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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 7. prosince 2010

Usnesení č. RM 10 21 30 01
Rada města projednala návrh na rozhodování záležitostí přijímání peněžitých darů
a nepeněžitých darů v pravomoci rady města od fyzických a právnických osob statutárnímu
městu Děčín a
pověřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, primátora
statutárního města Děčín Františka Pelanta rozhodováním záležitostí přijímání peněžitých
darů a nepeněžitých darů v pravomoci rady města od fyzických a právnických osob
statutárnímu městu Děčín včetně uzavírání a podpisu příslušných darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 21 30 02
Rada města projednala návrh na odvolání zástupců města v orgánech obchodních společností,
v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, a návrh na zástupce města do orgánů
obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast a
doporučuje
zastupitelstvu města navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. odvolání těchto zástupců města v orgánech obchodních společností, v nichž má
statutární město Děčín majetkovou účast:
a) Ing. Bohumila Bártu, Ivanu Stárkovou a Zdeňka Pitaše z představenstva
Dopravního podniku města Děčína, a.s.,
b) Mgr. Václava Lešanovského z představenstva a Ing. Jiřího Stejskala z dozorčí
rady Technických služeb Děčín a.s. a Mgr. Miroslava Samlera z dozorčí rady
TERMA Děčín a.s.,

a to k termínu konání nejbližší valné hromady,
2. tyto zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má statutární město
Děčín majetkovou účast:
a) Jaroslava Foldynu, MUDr. Ivana Stríbrského a Mojmíra Skalu
do představenstva Dopravního podniku města Děčína, a.s.,
b) Šárku Zimovou Dostálovou do představenstva a Danielu Trojanovou
do dozorčí rady Technických služeb Děčín a.s.,
c) Hynka Plachého do dozorčí rady TERMA Děčín a.s.,
a to k termínu konání nejbližší valné hromady.
Usnesení č. RM 10 21 30 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1 – vedoucí odboru rozvoje – další kontrola
v 05/2011.
Usnesení č. RM 10 21 30 04
Rada města projednala návrh na zřízení komisí rady města a jmenování jejich předsedů
a členů a po úpravě
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tyto komise rady města:
•komisi kulturní,
•komisi pro výchovu a vzdělávání,
•komisi prevence kriminality,
•komisi sociálně zdravotní a bytovou,
•komisi životního prostředí a urbanistiky,
•komisi cestovního ruchu a zaměstnanosti,
•komisi sportovní a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, předsedy a členy jednotlivých komisí rady města takto:
•předsedou komise kulturní Mgr. Hanu Cermonovou a členy komise paní Pelantovou
Helenu, paní Helenu Mrázkovou, Mgr. Jana Trojana, paní Miroslavu Vostruhovou,
Mgr. Miroslava Samlera, Ing. Valdemara Grešíka, Ing. Ivetu Krupičkovu a MgA.
Jiřího Trnku, paní Ludmilu Panenkovou, pana Martina Poštu,
•předsedou komise pro výchovu a vzdělávání Ing. Miroslava Klímu a členy komise
Mgr. Pavla Schwarze, Mgr. Jana Hájka, Mgr. Karin Macháčkovou,
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Doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc., Ing. Vlastimila Pažourka, Mgr. Hanu
Cermonovou, Mgr. Jaroslava Skálu, Mgr. Milana Šonka, Mgr. Jaroslavu Vatalovou,
Ing. Libora Kunteho, Mgr. Romana Stružinského,
•předsedou komise prevence kriminality pana Františka Pelanta a členy pana
Mojmíra Skalu, Bc. Marcela Horáka, DiS., Mgr. Lukáše Hericha, pana Pavla Švece,
pana Vlastimila Lhotáka, Ing. Rostislava Donáta, Bc. Tomáše Pavlíka, paní Petru
Trypesovou a pana Jiřího Baráka,
•předsedou komise sociálně zdravotní a bytové paní Šárku Zimovou Dostálovou
a členy MUDr. Annu Briestenskou, MUDr. Ladislava Trněného, MUDr. Františka
Plhoně, MUDr. Mahulenu Čejkovou, Mgr. Marii Gutovou, Mgr. Věru Kuklovou,
Mgr. Hanu Cermonovou a PhDr. Stanislavu Holíkovou,
•předsedou životního prostředí a urbanistiky Ing. Valdemara Grešíka a členy
Mgr. Pavla Schwarze, MUDr. Ivana Stríbrského, Ing. Danu Klaubenschalkovou,
Ing. Petra Sukdola, Ing. arch. Evu Cerhovou, pana Kamila Repeše, Ing. Pavla
Kluvance a Mgr. Alenu Sellnerovou,
•předsedou komise cestovního ruchu a zaměstnanosti Ing. Vlastimila Pažourka
a členy pana Víta Horáčka, paní Danielu Trojanovou, pana Jana Kotka, Mgr. Marii
Gutovou, pana Jiřího Ryndu, pana Hynka Plachého, pana Vladimíra Jandu,
Ing. Dalibora Voborského a MUDr. Jiřího Zemana,
•předsedou sportovní komise Mgr. Romana Stružinského a členy pana Pavla Sinka,
MUDr. Pavla Charváta, pana Jaroslava Caldu, pana Václava Němečka,
Mgr. Miroslava Samlera, paní Hanu Pacinovou, pana Dušana Kamenického,
Mgr. Jiřího Hykše, pana Milana Veselého a Mgr. Josefa Herclíka a
ukládá
předsedům komisí zpracovat jednací řád a statut komisí a tento předložit k archivaci
na oddělení organizační odboru provozního a organizačního do 30.04.2011.
Usnesení č. RM 10 21 31 01
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Implementace spisové
služby“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: otevřené
2. Základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky ve struktuře dílčích
hodnotících kritérií:
Hodnotící kritérium

