Byla provedena oprava usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

Usnesení č. RM 10 17 32 01
Rada města projednala žádost obce Arnoltice 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 17 37 01
Rada města projednala návrh na odpis nedobytných pohledávek a
schvaluje
odpis nedobytných pohledávek ve všech položkách uvedených v přílohách č. 1 – 4, které jsou
nedílnou součástí předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 10 17 37 02
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní M. Š.
v celé výši.

Usnesení č. RM 10 17 37 03
Rada města projednala návrh na stanovení odpovědné osoby za provoz vodního díla Zámecký
rybník a objektů souvisejících a
schvaluje
Ing. Jiřího Moravce, jednatele MO.EN s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Zelenečská 778/1,
osobou odpovědnou, dle manipulačního a havarijního řádu, za provoz vodního díla Zámecký
rybník a objektů souvisejících (jez, náhon, jalová propust a odpadní kanál).
Usnesení č. RM 10 17 37 04
Rada města projednala žádost o výjimku z Doplňkových pravidel pro prodej bytů a nebytů
pro pana P. K. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z Doplňkových pravidel pro prodej bytů a nebytů,
dle čl. V, odst. 8 pro pana P. K.
Usnesení č. RM 10 17 37 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a rozšíření nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 15 ze dne 24.08.2010 týkající se
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 2996 v k. ú.
Děčín ve smyslu změny nájemce, v plném znění a
2. rozšíření stávající nájemní smlouvy č. 2996a-101/2005 na pronájem části pozemku
p. č. 2996 v k. ú. Děčín o dalšího nájemce a to Pekařství Šumava group a.s.,
IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, Jablonec nad Nisou a
3. rozšíření čl. IV/1 této nájemní smlouvy ve smyslu doplnění označení prodávaného
sortimentu zboží a to o text „pekárenské výrobky“.
Usnesení č. RM 10 17 37 06
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Krásný Studenec
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1546/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 17 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Prostřední Žleb
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 258/6 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení elektro přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a vlastníka pozemku st. p. č. 250 v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov
a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1216 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení elektro přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3453/1, p. č. 3453/14 a p. č. 3453/15 vše ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení elektro přípojky NN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2872 a p. č. 2896/2 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení vedení kanalizace a vodovodu pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 11
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. 169 – zastavěná plocha, zbořeniště, p. č. 170 – ostatní plocha, zeleň
a p. č. 173/3 – ostatní plocha, zeleň vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení
veřejné komunikační sítě pro budoucího oprávněného, tj .vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2648/1 – ostatní plocha, silnice a p. č. 2760 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení veřejné
komunikační sítě pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3022 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení plynové přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a vlastníka objektu čp. 1256 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1390 – ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1391 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a p. č. 1660/1 – trvalý travní porost vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení VN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1101/1 – ostatní plocha, sportoviště v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení kanalizační přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a vlastníka pozemku p. č. 1104/89 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 17 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit části pozemků p. č. 3021 – vodní plocha, p. č. 2794/4 – zahrada, p. č. 2820/1 – zahrada,
p. č. 2823 – trvalý travní porost, p. č. 2826 – zahrada, p. č. 2958 – ostatní plocha, silnice
a p. č. 2959 – ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kabelu
NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva vedení
kabelu NN přes části pozemků p. č. 3021 – vodní plocha, p. č. 2794/4 – zahrada, p. č. 2820/1
– zahrada, p. č. 2823 – trvalý travní porost, p. č. 2826 – zahrada, p. č. 2958 – ostatní plocha,
silnice a p. č. 2959 – ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Děčín a práva vstupu a vjezdu
na uvedené pozemky v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její
realizací a jejím uvedením do provozu, dále v souvislosti s provozem, údržbou, případnou
rekonstrukcí tohoto kabelového vedení mezi Statutárním městem Děčín a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 10 17 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 662/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín na zahradu pro manžele J.
a O. D. za cenu 200 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 17 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 662/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín na zahradu pro manžele J.
a V. Č. za cenu 200 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 17 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 662/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín na zahradu pro paní M. B.
za cenu 200 Kč/rok na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 10 17 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemku
p. č. 1587 v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1587-104 ze dne 08.06.1994 na pronájem
pozemku p. č. 1587 v k. ú. Bynov, uzavřenou s paní D. D. ve smyslu změny nájemce,
a to na syna pana M. D.
Usnesení č. RM 10 17 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 90/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Nebočady pro manžele A. a L.
B. za cenu 50 Kč/rok, za účelem na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 17 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Nebočady
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 17 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/96 o výměře 120 m 2 v k. ú. Bynov pro pana J. B. za cenu
240 Kč/rok na zahradu na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 17 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/96 v k. ú. Bynov
o výměře upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 17 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1452/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Horní Oldřichov za cenu
300 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou pro pana L. U.
Usnesení č. RM 10 17 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1452/1 a pozemek p. č. 1453
vše v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 17 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 1212 o výměře
v k. ú. Podmokly.

