Byla provedena oprava usnesení č. RM 11 03 50 07 dne 16.02.2011
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 3. schůze rady města konané dne 1. února 2011
Usnesení č. RM 11 03 29 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 10 06 08
ze dne 16.12.2010 - primátor – vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 11 03 29 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106, IČ: 62240935
prohlašuje
že jako jediný akcionář, který svolává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního
zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
netrvá na dodržení lhůty pro svolání mimořádné valné hromady a
schvaluje
předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady a
bere na vědomí
1. neplatnost usnesení rady města č. RM 11 01 60 01 v části volby pana Mojmíra Skaly
do představenstva akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., ke dni
04.01.2011 z důvodu existence překážky výkonu funkce člena představenstva
ve smyslu ust. § 38l obchodního zákoníku na straně Mojmíra Skaly,
2. informaci o tom, že pan Mojmír Skala, který je navrhován za člena představenstva
akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., byl v době jednoho roku před
podáním insolvenčního návrhu na společnost EpaS Děčín spol. s r.o. v likvidaci, se
sídlem Děčín VI, U Tvrze 1454/2, IČ 25427288, jednatelem této společnosti, přičemž
usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.1.2010, č.j. KSUL 77 INS
8471/2009-A-11 byl prohlášen konkurz na majetek této společnosti a u pana Mojmíra
Skaly tedy existuje překážka výkonu funkce člena představenstva dle § 38l zákona č.

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. Rada města poté, co byla jako
jediný akcionář na existenci překážky výkonu funkce člena představenstva ve smyslu
ust. § 38l obchodního zákoníku na straně Mojmíra Skaly upozorněna
volí
pana Mojmíra Skalu do představenstva akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína,
a.s., ke dni 01.02.2011.
Usnesení č. RM 11 03 30 01
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2010 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2010, ve znění uvedeném v důvodové zprávě, podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
ukládá
tajemníkovi magistrátu zveřejnit Výroční zprávu na úřední desce
a na internetových stránkách statutárního města Děčín do 28. února 2011.

magistrátu

Usnesení č. RM 11 03 31 01
Rada města projednala znění licenční smlouvy mezi o.p.s. Formica zastoupenou panem
Radkem Tomáškem coby autorem a statutárním městem Děčín coby nabyvatelem oprávnění
k publikování obrazového materiálu na webových stránkách statutárního města Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 03 32 01
Rada města projednala žádost obce Labská Stráň 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 Františka Pelanta k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
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Usnesení č. RM 11 03 32 02
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 svatebního obřadu a užití primátorské insignie a
pověřuje
Ing. Vladislava Rašku, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu dne
28.05.2011 ve 13:00 hodin na zámku Děčín a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Ing. Vladislav Raška užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 11 03 36 01
Rada města projednala návrhy Smluv o partnerství s Ústeckým krajem k projektům „Labská
stezka č. 2 – etapa 2“ a „Cyklostezka Ploučnice“ a
rozhodla
o jejich uzavření a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejich podpisem.
Usnesení č. RM 11 03 36 03
Rada města projednala informaci o dokončení staveb zámeckého areálu a
doporučuje
pokračovat v přípravě záměru podání žádosti o dotaci na projekty Vinné sklepy (1. etapa –
realizace v roce 2012) a Nádvoří zámku (2. etapa – realizace v roce 2013) dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 11 03 37 01
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce a po úpravě
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce záložní rolby DESTAROL 352 na úpravu ledové plochy
zimního stadionu mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín do 31.12.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o výpůjčce do 31.12.2011.
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Usnesení č. RM 11 03 37 02
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky ve výši 559.494,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy z důvodu
nedobytnosti.