Váha

Způsob hodnocení kritéria

75 %

Nabídková cena bez DPH za Část 1., 2. nebo 3. – tj.
jednorázová cena za pořízení všech licencí v dané komoditě.

Nabídková cena bez
DPH za pětiletý support s
omezením na max. 75% 25 %
(za pět let) nabídkové
ceny za pořízení

Nabídková cena bez DPH za support za Část 1., 2. nebo 3. - tj.
jednorázová cena za 5 let technické podpory pro všechny
licence v dané komoditě a maintenance licencí na 5 let – tato
částka není součástí pořizovací ceny a nebude placena ORP
Děčín při pořízení předmětu plnění této veřejné zakázky.

Nabídková cena
DPH za pořízení

bez
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3. Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami v nadlimitní veřejné zakázce na dodávku:
Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1 Pavel Sinko – RM
náhradník: Mgr. Hana Cermonová
2

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková

3

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník: Alena Smutná

4. Na základě ustanovení § 74 odst. 1, 3 a 4 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek:
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1 Pavel Sinko – RM
náhradník: Mgr. Hana Cermonová - RM
2

Ivan Vepřek – ZM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler - ZM

3

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková - OE

4

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník: Alena Smutná - OPO

5

Ing Tomáš Kejzlar – odd. IT

náhradník: Roman Žaloudek – odd. IT

Usnesení č. RM 10 21 31 02
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka
technologického centra“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: otevřené
2. Základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky ve struktuře dílčích
hodnotících kritérií:
Hodnotící kritérium

Váha

Způsob hodnocení kritéria

60 %

Nabídková cena bez DPH za pořízení – tj. jednorázová cena za
pořízení předmětu veřejné zakázky v plném rozsahu včetně
požadované
dokumentace.
Hodnocení
(nejnižší
nabídka/hodnocená nabídka)*100.

30 %

Nabídková cena bez DPH za support - tj. celková cena
technické podpory po dobu udržitelnosti projektu (5 let) nad
rámec poskytované záruční doby. Hodnocení - (nejnižší
nabídka/hodnocená nabídka)*100.

Délka záruční doby v
měsících
(min.
24 10 %
měsíců)

Délka záruční doby v měsících – tj. základní záruční doby,
poskytované v rámci pořizovací ceny. Hodnocení - (hodnocená
nabídka/nejvyšší nabídka)*100.

Nabídková cena
DPH za pořízení

bez

Nabídková cena
DPH za support

bez

3. Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami v nadlimitní veřejné zakázce na dodávku:
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Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1 Pavel Sinko – RM
náhradník: Mgr. Hana Cermonová
2

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková

3

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník: Alena Smutná

4. Na základě ustanovení § 74 odst. 1, 3 a 4 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek:
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1 Pavel Sinko – RM
náhradník: Mgr. Hana Cermonová - RM
2

