zábor a o výměře cca 39 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 324/1 o výměře cca 390 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 85 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 428/4 o výměře cca 60 m2 trvalý zábor a o výměře cca 35 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 450/1 o výměře cca 601 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 191 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 848/3 o výměře cca 970 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 206 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 860/1 o výměře cca 884 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 32 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 879/1 o výměře cca 2 877 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 919 m2 dočasný zábor
•pozemek p. č. 900/1 o výměře cca 16 m2 trvalý zábor a o výměře cca 13 m2 dočasný
zábor
•pozemek p. č. 1301/1 o výměře cca 582 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 227 m2 dočasný zábor
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za účelem provedení stavby „Cyklostezka Ploučnice“ na dobu určitou, tj. po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o výpůjčce
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 10 16 37 09
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 3155/2 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, části pozemku p. č. 3006/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pozemku p. č. 3008/1 o výměře 1 193 m2,
pozemku p. č. 3008/2 o výměře 273 m2, pozemku p. č. 3007 o výměře 449 m2 a pozemku p. č.
2982 o výměře 499 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové
Město do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 16 37 10
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•schválit výkup části pozemku p. č. 167 – ostatní plocha v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven od Českých přístavů a.s.,
Jankovcova 6, Praha 7 do majetku statutárního města Děčín, za cenu 1.000 Kč/ m2 a
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
Smlouvy na výkup části pozemku p. č. 167 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 16 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 832/73-118/99
ve smyslu prodloužení nájemního vztahu k pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 16 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 168/1 o výměře 1 284 m 2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 10 16 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory - tělocvičnu a část sklepních prostor
v objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII.
Usnesení č. RM 10 16 38 01
Rada města projednala návrh platu a popis pracovní činnosti PhDr. Jany Skalové, ředitelky
Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a
schvaluje
popis pracovní činnosti ředitelky organizace CSS Děčín p.o. a
stanoví
plat ředitelky organizace CSS Děčín p.o.,
dle důvodové zprávy a příloh s účinností od 01.10.2010.
Usnesení č. RM 10 16 39 01
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p.o. Teplická 75, Děčín IV o úpravu
cen vstupného a
schvaluje
řediteli Městského divadla Děčín p. o., Teplická 75, Děčín IV pravomoc rozhodovat
o poskytování slev na vstupném dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 16 39 02
Rada města projednala žádost Dětského domova a Školní jídelny Lipová u Šluknova,
příspěvková organizace o úhradu neinvestičních nákladů za rok 2009 na žáka a tuto
dle důvodové zprávy
s c h v a l u j e .
Usnesení č. RM 10 16 39 03
Rada města projednala aktualizaci odpisových plánů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín na rok 2010 na úseku školství dle důvodové zprávy a tyto
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s c h v a l u j e .
Usnesení č. RM 10 16 39 04
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Domu dětí
a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, PO a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Domu dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvkové organizace, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu.
Usnesení č. RM 10 16 39 05
Rada města projednala bezúplatný převod majetku z vlastnictví zřizovatele do majetku Domu
dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, PO a
schvaluje
bezúplatný převod majetku z vlastnictví zřizovatele do majetku Domu dětí a mládeže,
Děčín IV, Teplická 344/38, PO.
Usnesení č. RM 10 16 39 06
Rada města projednala návrh na vyřazení plynového kotle z majetku Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a návrh na nákup nového kotle z investičního
fondu příspěvkové organizace a
schvaluje
vyřazení plynového kotle 250 lt z majetku Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace a nákup nového kotle z investičního fondu příspěvkové organizace.
Usnesení č. RM 10 16 39 07
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 38, příspěvková organizace a
stanovuje
plat pana Zdeňka Kulta, ředitele Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 38, příspěvková
organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.09.2010.

Usnesení č. RM 10 16 50 01
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Rada města projednala návrh Smlouvy mezi statutárním městem Děčín a obchodní firmou
SLATR s.r.o. na pořádání farmářských trhů ve městě Děčín a uzavření této Smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy na pořádání
farmářských trhů.
Usnesení č. RM 10 16 50 02
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na akci „Děčín – Labské
nábřeží, trvalé zajištění nestabilního skalního masivu“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 16 50 03
Rada města projednala informace uvedené v důvodové zprávě týkající se dokumentace
záměru „Derivační MVE Děčín – Březiny, Ploučnice, říční km 4,210“, který je podroben
posuzování vlivů na životní prostředí 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 zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon“), zpracované podle přílohy č. 4
zákona a tyto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání souhlasného písemného
vyjádření k dokumentaci záměru „Derivační MVE Děčín – Březiny, Ploučnice, říční
km 4,210 Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které
je uvedené v příloze k tomuto materiálu.
Usnesení č. RM 10 16 50 04
Rada města projednala informace uvedené v důvodové zprávě týkající se dokumentace
záměru „Plavební stupeň Děčín“, který je podroben posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“), zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města:
•vzít na vědomí a
•schválit variantu 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními, a
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•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání
souhlasného písemného vyjádření Ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životního prostředí a integrované prevence.
Usnesení č. RM 10 16 50 05
Rada města projednala návrh výše odměny zastupující ředitelce Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace, paní Ingeborg Opavové a
stanoví
odměnu zastupující ředitelce organizace CSS Děčín p.o., paní Ingeborg Opavové ve výši
15.000,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 16 50 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků 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, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro spol. Technické služby Děčín a.s., Marius Pedersen Group, se sídlem Březová 402,
Děčín III za cenu 560 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že Kupní smlouva bude uzavřena
až po prokázání vlastnického vztahu k pozemkům a objektům v areálu zahradnictví v k. ú.
Děčín, převáděných z majetku PF ČR společnosti a s podmínkou zřízení předkupního práva
k převáděným nemovitostem ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák. ve prospěch města
Děčín na dobu 10 let s tím, že v případě uplatnění předkupního práva kupující převede
předmětné nemovitosti za stejných podmínek jako je získal.
Usnesení č. RM 10 16 50 07
Rada města projednala rozšíření kapacity školní družiny při Základní škole dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
schvaluje
rozšíření kapacity o 15 žáků, tedy na 130 žáků, a to od 01.10.2010.
Usnesení č. RM 10 16 50 08
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 964/1 o výměře 731 m2 a pozemek p. č.
965/5 o výměře 1 689 m2 v k. ú. Podmokly s tím, že bude uskutečněna veřejná diskuse
na téma „parkoviště na těchto pozemcích“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 964/1
o výměře 731 m2 a pozemek p. č. 965/5 o výměře 1 689 m2 v k. ú. Podmokly po kolaudaci
stavby s tím, že bude uskutečněna veřejná diskuse na téma „parkoviště na těchto pozemcích“.
Usnesení č. RM 10 16 60 01
Rada města projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci
programu MŽP ČR na uzavřenou skládku Orlík III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci
programu 215 110 Program revitalizace říčních systémů – podprogram 215 119 Státní
podpora Ministerstva životního prostředí ČR při obnově území postiženého povodní v roce
2009 na uzavřenou skládku Orlík III v k. ú. Borek u Děčína a v k. ú. Prosetín.
Usnesení č. RM 10 16 60 02
Rada města projednala předložený návrh Smlouvy o vybudování tepelné přípojky a umístění
předávací stanice, o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. SOBS-TD-2010-001 do budovy magistrátu B2 se společností
TERMO Děčín a.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•rozhodnout o uzavření Smlouvy o vybudování tepelné přípojky a umístění
předávací stanice, o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. SOBS-TD-2010-001 do budovy magistrátu
B2 se společností TERMO Děčín a.s a
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jejím podpisem.

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

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

10