Usnesení č. RM 11 03 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2889/92-108/2008 ze dne 27.08.2008
na pronájem pozemku p. č. 2889/92 v k. ú. Podmokly ve smyslu:
1. změny textu záhlaví nájemní smlouvy z původního znění „Občanské sdružení
Koloshop Team.cz o.s., se sídlem Pod Vrchem 245, Děčín IX, zast. předsedou
sdružení p. Miroslavem Ouvínem, IČO 27023923“ na nové znění „„3riders.cz
community, se sídlem Sofijská 444/41, 40502 Děčín 6, zast. manažerem p. Jakubem
Ouvínem, IČO 22816437“;
2. snížení sjednaného ročního nájemného dle čl. V/1 z původní částky ve výši
5.227 Kč/rok na symbolickou částku ve výši 100 Kč/rok, zpětně za rok 2010.
Usnesení č. RM 11 03 37 04
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2648/1 – ostatní plocha, silnice a p. č. 3137/1 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení zemního kabelového
vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 03 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Březiny
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 319/3, p. č. 852/2 oba ostatní plocha, silnice, p. č. 1082/11,
p. č. 1087/9, p. č. 1285/1, p. č. 1289/5 vše ostatní plocha, komunikace, p. č. 319/5 – trvalý
travní porost a p. č. 319/14 – zahrada, vše v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
uložení vedení vodovodního potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 03 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3474/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 3474/2 – ostatní plocha,
silnice a p. č. 1259/5 – ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení vedení kanalizačního a vodovodního potrubí pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 03 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes část pozemku st. p. č.
55 v k. ú. Dolní Žleb věcného břemene práva vedení, údržby a oprav vodovodního potrubí,
(dle geometrického plánu č. 193-302/2010) od povinných, tj. pana S. D. a Ch. D. za cenu
40 Kč/m2, celkem 280,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 03 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Folknáře a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 531/1 o výměře cca 22 000 m 2
v k. ú. Folknáře.
Usnesení č. RM 11 03 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1437/4 o výměře cca 80 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 03 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1437/4 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Horní Oldřichov.
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Usnesení č. RM 11 03 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 341 v k. ú. Chrochvice
o výměře upřesněné dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 11 03 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1679/2 o výměře 24 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 03 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1291 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Prostřední Žleb pod stavbou
provizorní garáže, pro paní Š. H. na dobu neurčitou, za cenu 45 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 03 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 673/2 o výměře 258 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 03 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 204/2 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 03 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 399/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 03 37 18
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Děčín dotčených stavbou
cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 176/1 o výměře cca 15 m2, p. č. 2870
o výměře cca 42 m2 a p. č. 2875 o výměře cca 19 m2 vše v k. ú. Děčín 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 11 03 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku, vč. stávajícího rybníčku,
v k.ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3151/2 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vč. stávajícího rybníčku, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana A. F. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 03 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 150 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 150 (dle geometrického plánu
č. 2116-260/2010 se jedná o pozemek p. č. 150/2 o výměře 26 m2) v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana D. P. P. za cenu 640 Kč/m 2 + ostatní náklady s tím, že
kupující bere na vědomí, že pozemek může být dotčen realizací akce „Parkoviště vnitroblok
Tyršova ul. – Zámecká ul., Děčín I“ dle projektové dokumentace zpracované projekční
kanceláří Stavoprojekt 91 z roku 2003 a s následující podmínkou, že se kupující zavazuje
respektovat budoucí revitalizaci vnitrobloku Tyršova ul. – Zámecká ul., Děčín I.
Usnesení č. RM 11 03 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 781/2 dle geometrického plánu
č. 737-211/2010 ozn. jako díl „a“ o výměře 3 m2 v k. ú. Boletice nad Labem včetně opěrné zdi
a oplocení pro paní I. K. za cenu 450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 11 03 37 23
Rada města projednala vybudování opěrné zdi v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
vybudování opěrné zdi včetně oplocení na části pozemku p. č. 781/2 v k. ú.
Boletice nad Labem v nově vzniklé hranici na náklady stavebníka, tj. paní I. K. a to v termínu
do 2 let ode dne nabytí právní moci kupní smlouvy na část pozemku p. č. 781/2 dle
geometrického plánu č. 737-211/2010 ozn. jako díl „a“ o výměře 3 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem s tím, že stavba bude provedena dle stavebního zákona.