Ivan Vepřek – ZM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler - ZM

3

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková - OE

4

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník: Alena Smutná - OPO

5

Ing Tomáš Kejzlar – odd. IT

náhradník: Marián Kubinec – odd. IT

Usnesení č. RM 10 21 31 03
Rada města projednala návrh Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a
schvaluje
Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn.
Usnesení č. RM 10 21 34 01
Rada města projednala žádost města Česká Kamenice o snížení pohledávky (náklady spojené
s hospitalizací zvířete, psa, v městském útulku) a
rozhodla
o prominutí části pohledávky za městem Česká Kamenice dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 21 35 01
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2011 s tím, že veškeré výdaje provozního
a kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné
útvary a městem zřízené organizace řídit,
2. využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů účelově na údržbu
veřejných prostranství a dětské koutky.
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Usnesení č. RM 10 21 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 113/2010 – 131/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 25.125 tis. Kč a zvýšení výdajů o 25.125 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 21 35 03
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o místním poplatku ze psů
a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 s účinností dnem
1. ledna 2011.
Usnesení č. RM 10 21 35 04
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 s účinností dnem
1. ledna 2011.
Usnesení č. RM 10 21 35 05
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 o místním poplatku
z ubytovací kapacity a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 s účinností dnem
1. ledna 2011.

Usnesení č. RM 10 21 35 06
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 o místním poplatku
za rekreační nebo lázeňský pobyt a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 s účinností dnem
1. ledna 2011.
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Usnesení č. RM 10 21 35 07
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 11/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 s účinností dnem
1. ledna 2011.
Usnesení č. RM 10 21 36 01
Rada města projednala v souladu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), určení zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro území města Děčín
ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona, a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 08 19 ze dne 28.05.2009, kterým
bylo schváleno určení dle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pana Ivana Vepřeka
jako zastupitele města, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace pro území města Děčín ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53
odst. 1 stavebního zákona a
2. schválit v souladu § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), určení 1. náměstka primátora
pana Pavla Sinka, náměstka pro rozvoj města, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro území města Děčín ve vazbě
na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Usnesení č. RM 10 21 36 02
Rada města projednala Smlouvu o provedení stavby na pozemku v souvislosti se stavbou
„REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“, a to objektu SO 104 Děčín – Březiny –
autobusové zálivy, část veřejné osvětlení a udělení plné moci firmě AZ Consult, spol. s r.o.
pro zajištění inženýrské činnosti, a
rozhodla
o uzavření smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejím podpisem a podpisem plné moci.
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Usnesení č. RM 10 21 36 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě CES 2655/2008/EO/17 o smlouvě
budoucí kupní mezi městem Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s.
ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa) a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 10 21 36 04
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 na Smlouvu o dílo na vypracování návrhu
8. změny Územního plánu města Děčín včetně účasti na projednání a nezbytného doplnění
rozborů a průzkumů a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o dílo
na vypracování návrhu 8. změny Územního plánu města Děčín včetně účasti na projednání
a nezbytného doplnění rozborů a průzkumů s projektovým ateliérem Ing. Antonín Olžbut, OPROJEKT, se sídlem Teplice, Karla Čapka 1744/9, IČO: 12036102, DIČ CZ400801046,
a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 21 37 01
Rada města projednala žádost paní L. Z. o prominutí nájemného z budovy kaple na pohřebišti
Děčín - Folknáře a
neschvaluje
prominutí nájemného z budovy kaple na pohřebišti Děčín – Folknáře od 01.01.2011
do 31.03.2011.
Usnesení č. RM 10 21 37 02
Rada města projednala návrh na prodej nemovitostí z majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat stavbu technického vybavení (prosklené
části výtahu na Pastýřskou stěnu) bez č. p. na pozemku p. č. 411 – zastavěná plocha
vč. pozemku p. č. 411 – zastavěná plocha vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 21 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3716/5 – ostatní plocha v k. ú.
Podmokly a
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schvaluje
zveřejnit záměr pronájmu pozemku p. č. 3716/5 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly jako
součást fotbalového stadionu Ústecká 1961/3, Děčín V.
Usnesení č. RM 10 21 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 966, p. č. 1234, p. č. 1240, p. č. 1241/1, p. č. 1242/4, p. č. 1247/1,
p. č. 1247/3, p. č. 1247/8, p. č. 1715, p. č. 1875, p. č. 1898, p. č. 1913, p. č. 1944, p. č. 2015,
p. č. 2053, p. č. 2152/1, p. č. 2162, p. č. 2590, p. č. 2648/1, p. č. 2888/1, p. č. 2935/1,
p. č. 2936, p. č. 2983, p. č. 3183, p. č. 3474/1, p. č. 3711/1 vše ostatní plocha, p. č. 3148 a p. č.
3162 oba trvalý travní porost, vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení
zemního kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 10 21 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2976 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 21 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 176 a p. č. 204 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice
věcným břemenem práva uložení veřejné komunikační sítě pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 21 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Maxičky a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 401/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Maxičky věcným
břemenem práva uložení telekomunikačního vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 21 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 84 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Velká Veleň věcným
břemenem práva chůze a jízdy přes část tohoto pozemku jako přístup k pozemku p. č. 1711 –
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Velká Veleň (dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven) pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 1711 v k. ú. Velká Veleň,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 21 37 09
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit pozemky p. č. 184/11 o výměře 46 m2 a p. č. 184/12
o výměře 137 m2 v k. ú. Březiny u Děčína za účelem provedení stavby „Cyklostezka
Ploučnice“, na dobu určitou tj. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
Usnesení č. RM 10 21 37 10
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemku v k. ú. Boletice nad Labem na stavbu
cyklostezky a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku pozemku 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 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků
mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.

