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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 10. května 2011
Usnesení č. RM 11 09 29 01
Rada města projednala smlouvu o umístění kamerového bodu Městského kamerového
dohlížecího systému na domu č. p. 1308, ul. Pohraniční v Děčíně I a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 09 29 02
Rada města projednala návrh jednacího řádu a statutu komise prevence kriminality rady města
a
schvaluje
jednací řád a statut komise prevence kriminality rady města v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 09 29 03
Rada města projednala návrh na udělení výjimky z obecného postupu dle Směrnice
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5 „K pořizování služeb, materiálu
a majetku města“ při zadávání veřejné zakázky na nákup výstroje pro strážníky Městské
policie Děčín a
schvaluje
v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. c Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín
č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ výjimku z obecného postupu při
zadávání veřejné zakázky na nákup výstroje pro strážníky Městské policie Děčín.
Usnesení č. RM 11 09 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a

bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0327 060/1 – odbor rozvoje – další kontrola
v 10/2011.
Usnesení č. RM 11 09 30 02
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
dislokace odborů v rámci magistrátu v souvislosti s dokončením budovy B2.
Usnesení č. RM 11 09 31 02
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 09 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2011 – 2015 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Bohumilu Kozákovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2011 – 2015.
Usnesení č. RM 11 09 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2011 – 2015 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Naděždu Češkovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2011 – 2015.
Usnesení č. RM 11 09 32 03
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2011 – 2015 a
doporučuje
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zastupitelstvu města zvolit pana Ladislava Mika do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2011 – 2015.
Usnesení č. RM 11 09 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2010 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 11 09 35 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu,
2. rozhodnout o změně zajištění úvěru změnou zajišťovací dokumentace, tj. vyjmutí
pozemku p. č. 531/24, který vznikne oddělením od pozemku p. č. 531/1, vše v k. ú.
Folknáře, na základě geometrického plánu č. 318-45/2011 ze dne 14.03.2011 formou
Vzdání se zástavního práva k nemovitosti ze strany České spořitelny, a.s. Praha
a doplněním zajištění o p. p. č. 357/6 a 357/7, vše v k. ú. Bělá u Děčína,
a to uzavřením smlouvy o zastavení těchto nemovitostí nejpozději do 6 měsíců
od uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru
č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha a veškeré
zajišťovací dokumentace, tj. smlouvy o zastavení nemovitostí.
Usnesení č. RM 11 09 36 02
Rada města projednala předložený návrh Smlouvy o vybudování tepelné přípojky a umístění
předávací stanice, o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č.SOBS-TD-2011-001 do budovy nové knihovny – „Atlantik“ se
společností TERMO Děčín a. s. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o vybudování tepelné přípojky a umístění předávací
stanice, o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene KPS č. SOBS-TD-2010-001 do budovy nové knihovny –
„Atlantik“ se společností TERMO Děčín a. s. a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejím podpisem.
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Usnesení č. RM 11 09 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2889/1 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení kNN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 09 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1047/48 – ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení kNN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 09 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2920 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení optického kabelu pro napojení zařízení mobilní sítě pro budoucího
oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 09 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 390/3 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva chůze a jízdy
k nemovitosti na st. p. č. 101/2 v k. ú. Bělá u Děčína, od povinného, tj. statutárního města
Děčín, za cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. RM 11 09 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3453/76i, 3428i – 108/07 ze dne 08.10.2007
na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 v k. ú. Podmokly, uzavřené s paní R. U.
ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní D. M.
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Usnesení č. RM 11 09 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 324-119 ze dne 04.11.1994 na pronájem
pozemku p. č. 324 v k. ú. Křešice u Děčína, uzavřené s panem Z. Z. ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce, a to pana J. H.
Usnesení č. RM 11 09 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3453/76g, 3428b-108/07 ze dne 17.10.2007
na pronájem části pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 v k. ú. Podmokly, uzavřené s manželi
M. a J. Z. ve smyslu rozšíření o další nájemce, a to manžele M. a R. K.
Usnesení č. RM 11 09 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy mezi statutárním městem Děčín a společností ČSPL a.s.,
se sídlem K. Čapka 211/1, Děčín I na podnájem části pozemku p. č. 171/1 o výměře 416 m2
a části pozemku p. č. 173/1 o výměře 50 m 2 v k. ú. Děčín za účelem zřízení staveniště za cenu
58.250 Kč/rok včetně DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem „Smlouvy o podnájmu pozemků“ na podnájem
částí pozemků p. č. 171/1 a p. č. 173/1 v k. ú. Děčín mezi statutárním městem Děčín
a společností ČSPL a.s., se sídlem K. Čapka 211/1, Děčín I.
Usnesení č. RM 11 09 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 761/138 v k. ú. Bynov o výměře
cca 10 m2.
Usnesení č. RM 11 09 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