Usnesení č. RM 11 03 37 24
Rada města projednala převod stavby na pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod stavby opěrné zdi včetně oplocení na části pozemku p. č.
781/2 v k. ú. Boletice nad Labem v nově vzniklé hranici z vlastnictví paní I. K.
do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. uzavření dohody o budoucím předání stavby opěrné zdi včetně oplocení na části
pozemku p. č. 781/2 v k. ú. Boletice nad Labem na v nově vzniklé hranici mezi
vlastníkem pozemku p. č. 781/2 v k. ú. Boletice nad Labem tj. statutárním městem
Děčín a stavebníkem, tj. paní I. K. a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem „Dohody o budoucím předání
a převzetí stavby opěrné zdi včetně oplocení“.
Usnesení č. RM 11 03 37 25
Rada města projednala návrh na směnu pozemku pod stavbou místní komunikace
v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
• do majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 182/3, dle geometrického plánu
č. 181-001/2008 nově ozn. jako pozemek p. č. 182/3 a pozemek p. č. 182/5, o výměře
83 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku pana Z. H.;
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 166, dle geometrického plánu č.
186-065/2009 nově ozn. jako pozemek p. č. 166/2 o výměře 83 m2 v k. ú. Dolní Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku pana Z. H.
Směna bude provedena bez finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
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Usnesení č. RM 11 03 37 26
Rada města projednala návrh na směnu části pozemku pod stavbou místní komunikace
v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 195/1, dle geometrického
plánu č. 181-001/2008 nově ozn. jako pozemek p. č. 195/5 o výměře 71 m2 v k. ú.
Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku manž. M. a J. Z.;
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 164/1, dle geometrického plánu
č. 186-065/2009 nově ozn. jako pozemek p. č. 164/4 o výměře 99 m2 v k. ú. Dolní
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku manž. M. a J. Z.
Směna bude provedena bez finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 11 03 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu pozemku
st. p. č. 1224/2 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 16 ze dne 02.02.2010 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 03 37 28
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 1224/2 o výměře 69 m2 v k. ú. Podmokly pod zděnou stavbou bez
č. p. nebo č. e., pro paní L. K. za cenu 207 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 03 37 29
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 41 ze dne 24.08.2010 ve smyslu
změny textu z původního znění: „ ....prodej pozemku p. č. 3052 o výměře 989 m 2 v k. ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní M. J. a panu M. J. za cenu 197.800,00 Kč +
ostatní náklady, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po prokázání vlastnického vztahu
k objektu na st. p. č. 3051 v k. ú. Děčín (Kamenická 361/5, Děčín II)“ na nové znění:
„ ....prodej pozemku p. č. 3052 o výměře 989 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím, paní M. J. a panu M. J. za cenu 197.800,00 Kč + cena za opěrnou zeď
1,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou, že kupující provede opravu opěrné zdi na své
náklady a dále se zřízením předkupního práva k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení
§ 602 a nást.obč.zák., ve prospěch statutárního města Děčín na dobu 5 let ode dne kdy
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smlouva o převodu nabude účinnosti s tím, že kupující v této době prokáže vlastnický vztah
k objektu čp. 361 ul. Kamenická 5, Děčín II, postaveném na pozemku st. p. č. 3051 v k. ú.
Děčín. V případě uplatnění předkupního práva nabyvatelé převedou předmětnou nemovitost
za stejných podmínek jako ji získali, tj. za cenu 197.800,00 Kč + cena za opěrnou zeď
1,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 25 ze
dne 23.09.2010 ve smyslu změny textu z původního znění: „ ....prodej pozemku p. č. 3052
o výměře 989 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní M. J. a panu M. J.