Usnesení č. RM 10 21 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
v k. ú. Podmokly.

pozemek p. č. 391 o výměře 10 330 m2
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Usnesení č. RM 10 21 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1291 o výměře cca 15 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 10 21 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1291 o výměře
cca 15 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 10 21 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 762/11 v k. ú. Bynov o výměře 204 m 2 pro paní I. K. za cenu 204 Kč/
rok na zahradu.
Usnesení č. RM 10 21 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 762/11 v k. ú. Bynov
o výměře 204 m2.
Usnesení č. RM 10 21 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 323 – 119 ze dne 10.11.1994 na pronájem
pozemku p. č. 323 v k. ú. Křešice u Děčína, uzavřené s panem J. Ch. ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce, a to paní J. R.
Usnesení č. RM 10 21 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v rámci realizace akce Plavební
stupeň Děčín a
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schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 165, p. č. 2419/1, p. č. 2420, p. č.
2941 v k. ú. Děčín, pozemků p. č. 215/1, p. č. 250/1 v k. ú. Loubí u Děčína a pozemků p. č.
391, p. č. 400/3 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 21 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v rámci realizace akce Plavební stupeň
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2404/1, p. č. 2404/3,
p. č. 2405, p. č. 2406, p. č. 2410/3, p. č. 2410/5, p. č. 2418, p. č. 2419/1, p. č. 2420, p. č. 2941,
p. č. 3010 v k. ú. Děčín, pozemků p. č. 182/1, p. č. 187, p. č. 188, p. č. 189/3, p. č. 193/1, p. č.
194, p. č. 196/3, p. č. 199, p. č. 215/1, p. č. 236, p. č. 242, p. č. 250/1, p. č. 258, p. č. 277/1,
p. č. 278/3 v k. ú. Loubí u Děčína, pozemků p. č. 391, p. č. 400/3, p. č. 3722/4, p. č. 3723/1,
p. č. 3723/2, p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly, pozemků p. č. 1154, p. č. 1155/2, p. č. 1158/3,
p. č. 1161/1, p. č. 1161/2, p. č. 1322, p. č. 1340 a p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 21 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 360 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře
3 781 m2
Usnesení č. RM 10 21 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 360 v k. ú.
Boletice nad Labem o výměře 3 781 m2.
Usnesení č. RM 10 21 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1037 o výměře cca 50 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov.
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Usnesení č. RM 10 21 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č.1037 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 21 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č.1477/85 o výměře 370 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 21 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1477/84 o výměře 210 m2
a část pozemku p. č. 1477/5 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven v k. ú.
Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 21 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 535 o výměře 177 m2
v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 10 21 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 203/2 o výměře 62 m2
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 10 21 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3448/3 o výměře dle
geometrického plánu č. 3325-066/2010 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 21 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1051/10 v k. ú.
Horní Oldřichov o výměře upřesněné dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 10 21 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 320/5 o výměře 438 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 10 21 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3150 (dle geometrického plánu se
jedná o díl „f“ o výměře 84 m2) v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím,
manželům K. a D. B. za cenu 16.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 21 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 402/15 o výměře 134 m2v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele L. a Z. C. za cenu 20.100,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 519 o výměře 96 m2, části pozemku st. p. č.
518 dle geometrického plánu č. 723-116/2010 ozn. jako st. p. č. 518/1 o výměře 97 m 2, části
pozemku st. p. č. 518 dle geometrického plánu ozn. jako p. č. 518/2 o výměře 99 m2, části
pozemku st. p. č. 520 dle geometrického plánu ozn. jako st. p. č. 520/1 o výměře 105 m2 a
části pozemku st. p. č. 520 dle geometrického plánu ozn. jako p. č. 520/2 o výměře 193 m2 vše
