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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 19. října 2010

Usnesení č. RM 10 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 86/2010 – č. RO 101/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2010 o 1.510 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1.510 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 18 37 01
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 236 v k. ú. Podmokly
– restaurace Pastýřská stěna od 01.01.2011 do 31.03.2011 po dobu přerušení provozu
restaurace z důvodu údržby objektu, pro 1. Děčínskou obchodní společnost, s.r.o., se sídlem
Želenická 1540, Děčín VI.
Usnesení č. RM 10 18 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro paní V. R. a jednoho garážového stání pro manžele M. a L. R. na dobu neurčitou
za nájemné 720 Kč za měsíc/za jedno garážové stání, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 10 18 37 03
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2010 do 31.03.2011 a tento

schvaluje.
Usnesení č. RM 10 18 37 04
Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce č. 20100389 na půjčení mostního
provizoria pro provizorní přemostění mostního objektu DC-007L v ul. Vojanova Děčín VIII a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 20100389 na půjčení mostního provizoria mezi statutárním
městem Děčín a ČR-Správou státních hmotných rezerv a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o výpůjčce č. 20100389.
Usnesení č. RM 10 18 37 05
Rada města projednala návrh zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
města a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města
Děčín pro rok 2011 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 18 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 540/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem práva uložení elektro přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 18 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2152/1, p. č. 2590 oba ostatní plocha, komunikace a p. č. 2644/1 –
trvalý travní porost, vše 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 18 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a