za cenu 197.800,00 Kč + ostatní náklady, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena
až po prokázání vlastnického vztahu k objektu na st. p. č. 3051 v k. ú. Děčín (Kamenická
351/6, Děčín II)“ na nové znění: „ .... prodej pozemku p. č. 3052 o výměře 989 m2 v k. ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní M. J. a panu M. J. za cenu 197.800,00 Kč +
cena za opěrnou zeď 1,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou, že kupující provede opravu
opěrné zdi na své náklady a dále se zřízením předkupního práva k převáděné nemovitosti
ve smyslu ustanovení § 602 a nást.obč.zák., ve prospěch statutárního města Děčín na dobu 5
let ode dne kdy smlouva o převodu nabude účinnosti s tím, že kupující v této době prokáže
vlastnický vztah k objektu čp. 361 ul. Kamenická 5, Děčín II, postaveném na pozemku
st. p. č. 3051 v k. ú. Děčín. V případě uplatnění předkupního práva nabyvatelé převedou
předmětnou nemovitost za stejných podmínek jako ji získali, tj. za cenu 197.800,00 Kč + cena
za opěrnou zeď 1,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 03 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemku p. č. 780/7 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 09 37 27 ze dne 21.04.2009 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 09 22 ze dne
28.05.2009 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 03 37 31
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 26 37 52 ze dne 09.12.2008, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 479 a pozemku st. p. č. 75 v k. ú. Lesná u Děčína v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 11 09 36 ze dne
18.12.2008, týkající se prodeje části pozemku p. č. 479 a pozemku st. p. č. 75 v k. ú.
Lesná u Děčína v plném znění.
Usnesení č. RM 11 03 37 32
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 15 37 11 ze dne 07.09.2010, týkající se prodeje stavby
mostku včetně navazujících pozemků p. č. 1047 v k. ú. Chlum u Děčína, pozemku p. č. 603
a části pozemku p. č. 479 v k. ú. Lesná u Děčína v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 46 ze dne
23.09.2010, týkající se prodeje stavby mostku včetně navazujících pozemků p. č. 1047 v k. ú.
Chlum u Děčína, pozemku p. č. 603 a části pozemku p. č. 479 v k. ú. Lesná u Děčína v plném
znění.
Usnesení č. RM 11 03 37 33
Rada města projednala návrh na pronájem stavby mostku a pozemků v k. ú. Chlum u Děčína
a v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout stavbu mostku včetně navazujících pozemků p. č. 1047
o výměře 505 m2 v k. ú. Chlum u Děčína, pozemku p. č. 603 o výměře 158 m2, st. p. č. 75
o výměře 204 m2 a částí pozemku p. č. 479, dle geometrického plánu č. 229-197/2010 nově
ozn. jako pozemek p. č. 479/1 o výměře 843 m2 a pozemek p. č. 479/3 o výměře 17 m2, v k. ú.
Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 11 03 37 34
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemků p. č. 479 a p. č. 478,
dle geometrického plánu č. 229-197/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 479/2 o výměře
233 m2 a pozemek p. č. 478/2 o výměře 29 m 2, v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
10.480,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 03 37 35
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
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neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 10 37 27 ze dne 25.05.2010, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 1717/1 a pozemků p. č. 1717/3 a p. č. 1717/5 v k. ú. Děčín
a zřízení věcného břemene, ve smyslu změny kupní ceny a to z původní ceny „210.040,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu „118.140,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 10 06 07 01 ze dne 24.06.2010, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1717/1
a pozemků p. č. 1717/3 a p. č. 1717/5 v k. ú. Děčín a zřízení věcného břemene, ve smyslu
změny kupní ceny a to z původní ceny „210.040,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem“ na novou cenu „118.140,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 11 03 37 37
Rada města projednala návrh bezplatné přepravy městskou autobusovou dopravou účastníkům
výletu do Děčína pořádaného Sdružením V.T.O.M. o.s. se sídlem Revoluční 802,
Ústí nad Labem a
schvaluje
bezplatnou přepravu městskou autobusovou dopravou pro 25 účastníků výletu do Děčína
pořádaného Sdružením V.T.O.M. o.s. od 04.02.2011 do 06.02. 2011.
