Byla provedena oprava usnesení č. RM 11 14 36 01 a č. RM 11 14 60 03 dne 02.09.2011
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 23. srpna 2011
Usnesení č. RM 11 14 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 05 04 03
ze dne 26.05.2011.
Usnesení č. RM 11 14 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 13 60 01 – tajemník magistrátu města – VZDK.
Usnesení č. RM 11 14 30 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 12 50 12 – tajemník magistrátu města – další
kontrola v 10/2011.
Usnesení č. RM 11 14 31 01
Rada města projednal návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nábytku nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky
uvedené v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.

Usnesení č. RM 11 14 31 02
Rada města projednala návrh Pojistné smlouvy o škodovém pojištění živelním, o škodovém
pojištění pro případ odcizení, o škodovém pojištění elektroniky, o škodovém pojištění strojů
a strojních zařízení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5000009470
s pojišťovnou TRIGLAV pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně, Novobranská 544/1 a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 14 31 03
Rada města projednala Směrnici č. 13-3 – O užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů a datových karet a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 14 31 04
Rada města projednala návrh na prodej služebních vozidel Škoda Octavia a 2x Škoda Fabia
combi a
schvaluje
prodej služebních vozidel Škoda Octavia 2U4 0748, Škoda Fabia combi 2U0 6663 a Škoda
Fabia combi 1U6 2002 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 31 05
Rada města projednala návrh na koupi služebního vozidla Škoda Fabia a Škoda Fabia combi a
schvaluje
koupi služebního vozidla Škoda Fabia a Škoda Fabia combi a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 31 06
Rada města projednala návrhy zaslané do 2. kola veřejné soutěže na loga města a rozhodnutí

2

odkládá.

Usnesení č. RM 11 14 31 07
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Outsourcing tiskáren
a kopírovacích strojů pro příspěvkové organizace města Děčin“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: otevřené
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena
3. Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami:
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
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Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Alena Smutná