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neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 674/1 o výměře cca 13 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 09 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1212 o výměře 295 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 09 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 352 a p. č. 1286/3 o celkové výměře
cca 90 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 11 09 37 13
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 352 a p. č. 1286/3
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 11 09 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2813/1 o výměře cca 360 m 2 v k. ú. Děčín na zahradu k RD,
pro pana J. Ch. na dobu neurčitou, za cenu 720 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 09 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2813/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 11 09 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/130 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 11 09 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků vč. objektu v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 682/2 o výměře 114 m2
vč. objektu bez č. p./č. e. a část pozemku p. č. 681/1 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 09 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 532 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 09 37 19
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2887, p. č. 2871/2
a p. č. 400 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 09 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 223/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 09 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 224 o výměře 117 m2 a část
pozemku p. č. 223/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 09 37 22
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. 3448/3
(dle geometrického plánu č. 3325-066/2010 se jedná o pozemek p. č. 3448/5 o výměře 167 m2
a díl „a“ o výměře 53 m2) v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
M. a B. C. za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 11 09 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit přímý prodej pozemku p. č. 3038 o výměře
25 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro Š. H. za cenu 5.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 09 37 24
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 861/3 o výměře 548 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 11/11/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 861/3 v k. ú.
Prostřední Žleb a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 09 37 25
Rada města projednala návrh na převod části pozemku vč. stavby chodníku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – přijetí daru části pozemku p. č. 467/1
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vč. stavby chodníku a stavby
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chodníku umístěného na pozemku p. č. 2871/2 v k. ú. Děčín z vlastnictví Společenství
vlastníků bytového domu Labská 267/38 a 268/40, Děčín I do vlastnictví statutárního města
Děčín s tím, že převodce bere na vědomí, že případná oprava chodníku bude provedena
v závislosti na přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 11 09 37 26
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 2311/5 o výměře 5 m 2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu
1.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 09 37 27
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
1. do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 183 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady,
2. z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 195/2 o výměře 22 m2 v k. ú.
Nebočady.
Usnesení č. RM 11 09 37 28
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 11 03 37 23 ze dne 01.02.2011 o text navazující na „…
dle stavebního zákona“ „ a projektové dokumentace schválené stavebním úřadem s tím, že
statutární město Děčín bude v průběhu stavby vykonávat technický dozor“.
Usnesení č. RM 11 09 37 29
Rada města projednala návrh na doplnění textu dohody a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění textu „Dohody o budoucím předání a převzetí stavby
opěrné zdi včetně oplocení“ na pozemku p. č. 781/2 v k. ú. Boletice nad Labem, a to čl. III.
bod 1. o text „… s tím, že statutární město Děčín bude v průběhu stavby vykonávat technický
dozor. V případě, že stavba nebude v daném termínu realizována, bude dokončena na náklady
kupující.“ a v čl. III. bod 3. o text „... a statický posudek stavby zajištěný oprávněným
statikem.“
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Usnesení č. RM 11 09 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení 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 s tím, že tato záležitost již nebude
v orgánech města projednávána 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 s tím,
že tato záležitost již nebude v orgánech města projednávána.
Usnesení č. RM 11 09 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
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 108.420,00 Kč + cena
za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 09 37 32
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 82,5 m² v budově městského divadla, Teplická 587/75,
Děčín IV na sklady, kostymérnu a zázemí divadelního souboru pro občanské sdružení Svaz
českých divadelních ochotníků - oblast České středohoří, se sídlem 17. listopadu 523/2,
Děčín I na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 09 37 33
Rada města projednala návrh na slevu z nájmu za užívání bytů a
schvaluje
slevu nájemného za užívání bytů č. 43, č. 44, č. 45 a č. 48 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
ve výši 50 % ze základního nájemného za období od 01.11.2010 do doby odstranění závady.
Usnesení č. RM 11 09 37 38
Rada města projednala návrh na výběrové řízení na zprostředkování obchodu s elektrickou
energií na Českomoravské komoditní burze Kladno a
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schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na zprostředkování obchodu s elektrickou energií
na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2012 a 2013 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 11 09 37 39
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 11 02 37 08 ze dne
18.01.2011 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 02 37 08 ze dne 18.01.2011 v plném znění, týkající se
1. schválení výkupu podpěrných bodů č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky z vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku č. 3776/2010 ve výši