Usnesení č. RM 11 03 37 38
Rada města projednala informaci o výši přidělených finančních prostředků v rámci programu
MŽP ČR na uzavřenou skládku Orlík III a o finanční spoluúčasti města na nápravných
opatřeních po přívalových deštích v roce 2009 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 03 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku
paní Daně Plechaté ve výši 150 tis. Kč pro rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku paní Daně
Plechaté ve výši 150 tis. Kč pro rok 2011,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro
děti do tří let věku v denním režimu ve výši 150 tis. Kč pro rok 2011 dle důvodové
zprávy a návrhu smlouvy, která je její přílohou,
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3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 03 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování zástupců za zřizovatele do školských rad a
jmenuje
1. paní Hanu Pacinovou a paní Bc. Lenku Holavovou za členy školské rady Základní
školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
2. paní Bc. Ivanu Pikrtovou a pana Bc. Miloslava Broma za členy školské rady Základní
školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 11 03 39 02
Rada města projednala Prohlášení o spolupráci se společností RENTEL a. s., se sídlem
Praha 5, Pod Třešněmi 18a/1120 na projektu „Rozvoj spolupráce institucí počátečního
vzdělávání se státní správou a samosprávou“ a tuto spolupráci
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu Prohlášení o spolupráci.
Usnesení č. RM 11 03 39 03
Rada města projednala žádost obce Dobrná o prominutí neinvestičních výdajů na žáky
v letech 2008 – 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města prominout neinvestiční výdaje na žáky ve výši 124.868,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 03 50 01
Rada města projednala informaci o 1. části „Revitalizace sídliště Děčín III - Staré
Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit záměr podání žádosti o dotaci do IOP
na lokalitu: Jezdecká ul. (dle projektové dokumentace VII. etapa a zeleň blok č. 4 a 5)
a Kladenská ul. (dle projektové dokumentace VIII. etapa a zeleň blok č. 6) v předpokládaném
objemu 15 mil. Kč vč. DPH.
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Usnesení č. RM 11 03 50 02
Rada města projednala zápis č. 1/2011 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín ze dne 17.01.2011 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 11 03 50 03
Rada města projednala informaci o činnosti útvaru VPP a veřejné služby odboru místního
hospodářství a majetku města a vizi ke zřízení střediska veřejných služeb a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu
města Děčín o 10, kteří budou zajišťovat počišťování města a údržbu městské zeleně, a to
s účinností od 01.02.2011 vč. finančního zajištění dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 03 50 04
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření BROKER VISION s.r.o. ke
zpracování kontrolního auditu stávajících pojistných smluv statutárního města Děčín
a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a BROKER VISION s.r.o..
Usnesení č. RM 11 03 50 05
Rada města projednala předložený materiál týkající se problematiky komunikace včetně
přilehlého svahu v ul. Na Výšinách a možných variantách řešení a
rozhodla
zajistit provizorní opravu poškozeného pletiva nad opěrnou zdí místní komunikace
ul. Na Výšinách v rozsahu dle důvodové zprávy a podat žádost o poskytnutí dotace v rámci
„Operačního programu Životní prostředí“, osy 6, oblasti podpory 6.6 „Prevence sesuvů
a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení
neobnovitelných zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“ a zajistit příslušnou procentuální
finanční spoluúčast z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 11 03 50 06
Rada
města
projednala
problematiku
projektu
“Revitalizace
objektu
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 01 ze dne 13.07.2010 v části 3. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit část 3 v novém znění:
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
30.256 055,44 Kč (30.000.000,00 Kč je 15 % spolufinancování projektu z 200 mil. Kč
celkových způsobilých výdajů a 256.055,44 Kč jsou nezpůsobilé výdaje projektu).
Usnesení č. RM 11 03 50 07
Rada města projednala problematiku projektu “Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 02 ze dne 13.07.2010 v části 3. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit část 3 v novém znění:
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
12.105.096,70 Kč (12.105.096,70 Kč je 15 % spolufinancování projektu z 80.700.645,00 Kč
celkových způsobilých výdajů) a 155.090,68 Kč včetně DPH jsou nezpůsobilé výdaje
projektu.