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 11 14 31 08
Rada města projednala žádost Z. K. o prominutí celé pohledávky nebo alespoň části, případně
stanovení splátkového kalendáře, kterou má za jeho osobou statutární město Děčín ve výši
31.792,50 Kč, z titulu úhrady nákladů ve sporu „O ochraně osobnosti,“ přiznanou
pravomocným rozhodnutím Krajské soudu v Ústí nad Labem dne 15.04.2011,ved. pod sp. zn.
34C221/2010-99, a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 3, tj. vyhovět v části žádosti o stanovení splátkového
kalendáře a s přihlédnutím k majetkovým poměrům žadatele a povolit zaplacení pohledávky
v pěti pravidelných splátkách po 6.358,50 Kč, vždy do 20 dne v měsíci, pod ztrátou výhody
splátek (nebude-li jednotlivá splátka zaplacena ve stanoveném termínu), počínaje prvním
dnem následujícího měsíce ode dne rozhodnutí zastupitelstva.
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Usnesení č. RM 11 14 33 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5-2 na Smlouvu o spolupráci při průběžné
a úplné aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy č. 60/2011
o spolupráci při průběžné a úplné aktualizaci územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností Děčín s firmou T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 47451084, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 33 02
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5-2 na Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 3/2010
(vypracování návrhu 8. změny Územního plánu města Děčín), který se týká aktualizace
zastavěného území a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Dodatku č.1 smlouvy
o dílo č. 3/2010 (vypracování návrhu 8. změny Územního plánu města Děčín), který se týká
aktualizace zastavěného území, s projektovým ateliérem Ing. Antonín Olžbut – O PROJEKT,
se sídlem Teplice, Karla Čapka 1744/9, IČ: 13942905, DIČ CZ400801046, a to ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 74/2011 – č. RO 104/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2011 o 114.718 tis. Kč, zvýšení výdajů o 17.133 tis. Kč a snížení financování
o 97.585 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 14 35 02
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za II. čtvrtletí
2011 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 11 14 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách statutárního města Děčín po splatnosti
k 30.06.2011 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 14 35 04
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
k 30.06.2011 dle Směrnice č. 4-2 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 14 36 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pověření Mgr. Petra
Kužela, pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města
v jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 36 03 v bodě 1) i v bodě 2), ze dne 08.03.2011
v plném znění a
pověřuje
1. Mgr. Petra Kužela, vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města v jednáních
s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Petrem Kuželem,
vedoucím odboru rozvoje.
Usnesení č. RM 11 14 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem kaple v Křešicích a
schvaluje
pronájem kaple na pozemku p. č. 591 v k. ú. Křešice u Děčína pro Křesťanskou základní
školu Nativity, Potoční 51, Děčín XXXI k využití ke kulturním a náboženským programům
školy a k akcím pořádaným pro veřejnost, na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 14 37 02
Rada města projednala žádosti o projednání reklamací za vyúčtování tepla za rok 2010
a po úpravě
schvaluje
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slevu pro M. V., M. Š.a J. B. ve výši rozdílu mezi náklady za teplo v bytech žadatelů
a srovnatelnými bytovými jednotkami za období od 01.01.2010 do 31.12.2010, ve výši dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 214,41 m² v přízemí budovy Vzdělávacího střediska
Divišova 217/8, Děčín IV, pro Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, p. o.,
k provozování zájmové činnosti dětí, na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2011,
za nájemné 1 Kč/m²/rok s tím, že nájemce bude hradit náklady na služby v poměru
k pronajaté ploše.
Usnesení č. RM 11 14 37 04
Rada města projednala žádost o snížení nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
snížení nájemného z nebytových prostor Tržní 1932/26, Děčín IV o 50 % pro společnost
DOOSA DUO, s.r.o. s účinností od 01.09.2011 do konce roku 2012 s podmínkou uzavření
dohody o uznání dluhu a povolení splátek v termínu do 30.09.2011.
Usnesení č. RM 11 14 37 05
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění pracovních míst pro
výkon veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění pracovních míst pro výkon veřejné
služby dle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Romským občanským sdružením „Děti a Rodina“, v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta jeho podpisem.
Usnesení č. RM 11 14 37 06
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na zprostředkování obchodu
s elektrickou energií na Českomoravské komoditní burze Kladno a návrh smlouvy
o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 14 37 07
Rada města projednala Smlouvu o dílo týkající se Racionální aktualizace dat z inventarizace
stromů a
schvaluje
Smlouvu o dílo týkající se Racionální aktualizace dat z inventarizace stromů a výjimku
ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
pověřuje
vedoucího odboru Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu Smlouvy o dílo týkající se Racionální
aktualizace dat z inventarizace stromů.
Usnesení č. RM 11 14 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 297/2 – ostatní plocha, p. č. 297/4 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny
u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a umístění
rozvaděče elektro-pilíře na pozemku p. č. 297/2 – ostatní plocha, pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků, viz přiložený seznam, 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 14 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1228 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 87 – ostatní pl., v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení
zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s.,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 803/5 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě, pro budoucího oprávněného,
tj. Telefónica Czech Republic, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Maxičky a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 402 – ostatní plocha, v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě, pro budoucího oprávněného,
tj. Telefónica Czech Republic, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2982 – ostatní plocha, p. č. 3007 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení VN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 14 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1470/1 v k. ú. Děčín o výměře