v k. ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. Ž. a L. Ž.
za cenu 178.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 184 (dle geometrického plánu č.
702-36/2010 se jedná o pozemek p. č. 184/2 o výměře 83 m2) v k. ú. Děčín – Staré Město, se
všemi součástmi a příslušenstvím, spol. ORMOS Corso spol.s r.o., Teplická 49, Děčín IX,
za cenu 55.000,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení předkupního práva na dobu
10 let pro prodávajícího, tj. statutární město Děčín a následujícími podmínkami:
1. před zahájením stavby bytového domu na prodávaném pozemku zajistí kupující
zpracování dokumentace na úpravy příjezdu ke garážím na st. p. č. 1271 až st. p. č.
1277 v k. ú. Děčín – Staré Město z ul. Rytířská,
2. provede úpravy (zpevnění) této části pozemku jako příjezdu ke garážím, v souladu
s příslušnými ČSN a technickými podmínkami pro tyto stavby a s již zřízeným
věcným břemenem práva chůze a jízdy, vč. úprav, souvisejících s napojením na MK
ul. Rytířská, a to vše na vlastní náklady (tj. zajištění dokumentace, vč. následné
realizace),
3. do doby než bude zajištěno vše dle podmínek č. 1 a č. 2, umožní kupující
bezproblémovou obsluhu k výše citovaným garážím.
Usnesení č. RM 10 21 37 34
Rada města projednala návrh na úlevu z kupní ceny při prodeji části pozemku p. č. 184
(dle geometrického plánu č. 702-36/2010 se jedná o pozemek p. č. 184/2 o výměře
83 m2) v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úlevu z kupní ceny dle čl. VIII „Zásad“, tj. v případě, že kupující
provede svým jménem úspěšnou kolaudaci domu postaveného na předmětném pozemku
v termínu nejpozději do 4 let ode dne vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, bude mu vrácena částka ve výši 50 % kupní ceny
stavebního pozemku, tj. 20.750,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 21 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 237/1 dle geometrického plánu
č. 671-009/2009 ozn. jako pozemek p. č. 237/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město se
všemi součástmi a příslušenstvím manžele F. a H. P. za cenu 500,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 245 dle geometrického plánu
č. 671-009/2009 ozn. jako pozemek p. č. 245/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město se
všemi součástmi a příslušenstvím F. a H. P. za cenu 62.080,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1112/1 dle geometrického plánu
č. 3297-167/2010 ozn. jako pozemek p. č. 1112/1 o výměře 15 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana J. V. za cenu 750,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 1112/1
dle geometrického plánu č. 3297-167/2010 ozn. jako pozemek p. č. 1112/3 o výměře 193 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní M. K. za cenu 38.600,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem
práva jízdy a chůze pro vlastníky objektů s pozemkem p. č. 1113/2 a 1113/3 k.ú. Podmokly
bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 21 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
1. zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 805 o výměře
1 388 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana V. H.
za cenu 277.600,00 Kč + trvalé porosty v ceně 94.120,00 Kč (oceněné jako jednotlivé
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stromy znaleckým posudkem č. 138-19-10 ze dne 18.11.2010 vypracovaným I. H.) +
ostatní náklady,
2. zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. prodej pozemku p. č. 805 o výměře
1 388 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana V. H. za
cenu 277.600,00 Kč + trvalé porosty v ceně 13.890,00 Kč (oceněné jako les
znaleckým posudkem č. 137-18-10 ze dne 04.11.2010 vypracovaným I. H.) + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 10 21 37 40
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
•z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1288/1 dle geometrického
plánu č. 672-027/2010 ozn. jako pozemek p. č. 1288/3 o výměře 45 m2 v k. ú. Bělá u
Děčína za cenu nákladů spojených s převodem do majetku pana J. K.,
•do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 369/9, dle geometrického
plánu č. 672-027/2010 ozn. díl „a“ o výměře 45 m2 v k. ú. Bělá u Děčína za cenu
nákladů spojených s převodem z majetku pana J. K.
Usnesení č. RM 10 21 37 41
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
•část pozemku p. č. 439 o výměře dle geometrického plánu, v k. ú. Podmokly,
z majetku statutárního města Děčín do majetku manželů P. a S. T., a
•část pozemku p. č. 436/11 o výměře dle geometrického plánu, v k. ú. Podmokly,
z majetku manželů P. a S. T. do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 21 37 42
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1774 o výměře 730 m2 v k. ú.
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín.