295 m2

Usnesení č. RM 10 17 37 28
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výkup pozemků p. č. 2311/2 o výměře 26 m2, p. č. 2311/4 o výměře 242 m2 a p. č. 2311/6
o výměře 42 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví
statutárního města Děčín za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 17 37 29
Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly dle varianty č. 1 a návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly dle varianty
č. 2 a
neschvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3124/2 o výměře 145 m2
v k. ú. Podmokly mezi vlastníkem pozemku společností Becrux s.r.o., Plzeňská
674/14, Děčín IV, a statutárním městem Děčín, na dobu určitou dle návrhu
pronajímatele, tj. 10 let za cenu 25 Kč/m2/měsíc, tj. 43.500 Kč /rok za účelem výkonu
vlastnického práva ke stavbě komunikace a
2. výkup p. č. 3124/2 o výměře 145 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 1.000 Kč/m2,
tj. 145.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 10 17 37 30
Rada města projednala stanovisko právníka ve věci žádosti manželů S. ze dne 25.05.2010
na vyplacení částky ve výši 1.950.000,00 Kč a toto
bere na vědomí
s tím, že nebude tuto záležitost již dále projednávat a vyčká případného řešení soudní cestou.
Usnesení č. RM 10 17 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
na vyřazení a likvidaci majetku nákladního vozidla Škoda Pickup, registrační značky
1U4 7726 v souladu se zřizovací listinou a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 17 39 01
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací
za I. pololetí roku 2010 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2010 včetně
návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací a
bere na vědomí
vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací:
•Zámek Děčín, příspěvková organizace,
•Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
•Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
•Děčínská sportovní, příspěvková organizace,
•Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace,
•Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace,
•Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,
za I. pololetí roku 2010 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2010 a
schvaluje
poskytnutí odměny ředitelům:
•Zámek Děčín, příspěvková organizace – Ing. Ivetě Krupičkové
•Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace – Mgr. Ladislavu Zoubkovi
•Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace – MgA. Jiřímu Trnkovi
•Děčínská sportovní, příspěvková organizace – Ing. Igoru Bayerovi
•Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace – Ing. Antonínu Novákovi
•Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace – Kateřině Majerové
•Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Mgr. Petru Maršounovi
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 10 17 39 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu
Jungmannova 3, na rok 2010 a tuto

Školní jídelny Děčín IV,

s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 10 17 50 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková
1400/6, Děčín o pořízení osobního automobilu a tuto žádost dle důvodové zprávy
schvaluje
a
souhlasí
s pořízením osobního automobilu formou smlouvy o nájmu s právem koupě.
Usnesení č. RM 10 17 50 04
Rada města projednala žádost o podporu konání mezinárodní hokejové školy pro rok 2011 a
schvaluje
konání 8. ročníku hokejové školy v rámci provozu Zimního stadionu Děčín v termínu
od 17.07.2011 - 30.07.2011.
Usnesení č. RM 10 17 50 05
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v budově kina Sněžník a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše cca 161 m² v objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV,
pro pana Z. V. k provozování baru Garage, na dobu neurčitou, za nájemné 10.000,00 Kč
měsíčně + úhrada nákladů za služby + odvod z tržby při koncertech, za podmínek uvedených
v “Oznámení”.
Usnesení č. RM 10 17 50 06
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v budově kina Sněžník a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 52,83 m² v objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV
pro paní I. K. k provozování kinokavárny na dobu neurčitou, za nájemné 6.000,00 Kč měsíčně
+ úhrada nákladů za služby + odvod z tržby při koncertech, za podmínek uvedených
v “Oznámení”.
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Usnesení č. RM 10 17 50 07
Rada města projednala Nájemní smlouvu na pronájem pozemku č. 0087/10 se Správou
železniční dopravní cesty, s.o. na část pozemku p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína
v souvislosti se stavbou „REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ a
rozhodla
o jejím uzavření a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jejím podpisem.
Usnesení č. RM 10 17 50 08
Rada města projednala změnu smlouvy mezi statutárním městem Děčín a obchodní firmou
SLATR s.r.o. na pořádání farmářských trhů a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 17 50 09
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p.o., Děčín IV,
o úpravu cen vstupného a
schvaluje
1. upravit ceny vstupného do Zoologické zahrady Děčín a do expozice Rajské ostrovy
dle důvodové zprávy s účinností od 01.01.2011,
2. ředitelce Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p.o., Děčín IV,
Žižkova 1286/15, pravomoc rozhodovat o poskytování slev na vstupném
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 17 60 01
Rada města přezkoumala námitku ze dne 27.09.2010, zájemce EXPLOSIVE Service a. s.,
IČ: 48588261, Novotného lávka 5/976, 116 68 Praha 1, proti vyloučení ze zadávacího řízení
na předmět veřejné zakázky malého rozsahu: „Děčín Labské nábřeží – trvalé zajištění
nestabilního skalního masivu“ a
rozhodla
námitce nevyhovět.
Usnesení č. RM 10 17 60 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 84/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2010
o 226 tis. Kč a zvýšení výdajů o 226 tis. Kč.

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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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 10 17 37 06 z jednání 17. schůze konané dne 05.10.2010
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 10 17 37 06 z důvodu opravy administrativní chyby.
V názvu materiálu i v důvodové zprávě je uvedeno správně.
Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Krásný Studenec
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1556/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Krásný Studenec
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1546/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.

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

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

Děčín, 14.10.2010
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