255.680,00 Kč + platná sazba DPH do majetku města,
2. schválení uzavření Kupní smlouvy č. 02/12/2010 JP na odkoupení podpěrných bodů
č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky mezi statutární městem Děčín a společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
3. pověření primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu
předmětné kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 11 03 08 09 ze dne 24.03.2011 v plném
znění, týkající se
1. schválení výkupu podpěrných bodů č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky z vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle Znaleckého posudku č. 3776/2010 ve výši
255.680,00 Kč + platná sazba DPH do majetku města,
2. schválení uzavření Kupní smlouvy č. 02/12/2010 JP na odkoupení podpěrných bodů
č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky mezi statutární městem Děčín a společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
3. pověření primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu
předmětné kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 11 09 37 40
Rada města projednala návrh kupní smlouvy na odkoupení podpěrných bodů (sloupů) pro
potřeby veřejného osvětlení v lokalitě Maxičky od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a následný
převod do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit výkup podpěrných bodů č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky z vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle Znaleckého posudku č. 3817/2011 ve výši
240.100,00 Kč + platná sazba DPH do majetku města,
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2. schválit uzavření Kupní smlouvy č. 22/04/2011 JP na odkoupení podpěrných bodů
č. 1. – č. 24 v k. ú. Maxičky mezi statutárním městem Děčín a společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
3. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu
předmětné kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 11 09 37 41
Rada města projednala návrh úpravy jízdního řádu MAD linky č. 515 008 a č. 515 009
v pracovní dny a
souhlasí
s úpravou jízdního řádu linky MAD č. 515 008 a č. 515 009 v pracovní dny.
Usnesení č. RM 11 09 38 01
Rada města projednala žádost o obnovení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou
službou Krásnostudenecká 104a u paní O. V. a navrácení příspěvku na sociální účely a
neschvaluje
žádost o obnovení nájemní smlouvy k bytu v DPS a vrácení příspěvku na sociální účely pro
paní O. V. dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 09 38 02
Rada města projednala Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• schválit tento dodatek s účinností ke dni 01.06.2011 dle důvodové zprávy a
• pověřit primátora statutárního města podpisem výše uvedeného dodatku a následně
podpisem úplného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 11 09 39 01
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Základní školou a Mateřskou školou Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvkovou organizací a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta jeho podpisem.
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Usnesení č. RM 11 09 39 02
Rada města projednala informace ke stavu pohledávky Základní školy a Mateřské školy
Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace a tento
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši 111.600,00 Kč za panem M. T.
Usnesení č. RM 11 09 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o výjimku z postupu Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města
na nákup nábytku a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 09 39 04
Rada města projednala návrh dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce
v roce 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce v roce 2011
ve výši 500 tis. Kč,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro
nájemce v roce 2011 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 09 39 05
Rada města projednala záměr přemístění barokní sochy sv. Matouše a
schvaluje
1. přemístění sochy sv. Matouše z ateliéru ak. sochaře I. H., Praha do Děčína XXVII –
Březiny na pozemku p. č. 771 v k. ú. Březiny u Děčína,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro akci přemístění sochy sv.Matouše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 09 39 06
Rada města projednala žádost studentů VOŠ obor Ochrana památek a krajiny a obor
Železniční stavitelství o bezplatný pronájem reprezentačních prostor zámku a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 11 09 50 01
Rada města projednala informaci o 2. části „Revitalizace sídliště Děčín III - Staré
Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr podání žádosti o dotaci do IOP na lokalitu
Oblouková ul. II (dle projektové dokumentace VI. etapa v předpokládaném objemu
7,8 mil. Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 11 09 50 02
Rada města projednala informaci o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu
města Děčín o 2 ošetřovatele s účinností od 01.06.2011 vč. finančního zajištění dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 11 09 50 03
Rada města projednala návrh na výjimku pro příspěvkové organizace zřízené statutárním
městem Děčín ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na nákup
učebnic, učebních pomůcek, školních potřeb a knihovního fondu a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 09 50 04
Rada města projednala návrh smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p. č. 2793 v k. ú.
Děčín v rámci akce „Povodňové škody 2010 - Oprava mostu ev. č. DC-036P a opěrné zdi
v ul. Hřbitovní, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p. č. 2793 v k. ú. Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o právu provedení
stavby na pozemku p. č. 2793 v k. ú. Děčín ve správě Lesů české republiky, s.p.,
IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/1, 501 68 Hradec Králové.
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Usnesení č. RM 11 09 50 05
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. května 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 09 50 07
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „2. část
revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město“
v roce 2011 a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení
2. základní hodnotící kriterium - nejnižší nabídková cena
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ve veřejné zakázce na stavební práce :
Ing. Renata Domašinská - OR
náhradník : Ing. Martina Štajnerová - OR
Barbora Stožická - OR