Usnesení č. RM 10 21 37 43
Rada města projednala návrh na převod částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemků p. č. 392/1, p. č. 3983/5, p. č.
404/1, p. č. 403/4, p. č. 3983/4, p. č. 3984/14, p. č. 403/7 a p. č. 398, dle geometrického plánu
č. 3261-021/2010 ozn. jako pozemek p. č. 392/1 v k. ú. Podmokly o výměře 10 795 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 10 21 37 44
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1301/5 o výměře 12 m2 v k. ú.
Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 21 37 45
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
1. zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1321/1 o výměře
1 204 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR
– ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 25/10/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1321/1 v k. ú.
Prostřední Žleb a
pověřit
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 25/10/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 21 37 46
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
1. zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1578/1 o výměře
209 m2 a pozemku p. č. 1578/2 o výměře 1 695 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního
města Děčín a
2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 30/10/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p. č. 1578/1 a p. č.
1578/2 v k. ú. Krásný Studenec a
pověřit
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primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 30/10/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 21 37 47
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 331/2 o výměře 647 m 2, p. č.
331/3 o výměře 209 m2, p. č. 333/1 o výměře 1 112 m2 a p. č. 333/2 o výměře 129 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 21 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 37 31 ze dne 03.11.2009, týkající se prodeje
pozemku části pozemku p. č. 1718/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 26 ze dne
26.11.2009, týkající se prodeje pozemku části pozemku p. č. 1718/1 v k. ú. Podmokly,
v plném znění.
Usnesení č. RM 10 21 37 49
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 01 37 15 ze dne 05.01.2010, týkající se prodeje
pozemku p. č. 3725/60 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 01 10 18 ze dne
21.01.2010, týkající se prodeje pozemku p. č. 3725/60 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 21 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 37 27 ze dne 22.09.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 845 v k. ú. Vilsnice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 17 ze dne
22.10.2009, týkající se prodeje pozemku p. č. 845 v k. ú. Vilsnice, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 21 37 51
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 11 37 25 ze dne 08.06.2010, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 118/1 a části pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Nebočady ve smyslu
změny kupní ceny a to z původní ceny „… 100.650,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP,
který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu
„… 70.000,00 Kč včetně ceny za trvalé porosty a včetně ceny za ostatní náklady spojené
s převodem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 10 06 07 23 ze dne 24.06.2010, týkající se prodeje části pozemku p. č. 118/1 a části
pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Nebočady ve smyslu změny kupní ceny a to z původní ceny
„… 100.650,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady
spojené s převodem“ na novou cenu „… 70.000,00 Kč včetně ceny za trvalé porosty a včetně
ceny za ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 10 21 37 52
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 37 21 ze dne 22.09.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 230/6 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 22 ze dne
22.10.2009, týkající se prodeje pozemku p. č. 230/6 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 21 37 53
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 230/6 o výměře 1 807 m2 v k. ú. Dolní
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. B. za cenu 93.964,00 Kč + cena
za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 21 37 54
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 21 37 55
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 06 ze dne
13.07.2010 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 06 ze dne 13.07.2010, týkající se 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 Kč/rok + DPH od Povodí
Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 21 37 56
Rada města projednala návrh Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100023 na pronájem části
pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100023 na pronájem části pozemku p. č. 558/1
v k. ú. Dolní Žleb o výměře 54 m2, za účelem umístění přístavního můstku, za cenu
1.350,00 Kč za rok + DPH od Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,
Hradec Králové, na dobu od 01.04.2011 do 31.03.2016 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o nájmu pozemku
č. O500100023.
Usnesení č. RM 10 21 37 57
Rada města projednala návrh Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100024 na pronájem části
pozemku p. č. 3008 v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100024 na pronájem části pozemku p. č. 3008
