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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011
Usnesení č. RM 11 06 30 01
Rada města se seznámila se stížností manželů P., doručenou magistrátu města dne 02.03.2011,
proti postupu správních orgánů podle § 175 odst. 1 správního řádu, a tuto spolu s informacemi
uvedenými v důvodové zprávě
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 06 30 04
Rada města projednala informaci o dotování osobní lodní dopravy z pohledu veřejné podpory
a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 06 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle
tabulky uvedené v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 11 06 31 02
Rada města projednala návrh na vypsání veřejné neanonymní soutěže na vytvoření jednotného
vizuálního stylu – loga reprezentujícího město Děčín především v oblasti cestovního ruchu a
schvaluje
vypsání veřejné neanonymní soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu – loga.

Usnesení č. RM 11 06 32 01
Rada města projednala žádost obce Dobrná 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.
Usnesení č. RM 11 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 12/2011 – č. RO 24/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2011 o 259.794 tis. Kč, zvýšení výdajů o 229.604 tis. Kč a snížení financování
o 30.190 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 06 35 02
Rada města projednala návrh Směrnice č. 4 K postupu při správě pohledávek statutárního
města Děčín a tuto
schvaluje
s účinností od 1. dubna 2011 a
ruší
platnost Směrnice č. 6 Škodní a náhradové řízení ze dne 26. června 2007 ke dni
31. března 2011,
ukládá
tajemníkovi vydat novou Směrnici č. 6 Škodní a náhradové řízení s účinností
od 1. dubna 2011.
Usnesení č. RM 11 06 37 01
Rada města projednala zprávu o stavu plnění „Plánu odpadového hospodářství města Děčín“
za rok 2010 a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 11 06 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v areálu Zoologické zahrady Děčín - prodejna občerstvení
včetně skladových prostor v objektu recepce (4 m²), souvisejících skladovacích ploch, WC
pro veřejnost, pozemku p. č. 426/1 o výměře 69 m² v k. ú. Podmokly a vybaveného dřevěného
stánku k prodeji rychlého občerstvení pro pana Rostislava Horáka, se sídlem
Sněžnická 53/30c, 40502 Děčín XIX – Čechy, za účelem provozování restaurace, občerstvení
a prodeje zboží v rozsahu dle nájemní smlouvy v průběhu hlavní návštěvnické sezóny
v dětském areálu, s účinností od 01.04.2011 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
111.000 Kč/rok vč. DPH.
Usnesení č. RM 11 06 37 03
Rada města projednala žádost paní B. J. týkající se umožnění splátkového kalendáře při koupi
bytové jednotky č. 825/1 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit možnost úhrady kupní ceny za b. j. č. 825/1 v objektu čp. 825
ul. Krokova, Děčín I paní B. J. pomocí splátkového kalendáře v navrhovaných splátkách dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 06 37 04
Rada města projednala žádost pana R. K. a pana J. M. o výjimku z „Doplňkových pravidel“
týkající se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej b. j. č. 789/1 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I panu
R. K. a prodej b. j. č. 789/5 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I panu J. M. i přesto, že
nebude splněn minimální 60% počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. RM 11 06 37 05
Rada města projednala žádost manželů K. a I. Š. o výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající
se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytových jednotek v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I
i přesto, že nebude splněn minimální 60% počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. RM 11 06 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bynov a
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rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 761/10, p. č. 761/88 oba ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p. č.
761/94 – ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení vedení
optického kabelu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 06 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1682, p. č. 1665 oba ostatní plocha, komunikace a pozemek
p. č. 1657/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení
vedení kanalizačního potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 11 06 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 224/2, p. č. 224/3, p. č. 224/4 a p. č. 249/2 vše ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení optického kabelu pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 06 37 09
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku p. č. 1586/3 v k. ú. Děčín o výměře
cca 50 m2 v rámci realizace investiční akce „Výstavba opěrné zdi v ul. Hřbitovní, Děčín II“
mezi panem Z. V., J. a L. M., J. a M. P. a S. a L. Ž. jakožto půjčitel, a statutárním městem
Děčín, jakožto výpůjčitel, na dobu určitou - ode dne zahájení výstavby opěrné zdi do doby
předání upraveného pozemku jeho vlastníkovi za podmínky, že výpůjčitel na své náklady
odstraní stávající betonové obrubníky na pozemcích p.č. 1585/1 – 4 v k. ú. Děčín a současně
provede osazení nových betonových obrubníků souběžně s komunikací ul. Hřbitovní, Děčín I.