náhradník : Jitka Jarošová - OR

Edita Jiřišťová - OR

náhradník : Mgr. Petr Kužel - OR

Miroslav Šašek - OR

náhradník : Ladislav Jurásek - OR

František Pelant - člen ZM (ČSSD)

náhradník : Pavel Sinko - člen ZM

Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)

náhradník : Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM

Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM)

náhradník : RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM

MUDr. Antonín Zamykal(Severočeši)
Miloš Röhrich - (TOP 09)

člen

ZM náhradník : Ing. Robert Poskočil - člen ZM
náhradník : Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník : Ing. Rostislav Donát - člen ZM

Usnesení č. RM 11 09 50 08
Rada města byla seznámena s projektem GE Lighting na využití nových sodíkových výbojek
a
souhlasí

15

s podáním vstupní přihlášky pro zájemce o účast v projektu GE Lighting – bezplatné testování
výbojek Lucalox XO pro veřejné osvětlení a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu vstupní přihlášky.
Usnesení č. RM 11 09 50 09
Rada města projednala dopis Výboru základní organizace ČMOS Základní školy a Mateřské
školy Děčín IX, Na Pěšině 330 a tento dopis
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 09 50 10
Rada města projednala rezignaci Mgr. Anny Drobné na výkon činnosti ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330 ke dni 30.06.2011 a tuto
rezignaci
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na výkon činnosti ředitele / ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
konkursního řízení.
Usnesení č. RM 11 09 50 12
Rada města projednala návrh na pořízení zahradní techniky a
schvaluje
postup při nákupu zahradní techniky – zahradní traktor XHX 24 HD od Mountfield a.s.
za cenu ve výši 113.600,00 Kč, dle výjimky ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, čl. 6 bod 2c).
Usnesení č. RM 11 09 50 13
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 39/2011, tj. snížení § 3412 – opravy sportovních zařízení
v majetku města aj. o částku 113.600,00 Kč a navýšení § 3412 – nákup zahradní techniky –
zahradního traktoru XHX 24 HD od Mountfield a.s. v kapitálové části rozpočtu o částku
113.600,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 09 50 14
Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce zahradní techniky – zahradní traktor XHX 24 HD
od Mountfield a.s. na úpravu plochy sportovního areálu a fotbalového hřiště „Máchovka“
mezi statutárním městem Děčín a FK JUNIOR Děčín v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. RM 11 09 50 15
Rada města projednala materiál o provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby „Orlík
III – skládka odpadů – nápravná opatření po přívalových deštích“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o dílo s firmou AFC
Servis DC a.s., IČ 27274691, Březová 137/62, 405 01 Děčín III.
Usnesení č. RM 11 09 60 01
Rada města projednala návrh jednacího řádu a statutu komise cestovního ruchu
a zaměstnanosti a
schvaluje
jednací řád a statut kulturní komise cestovního ruchu a zaměstnanosti v předloženém znění.

Usnesení č. RM 11 09 60 02
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 k zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín – Středisko městských služeb Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín – Středisko městských služeb Děčín – dle přílohy s účinností od 01.06.2011.
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Usnesení č. RM 11 09 60 03
Rada města projednala návrh na ukončení účasti statutárního města Děčín ve společnosti
Labská investiční, a.s., a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o ukončení účasti statutárního města
Děčín ve společnosti Labská investiční, a.s., a to v nejbližším možném termínu a
2. uložit tajemníkovi magistrátu města předložit zastupitelstvu města v nejbližším
možném termínu konkrétní návrh postupu na ukončení účasti statutárního města Děčín
ve společnosti Labská investiční, a.s.
Usnesení č. RM 11 09 60 04
Rada města projednala návrh na pronájem nákladního služebního automobilu Ford Transit a
schvaluje
pronájem nákladního služebního automobilu Ford Transit od Dopravního podniku města
Děčína a.s. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem nájemní smlouvy ve smyslu důvodové zprávy.

František P e l a n t v. r.
primátor

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