v k. ú. Děčín o výměře 88 m2 za účelem umístění přístavního můstku, za cenu 2.200,00 Kč
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za rok + DPH od Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na dobu
od 01.01.2011 do 31.12.2015 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o nájmu pozemku
č. O500100024.
Usnesení č. RM 10 21 37 58
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků pro umístění plakátovacích ploch a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků:
1. p. č. 2927 v k. ú. Děčín,
2. p. č. 966, 3453/77, p. č. 1811/1 v k. ú. Podmokly,
3. p. č. 197/10 v k. ú. Děčín-Staré Město – 2x,
4. p. č. 183/1 v k. ú. Boletice nad Labem,
5. p. č. 862/4, p. č. 276/3 v k. ú. Březiny u Děčína,
o výměrách 9 x 3,3 m2.
Usnesení č. RM 10 21 37 59
Rada města projednala žádost BK Děčín s.r.o. o umístění velkoplošné reklamy a o povolení
použití městského znaku na objekt basketbalové haly Maroldova ul., Děčín I, a po úpravě
schvaluje
umístění velkoplošné reklamy s českým textem na venkovní plášť objektu basketbalové haly
Maroldova ul., Děčín I a použití znaku statutárního města Děčín společností BK Děčín s.r.o.,
dle předloženého návrhu, za podmínek zajištění příslušných povolení v souladu se stavebním
zákonem.
Usnesení č. RM 10 21 37 60
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod reklamních hodin do vlastnictví
statutárního města Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 21 38 01
Rada města projednala Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
u Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem
Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2011 do 31.03.2011 a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z., se
sídlem u Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem,
ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2011
do 31.03.2011 a
pověřit
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 10 21 38 02
Rada města projednala informaci o zabezpečení stomatologické pohotovosti v Děčíně pro rok
2011, sepsání nových smluv mezi statutárním městem Děčín a nestátními zdravotnickými
zařízeními dle předloženého seznamu zástupce Stomatologické komory a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 21 38 03
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, která je Přílohou č. 1 Zřizovací
listiny Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, uzavřené s uvedenou
příspěvkovou organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s účinností ke dni jejího
uzavření dle důvodové zprávy a
pověřit
primátora statutárního města podpisem výše uvedených dodatků a následně podpisem úplného
znění Smlouvy o výpůjčce organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 10 21 39 01
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2010 a
schvaluje
jejich ohodnocení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 21 50 02
Rada města projednala návrh na stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat ke dni 31.12.2010 usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 03 05 05 ze dne
27.03.2008,
2. s účinností od 01.01.2011 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále uvedenou oprávněnou osobu – příkazce
operace, která může vyslat na pracovní cestu člena Zastupitelstva města Děčín:
a) tuzemská pracovní cesta:
• neuvolněného člena zastupitelstva města primátor nebo uvolněný
náměstek primátora,
• uvolněného náměstka primátora a uvolněného člena rady města
primátor,
• primátora uvolněný náměstek primátora,
b) zahraniční pracovní cesta:
• člena zastupitelstva města, s výjimkou primátora, při pracovních
cestách nepřesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den primátor,
• primátora při pracovních cestách nepřesahujících dobu pobytu
v zahraniční jeden den uvolněný náměstek primátora,
• člena zastupitelstva města, s výjimkou primátora, při pracovních
cestách přesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den rada města,
oprávněnou osobou je primátor,
• primátora při pracovních cestách přesahujících dobu pobytu
v zahraničí jeden den rada města, oprávněnou osobou je uvolněný
náměstek primátora.
3. s účinností od 01.01.2011 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osobu, která žádá člena zastupitelstva města
Děčín o použití soukromého silničního motorového vozidla:
• neuvolněného člena zastupitelstva města primátor,
• uvolněného náměstka primátora a uvolněného člena rady města
primátor,
• primátora uvolněný náměstek primátora.
4. s účinností od 01.01.2011 stanovit v souladu s § 78 a podle § 84 odst. 2 písm. t)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že členové
Zastupitelstva města Děčín se při výkonu své funkce a vyslání na pracovní cestu
budou řídit zásadami uvedenými pod bodem 2) a 3) tohoto usnesení a podmínkami
stanovenými ve Směrnici č. 1 k cestovním náhradám statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín.
5. uložit primátorovi statutárního města Děčín zapracovat schválené zásady uvedené pod
body 2), 3) a 4) tohoto usnesení do Směrnice č. 1 k cestovním náhradám statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín a tuto směrnici doručit členům zastupitelstva
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města nejpozději do 01.01.2011, resp. každou další změnu směrnice č. 1 doručit
členům zastupitelstva města nejpozději do prvního dne její účinnosti.