2

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 276/15 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 18 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2984 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 2015/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 18 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 781/2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem práva uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku p.č. 152/6 v k. ú. Březiny u Děčína, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 18 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.
Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 781/1 a p. č. 781/2 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Březiny
u Děčína věcným břemenem práva uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku p. č. 152/2 v k. ú. Březiny u Děčína, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 18 37 12
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemku v k. ú. Boletice nad Labem na stavbu
cyklostezky a
schvaluje
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zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek p. č. 27 o výměře 522 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem za účelem provedení stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“ na dobu
určitou, tj. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
Usnesení č. RM 10 18 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemku
v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
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, uzavřeného s manž. Š., za účelem
provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem, na dobu do 31.12.2020.
Usnesení č. RM 10 18 37 14
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
•z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 328/1 dle geometrického
plánu č. 717-029/2010 ozn. jako pozemek p. č. 328/3 o výměře 49 m 2 v k. ú.
Boletice nad Labem za cenu 7.350,00 Kč + cena za trvalé porosty dle znaleckého
posudku ve výši 2.695,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do majetku pana
J. S. a paní K. B.,
•do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 349, dle geometrického
plánu č. 717-029/2010 ozn. jako p. č. 349/2 o výměře 18 m 2 v k. ú.
Boletice nad Labem za cenu 2.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
z majetku pana J. S. a paní K. B.
Usnesení č. RM 10 18 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 711/6 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře
1 195 m2.
Usnesení č. RM 10 18 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 711/6 v k. ú. Děčín Staré
Město o výměře 1 195 m2.
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Usnesení č. RM 10 18 38 01
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou u pana A. G. a uzavření Dohody o splátkách a
schvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pro pana
A. G. a uzavření Dohody o splátkách dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 18 38 02
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou pro paní I. T. a
schvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pro paní
I. T. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 18 50 02
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor - tělocvičny a části sklepních prostor o ploše 162,20 m²
v objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII pro Sportovní klub Březiny, se sídlem Děčín XXVII,
Březiny 194, zastoupený předsedou Petrem Masopustem, k využití na přípravu sportovních
mládežnických i dospělých družstev, na dobu určitou 15 let, za nájemné ve výši 1 Kč/rok +
úhrada nákladů za služby s tím, že nájemce se zavazuje vložit finanční prostředky
do stavebních úprav předmětu nájmu po celou dobu trvání nájemní smlouvy ve výši
minimálně 60.000 Kč/rok za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 10 18 50 03
Rada města projednala žádost Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o., o schválení prominutí
pohledávky (odpisu nedoplatku) související s prodejem lamy krotké v roce 2001, ve výši nad
10.001,00 Kč do 20.000,00 Kč, a
rozhodla
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 18 50 04
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 334/38, příspěvková organizace a
stanovuje
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plat pana Zdeňka Kulta, ředitele Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 334/38,
příspěvková organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.10.2010.
Usnesení č. RM 10 18 50 05
Rada města projednala informaci o finanční situaci škol a školských zařízení v oblasti
neinvestičních výdajů hrazených ze státního rozpočtu a
souhlasí
s úhradou neinvestičních výdajů poskytovaných ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1
písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), z prostředků od zřizovatele, a to s předchozím souhlasem
odboru školství a kultury.
Usnesení č. RM 10 18 50 06
Rada města projednala informaci o stavbě Děčín – plavecký areál – protipovodňová zeď a
schvaluje
prodloužení termínu realizace stavby, vícepráce a méněpráce a jejich začlenění do Dodatku č.
1 smlouvy o dílo dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 18 50 07
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere na vědomí
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
ve 3.Q 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,
vč. účelu jejich následného využití dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 18 50 08
Rada města projednala informaci o akci „Budova magistrátu B2 – Centrální archiv
a správní agendy“ a
schvaluje
realizaci dodatečných prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové zprávy
(dle výzvy v JŘBU odeslané dne 16.09.2010) a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou ISTAR spol. s r.o.
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Usnesení č. RM 10 18 50 09
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Plavecký areál Děčín – rozšíření
kapacity“ a
schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dle výzvy v JŘBU odeslané dne 08.10.2010),
2. prodloužení termínu realizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s.
Usnesení č. RM 10 18 50 10
Rada města projednala materiál „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického,
ZŠ Komenského náměstí" a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
to vše dle důvodové zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané 15.07.2010) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2 s firmou
Děčínský stavební podnik s. r. o.
Usnesení č. RM 10 18 50 11
Rada města projednala materiál „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického,
ZŠ Komenského náměstí" a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
to vše dle důvodové zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané 08.10.2010) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 3 s firmou
Děčínský stavební podnik s. r. o.
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Usnesení č. RM 10 18 50 12
Rada města projednala informaci o poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Děčín
společností Teplárna Trmice, a.s. se sídlem Edisonova 453, 400 04 Trmice na odstraňování
povodňových škod vzniklých při povodních v srpnu 2010 ve výši 100 tis. Kč a daru
Ústeckého kraje z výtěžku z dobrovolného vstupného získaného při benefiční akci 10. výročí
vzniku Ústeckého kraje pro obce postižené letošními povodněmi ve výši 68.154,00 Kč a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 18 50 13
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních darů na odstraňování povodňových
škod vzniklých při povodních v srpnu 2010 postiženým obcím na Děčínsku a
rozhodla
poskytnout finanční dar na odstraňování povodňových škod vzniklých při povodních v srpnu
2010 postiženým obcím na Děčínsku dle přílohy č. 1 a uzavření darovacích smluv dle vzoru
v příloze č. 2 s těmito obcemi a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 18 50 14
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 102/2010, a to navýšení příjmů o přijaté dary ve výši 168 tis. Kč,
§ 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a navýšení výdajů
ve výši 168 tis. Kč, § 5269 - ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové
stavy, poskytnutí darů cizím obcím.
Usnesení č. RM 10 18 60 01
Rada města projednala informaci o Oznámení o změně č. 5 v Integrovaném plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Oznámení o změně č. 5 v Integrovaném plánu rozvoje města
Děčín – zóna Centrum.
Usnesení č. RM 10 18 60 02
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění opravy střechy kaple na pohřebišti Děčín Folknáře a
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schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup
při zadávání veřejných zakázek, bod 1, a firmu Dr. Oldřicha Kubce jako zhotovitele opravy
střechy hlavní budovy kaple na pohřebišti Děčín Folknáře dle cenové nabídky s tím, že část
nákladů za odstranění havarijního stavu střechy bude uhrazena z rozpočtu OMH na rok 2011
a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka zajištěním
opravy střechy kaple.
Usnesení č. RM 10 18 60 03
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice číslo 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění opravy vozovky na ulici Březová, Děčín III v rámci akce
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup při
zadávání veřejných zakázek, bod 1, a firmu Zempra, Krajánkova 2390/11, 140 10 Praha 4
jako zhotovitele opravy komunikace podle rozpočtových listů přílohy s tím, že finanční
prostředky na úhradu provedených prací budou uvolněny z provozního rozpočtu pro opravy
komunikací na rok 2011.
Usnesení č. RM 10 18 60 04
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města
o převodu nemovitostí v k. ú. Sněžník a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 10 14 37 49 ze dne 24.08.2010, týkající se převodu
nemovitostí v k. ú. Sněžník ve smyslu doplnění textu z původního „převod“ na nový
„bezúplatný převod“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 50 ze dne
23.09.2010, týkající se převodu nemovitostí v k. ú. Sněžník ve smyslu doplnění textu
z původního „převod“ na nový „bezúplatný převod“.
Usnesení č. RM 10 18 60 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 867/2 o výměře 120 m2 v k. ú.
Podmokly na přístavbu k objektu na pozemku p. č. 866/1 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 18 60 06
Rada města projednala žádost bývalých členů zastupitelstva města Děčína na odkoupení jimi
používané starší výpočetní techniky a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 10 18 60 07
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské
centrum“ a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové
zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané 27.08.2010) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY spol. s.r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 10 18 60 08
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské
centrum“ a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové
zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané dne 15.09.2010) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY spol. s.r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 10 18 60 09
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské
centrum“ (dle výzvy v JŘBU odeslané dne 04.10.2010 ) a
schvaluje
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realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové
zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY spol. s.r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 10 18 60 10
Rada města projednala informaci o doplnění aktivit do projektu Plavecký areál Děčín –
rozšíření kapacity, který je součástí IPRM Děčín – zóna Centrum a
schvaluje
doplnění, které spočívá v kompletní regeneraci trávníku celého areálu, revitalizaci části
plochy u Obloukové ulice, vysazení živého plotu kolem oplocení areálu směrem k Obloukové
ulici a doplnění 3 venkovních posilovacích strojů v prostoru areálu.

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

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