Usnesení č. RM 11 03 50 08
Rada města projednala návrh na pověření firmy INGREAL Děčín spol. s. r. o. k jednání
a právním úkonům jménem statutárního města Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 03 50 09
Rada města projednala informaci o havarijním stavu opěrné zdi na pozemcích p. č. 515, p. č.
516 a p. č. 517 v k. ú. Podmokly v ul. Teplická, Děčín IV a
bere na vědomí
informaci o havarijním stavu opěrné zdi na pozemcích p. č. 515, p. č. 516 a p. č. 517 v k. ú.
Podmokly v ul. Teplická, Děčín IV a
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pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k zajištění
projektové dokumentace pro detailní návrh a postup prací pro provádění stavby.
Usnesení č. RM 11 03 50 10
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2011 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2011 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finanční dotace v roce 2011 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy
ve výši nad 50 000,00 Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2011 sportovním subjektům
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 03 60 01
Rada města projednala návrh financování koupě nového služebního vozu Dacia Duster 4x4 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit financování formou úvěru se zajištěním závazku a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o úvěru a Smlouvy
o zajištění závazku ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 03 60 05
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost určené
pro sportovní klub FK Řezuz Děčín pro rok 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2011
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 03 60 06
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění Ing. Evžena Bouřy k jednáním
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a právním úkonům jménem statutárního města Děčín, s obchodní firmou GRAND REALITY
DC, s.r.o., IČ: 287 37 628, v souvislosti s využitím pozemků p. č. 863/9 o výměře 12 270 m2,
862/2 o výměře 11 142 m2 a 607 o výměře 395 m2 pro výstavbu prodejny s potřebami pro
domácí kutily, zahrádkáře, vybavení domácností a dílen. S tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu plné moci pro Ing. Evžena
Bouřu k jednání a právním úkonům mezi statutárním městem Děčín a obchodní firmou
GRAND REALITY DC, s.r.o., IČ: 287 37 628, v souvislosti s využitím pozemků p. č. 863/9
o výměře 12 270 m2, 862/2 o výměře 11 142 m2 a 607 o výměře 395 m2 pro výstavbu
prodejny s potřebami pro domácí kutily, zahrádkáře, vybavení domácností a dílen.
Usnesení č. RM 11 03 60 07
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2011 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace na činnost v roce 2011
ve výši do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o výši finanční dotace v roce 2011 pro subjekty pracující v oblasti kultury dle
důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2011 subjektům pracujícím v oblasti
kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 03 60 08
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 24. února 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 03 60 09
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „1. část
revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město“
v roce 2011 a
schvaluje
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1.
2.
3.
4.

druh zadávacího řízení - otevřené řízení
základní hodnotící kriterium - nejnižší nabídková cena
kvalifikační předpoklady dodavatele
výše peněžní jistoty

Usnesení č. RM 11 03 60 10
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – oprava mostu ev. č. DC-033P přes
potok z Chlumu" 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 14.01.2011) a
pověřuje
primátora města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 1 s firmou SaM silnice a mosty
Děčín a.s.

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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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 03 50 07 z jednání 3. schůze konané dne 01.02.2011
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 03 50 07 z důvodu chybně umístěného konce závorky
v poslední větě usnesení
Původní text usnesení
Rada města projednala problematiku projektu “Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 02 ze dne 13.07.2010 v části 3. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit část 3 v novém znění:
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
12.105.096,70 Kč (12.105.096,70 Kč je 15 % spolufinancování projektu z 80.700.645,00 Kč
celkových způsobilých výdajů a 155.090,68 Kč včetně DPH jsou nezpůsobilé výdaje
projektu).
Nový text usnesení
Rada města projednala problematiku projektu “Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 60 02 ze dne 13.07.2010 v části 3. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit část 3 v novém znění:
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
12.105.096,70 Kč (12.105.096,70 Kč je 15 % spolufinancování projektu z 80.700.645,00 Kč
celkových způsobilých výdajů) a 155.090,68 Kč včetně DPH jsou nezpůsobilé výdaje
projektu.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Děčín, 16.02.2011
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