Usnesení č. RM 10 21 50 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2866/4 o výměře 500 m2
v k. ú. Děčín pro pořádání prodejních trhů.
Usnesení č. RM 10 21 50 04
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 21 50 05
Rada města projednala návrh na odvolání dosavadních členů povodňové komise statutárního
města Děčín, jmenovaných do funkce usnesením č. RM 10 04 34 03 ze dne 16.02.2010
a jmenování nových členů povodňové komise statutárního města Děčín a
odvolává
1. Ing. Vladislava Rašku z funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
2. Mgr. Jiřího Hykše z funkce místopředsedy povodňové komise statutárního města
Děčín,
3. Ing. Jaromíra Zajíčka z funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Děčín,
4. Mgr. Miroslava Samlera z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
5. Olgu Hradeckou z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín a
ruší
Pracovní štáb povodňové komise jmenovaný usnesením číslo RM 10 04 34 03 ze dne
16.02.2010 a
jmenuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Františka Pelanta do funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
Pavla Sinka do funkce místopředsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
Mgr. Jiřího Hykše do funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Děčín,
MUDr. Petra Matiáška do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
Ing. Tomáše Martinčeka do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
Richarda Musila, DiS., do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín.
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Usnesení č. RM 10 21 50 06
Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádost
Ing. Vladislava Rašky k provedení svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
Ing. Vladislava Rašku, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebních obřadů
ve dnech 11.12.2010 ve 13:00 hodin na zámku Děčín, 17.12.2010 ve 12:00 hodin v Janově
a 11.06.2011 ve 14:00 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého Děčín VI-Letná a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Ing. Vladislav Raška užije primátorskou insignii při těchto
svatebních obřadech.
Usnesení č. RM 10 21 50 07
Rada města projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 21 50 08
Rada města projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu Rady města Děčín
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 21 50 09
Rada města projednala návrh na pověření advokáta JUDr. Františka Zaorálka, advokátní
kancelář Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02 Děčín IV, k jednáním a právním úkonům jménem
statutárního města Děčín a
pověřuje
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, advokáta
JUDr. Františka Zaorálka, advokátní kancelář Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02
Děčín IV, k zastupování statutárního města Děčín v jednáních a právních úkonech
s dotčenými orgány a organizacemi, nezbytných ke splnění úkolů vyplývajících
z mandátní smlouvy uzavřené dne 25.04.1995 mezi městem Děčín a Oblastním
bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 15, Děčín IV, rozvedenými
v důvodové zprávě,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a advokátem JUDr. Františkem
Zaorálkem, advokátní kancelář Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02 Děčín IV .
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Usnesení č. RM 10 21 50 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 10 11 37 40 ze dne 08.06.2010, týkající se
pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstvu města č. ZM 10 06 07 32 ze dne 24.06.2010,
týkající se pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění,
2. přijetí daru od Ústeckého kraje do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek
p. č. 863/9 o výměře 12.270 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 21 50 11
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Modernizace učeben pro potřeby
dalšího vzdělávání“ – realizace dodatečných stavebních prací, přesun části dílčího finančního
plnění a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 21 50 12
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Informační
brožura“ a
neschvaluje
1. Seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
• Tiskárna Petr Kmoch, Jílové
• Tisk atelier Jiří Stejskal, Jiřetín p. Jedlovou
• Tisk Spektro Jílové
• Tisk Miroslav Rajnyš, Děčín-Jalůvčí
• Tisk Daniel Dostál-Ústecká tiskárna, Ústí n. L.
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena a
nejmenuje
seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Usnesení č. RM 10 21 50 13
Rada města projednala Zápis č. 1/2010 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne
26.11.2010 a tento
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doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 21 50 14
Rada města projednala „Petici za zachování zdravotnických služeb v děčínské poliklinice,
U plovárny 14“, doručenou statutárnímu městu Děčín dne 01.12.2010, a tuto, spolu s dopisy
primátora města ze dne 02.12.2010 ministrovi práce a sociálních věcí a generálnímu řediteli
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterými primátor města v záležitosti
uvedené petice vyzývá oba představitele vrcholných centrálních orgánů upustit od záměru
převodu předmětné budovy na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro administrativní
účely a zachovat tak v budově stávající rozsah poskytovaných zdravotnických služeb
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 21 60 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu
zastupitelstva města a fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, v maximální výši
dle důvodové zprávy, ode dne 01.12.2010,
2. rozhodnout o výši odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru, člena
finančního výboru, člena dopravního výboru fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, a to ve výši 3.630,00 Kč za zasedání přísl. výboru, ode dne
01.12.2010.
Usnesení č. RM 10 21 60 02
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Mateřské
školy, Děčín II, Liliová 277/1, PO a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 06.10.2009 Mateřské školy, Děčín II, Liliová 277/1,
PO a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín k jeho podpisu.
Usnesení č. RM 10 21 60 03
Rada města projednala návrh na odvolání zástupce města v orgánu obchodní společnosti,
v které má statutární město Děčín majetkovou účast, a návrh na zástupce města do orgánu
obchodní společností, v které má statutární město Děčín majetkovou účast a
doporučuje
zastupitelstvu města navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. odvolání zástupce města Vlastimila Lhotáka z dozorčí rady Dopravního podniku
města Děčína, a. s. a to k termínu konání nejbližší valné hromady,
2. zástupce města RSDr. Jaroslava Horáka do dozorčí rady Dopravního podniku města
Děčína, a.s. a to k termínu konání nejbližší valné hromady.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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