Usnesení č. RM 11 06 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem částí
pozemků v k. ú. Nebočady a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 118c, 119a -120 ze dne 07.12.1994 na pronájem
částí pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1 v k. ú. Nebočady uzavřenou mezi městem Děčín
a J. K. ve smyslu rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce pana R. K.
Usnesení č. RM 11 06 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1437/4 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Horní Oldřichov jako zázemí
k objektu pro pana P. P. na dobu neurčitou, za cenu 160 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 06 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 777/2 o výměře 281 m2 a pozemku p. č. 777/1 o výměře 318 m2
v k. ú. Boletice nad Labem pod stavbou a jako zázemí pro pana K. J. na dobu neurčitou,
za cenu 7.164 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 06 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1075 o výměře 893 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem
vybudování příjezdové komunikace, chodníku a veřejné zeleně k plánované obytné lokalitě
„Pod Chlumem“ pro spol. Raeder & Falge Investments s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice,
na dobu neurčitou, za cenu 8.751 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 06 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 202 o výměře 148 m2 v k. ú. Nebočady pro paní V. Š. za cenu
296 Kč/m2, na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 06 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 202 o výměře 148 m2 v k. ú.
Nebočady.
Usnesení č. RM 11 06 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2386 o výměře 256 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 06 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 432/2 o výměře 237 m2
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 11 06 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1037, dle geometrického plánu
č. 687-29/2011 nově označené jako pozemek p. č. 1037/2 o výměře 26 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvími manželům J. a D. F. za cenu 10.400,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 11 06 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 77/5, dle geometrického plánu
č. 460-33/2011, nově označené jako pozemek p. č. 77/11 o výměře 5 m2 v k. ú. Vilsnice, se
všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví M. L. za cenu 2 000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 11 06 37 20
Rada města projednala návrh na převod pozemku vč. objektu občanské vybavenosti v k. ú.
Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 178 o výměře 197 m2 v k. ú. Děčín
včetně objektu občanské vybavenosti (zastávkového přístřešku), se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106,
Děčín VI, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 06 37 21
Rada města pojednala návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 06 37 13 ze dne 10.03.2009 a č. RM 09 17 37 74
ze dne 10.03.2009 týkající se prodeje části pozemku p. č. 1205 v k. ú. Děčín v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 03 07 05 ze dne
26.03.2009 a usnesení č. ZM 09 08 08 64 ze dne 24.09.2009 týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1205 v k. ú. Děčín v plném znění.
Usnesení č. RM 11 06 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
revokaci doporučující části usnesení rady města č. RM 10 17A 37 01 ze dne 07.10.2010
týkající se výkupu pozemků p. č. 2311/2, p. č. 2311/4 a p. č. 2311/6 v k. ú. Podmokly v plném
znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 09 12 09 ze dne
25.11.2010 týkající se výkupu pozemků p.č. 2311/2, p.č. 2311/4 a p.č. 2311/6 v k. ú.
Podmokly v plném znění.
Usnesení č. RM 11 06 37 23
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města pozemek p. č. 304 o výměře 709 m2, pozemek p. č. 1219/1 o výměře 1
491 m2 a část pozemku p. č. 1205 o výměře cca 180 m2 upřesněné geometrickým
plánem, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Děčín a
• do majetku města pozemek p. č. 2311/2 o výměře 26 m2, pozemek p. č. 2311/4 o výměře
242 m2, pozemek p. č. 2311/6 o výměře 42 m2 a pozemek p. č. 3124/2 o výměře 145 m2
vše v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 11 06 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
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, dle geometrického plánu č. 308-118/2010
nově ozn. jako pozemek p. č. 118/4 o výměře 671 m2, v k. ú. Nebočady, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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, dle
geometrického plánu č. 308-118/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 118/4 o výměře 671 m2,
v k. ú. Nebočady, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 06 37 26
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 964/1 o výměře 731 m2 a pozemku p. č. 965/5 o výměře 1 689 m2
v k. ú. Podmokly pro společnost VTS Holding a.s., Hyacintová 3208/8, Praha 10 za účelem
výstavby víceúrovňového parkoviště za cenu 423.500 Kč/rok na dobu určitou do doby vzniku
právních účinků vkladu kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků do katastru
nemovitostí za podmínek:
1. stavba bude realizována dle předložené ověřovací studie tak, aby bylo v budoucnu
možno navázat výstavbou podzemního parkoviště mezi hlavním nádražím a hotelem
Grand,
2. zůstane zachován chodník včetně zastávky v ul. Čsl. mládeže,
3. veškeré přeložky inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení budou realizovány
na náklady investora,
4. bude zachováno veřejné parkování s tím, že budou vyhrazena parkovací místa
pro invalidy a 5 míst pro střední zdravotní školu.
Usnesení č. RM 11 06 37 27
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro firmu Ján Škapura, se sídlem Tržní 110/17, Děčín IV, IČ 16422601, na dobu neurčitou
za nájemné 1.200,00 Kč za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
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Usnesení č. RM 11 06 37 28
Rada města projednala návrh na změnu úhrady nákladů na bydlení v Domě s pečovatelskou
službou, Krásnostudenecká 104A, Děčín VI a
schvaluje
úhradu nákladů na bydlení v Domě s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A,
Děčín VI dle užívané plochy a skutečných nákladů za služby s nájmem spojené.
Usnesení č. RM 11 06 37 29
Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a
schvaluje
zřízení podnájmu v nebytových prostorech v objektu Mírové nám. 242/4, Děčín IV, v části
pronajaté společnosti WEISS, spol. s r.o., pro R. N. a J. R. za účelem zřízení kanceláří.
Usnesení č. RM 11 06 37 30
Rada města projednala návrh Smlouvy o provozování a údržbě přístavního můstku evidenční
označení 201 083, stanoviště Dolní Žleb mezi Labskou plavební společností s.r.o.
a statutárním městem Děčín a
schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování a údržbě přístavního můstku evidenční označení 201 083,
stanoviště Dolní Žleb mezi Labskou plavební společností s.r.o. a statutárním městem Děčín
s účinností od 01.04.2011 na dobu neurčitou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 11 06 38 01
Rada města projednala statut a jednací řád sociálně zdravotní a bytové komise a oba
dokumenty
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 06 38 02
Rada města projednala návrh na změnu ve složení sociálně zdravotní a bytové komise a
odvolává
paní Mgr. Hanu Cermonovou z funkce členky sociálně zdravotní a bytové komise.
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Usnesení č. RM 11 06 38 03
Rada města projednala návrh na doplnění sociálně zdravotní a bytové komise a
jmenuje
pana Mgr. Lukáše Hericha členem sociálně zdravotní a bytové komise.
Usnesení č. RM 11 06 38 05
Rada města projednala návrh na delegování členky sociálně zdravotní a bytové komise
do skupiny pro strategii komunitního plánování sociálních služeb Děčín a
bere na vědomí,
že sociálně zdravotní a bytovou komisi bude ve skupině pro strategii KPSS zastupovat paní
PhDr. Stanislava Holíková.
Usnesení č. RM 11 06 38 06
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na rok 2011 řízených odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem životního prostředí
a tyto
s c h v a l u j e
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 06 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení myčky nádobí z majetku Základní školy a Mateřské
školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace a návrh na nákup nové
myčky z investičního fondu příspěvkové organizace a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 06 50 01
Rada města projednala návrh změn Zásad poskytování účelových dotací pro sociální oblast a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změny Zásad poskytování účelových dotací pro sociální oblast
dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 11 06 50 02
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Kamenická 692/199,
Děčín II o užití znaku města Děčína a
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souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním slavnostní
plavby lodí Poseidon dne 20.05.2011.
Usnesení č. RM 11 06 50 03
Rada města projednala žádost OS Jurta, Pěší 9, Děčín – Nebočady, o užití znaku města
Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním benefiční
sbírky AKCE CIHLA 2011.
Usnesení č. RM 11 06 50 04
Rada města projednala informaci týkající se umístění reklamních poutačů do pásů zeleně
a na sloupy veřejného osvětlení při hostování cirkusu Berousek – Sultán a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 06 50 05
Rada města projednala nabídku na spolupráci s regionální televizí Lyra s.r.o. a
schvaluje
spolupráci s regionální televizí Lyra s.r. o. dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Smlouvy o dílo a Smlouvy
o spolupráci s TV Lyra s.r.o.
Usnesení č. RM 11 06 50 06
Rada města projednala problematiku informačního centra provozovaného společností REGIO
centrum a
neschvaluje
pro letošní rok podpořit provoz informačního centra provozovaného společností REGIO
centrum.
Usnesení č. RM 11 06 60 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
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doporučuje
zastupitelstva města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha na financování akcí statutárního města
Děčín dle předloženého návrhu a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 11 06 60 02
Rada města projednala přípravu projektu „Informační síť pro turisty na Děčínsku“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do ROP SZ pro projekt "Informační síť pro turisty
na Děčínsku", o celkových nákladech projektu 2.904.000,00 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 2.904.000,00 Kč, tj. 100 % celkových
nákladů projektu a
3. zajištění prostředků pro spolufinancování projektu ve výši 435.600,00 Kč, tj. 15 %
celkových způsobilých výdajů.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

12