cca 27 m2.
Usnesení č. RM 11 14 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 331/3 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 167 m 2 pro manžele V. a J. Ž.
za cenu 668 Kč/rok na zahradu.
Usnesení č. RM 11 14 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2725 v k. ú. Děčín o výměře 675 m2 pro pana M. H. a paní M. H.
za cenu 1.175 Kč/rok na zahradu.
Usnesení č. RM 11 14 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2725 o výměře 675 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 11 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1176/1 o výměře cca 15 m 2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 11 14 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1532/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 11 14 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 324 o výměře 624 m 2 v k. ú.
Křešice u Děčína.
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Usnesení č. RM 11 14 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1561/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 14 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 580 o výměře 129 m2,
se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně stavby kůlen a opěrné zdi, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 14 37 24
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města části pozemků p. č. 1428/2, p. č. 1428/1, p. č. 284 o výměrách dle
geometrického plánu (cca 180 m2) v k. ú. Horní Oldřichov,
• do majetku města část pozemku p. č. 1429/1 o výměře dle geometrického plánu
(cca 120 m2) v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 14 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 533/4 o výměře 13 m2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím pro RETO, spol. s r.o.,Ústecká 454/74, Děčín V, za cenu
23.920,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 14 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 535 o výměře 177 m2 v k. ú. Děčín – Staré
Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele M. a L. M. za cenu 53.100,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 11 14 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami
č. 04/11/UDC/BP na převod pozemků p. č. 3006/1 o výměře 20 060 m2 a p. č. 3155/2
o výměře 1 835 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 - Nové Město do vlastnictví statutárního města Děčín,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. 04/11/UDC/BP.
Usnesení č. RM 11 14 37 28
Rada města projednala návrh smlouvy na poskytnutí peněžního daru na zajištění chemických
mobilních WC obci Růžová a
schvaluje
poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000,00 Kč obci Růžová a uzavření Smlouvy
o poskytnutí peněžního daru dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 14 37 29
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 105/2011, a to snížení výdajů § 3639 – ekologické WC
o 20.000,00 Kč a zvýšení výdajů § 3639 – peněžní dar obci Růžová o 20.000,00 Kč
na zajištění chemických mobilních WC.
Usnesení č. RM 11 14 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
na pořízení 19 ks elektronických čteček pro potřeby pečovatelské služby v celkové hodnotě
93.864,00 Kč u vybraného dodavatele a
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice č. 5 dle důvodové zprávy a příloh.
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Usnesení č. RM 11 14 38 02
Rada města projednala Statut a Jednací řád sociálně zdravotní komise a oba dokumenty
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 14 39 01
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace a
souhlasí
s úhradou části mzdových nákladů z příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele v rámci
schváleného rozpočtu.
Usnesení č. RM 11 14 39 02
Rada města projednala návrh dotace na sportovní činnost FK Junior Děčín, Ústecká 1961/3,
Děčín V – Rozbělesy, IČ 661 05 609 pro rok 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace na sportovní činnost FK Junior Děčín pro rok 2011 dle důvodové
zprávy ve výši 200.000,00 Kč,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost FK Junior Děčín pro rok
2011 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 14 39 03
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Základní školy
Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, zápis z jednání ze dne 10.08.2011
a Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 06.10.2009 Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu dodatků.
Usnesení č. RM 11 14 39 04
Rada města projednala návrh na výjimku z usnesení rady města č. RM 11 13 60 01 ze dne
12.07.2011 a tuto výjimku
schvaluje
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pro příspěvkové organizace:
• Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
• Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
• Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
• Městská knihovna Děčín IV, Raisova 3.
Usnesení č. RM 11 14 39 05
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
s přizváním Františka Pelanta a Aleny Pechové jako odborníků s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 11 14 39 06
Rada města projednala žádost Divadelního spolku Karel Čapek, členského souboru Svazu
českých divadelních ochotníků oblast České středohoří, se sídlem 17. listopadu 523/2, Děčín,
IČ 47610654 o dotaci na dopravu a
rozhodla
poskytnout dotaci na dopravu Divadelního spolku Karel Čapek na amatérský festival Forum
Aidas – 2011 v Jonavě v Litvě ve výši 15.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na dopravu
Divadelního spolku Karel Čapek v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 14 39 07
Rada města projednala žádost agentury Confero spol. s.r.o., Na Jarově 4, 130 00, Praha 3,
IČ 48583723 o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín v mapových listech atlasového díla „Česko v mapách“.
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Usnesení č. RM 11 14 39 08
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p.o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČO 75107350 a
schvaluje
toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 11 14 39 09
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p.o., Oblouková 1400/6, Děčín o převod
práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod
na příspěvkovou organizaci a
souhlasí
s převedením práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí o povolení k odběru podzemních
vod na příspěvkovou organizaci Děčínská sportovní, p.o.
Usnesení č. RM 11 14 50 01
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 – verze 3 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
ruší
ke dni 23.08.2011 Směrnici č. 5 - 2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města ze dne
14.04.2011, vydanou radou města usnesením č. RM 11 08 50 01 a
vydává
Směrnici č. 5 – 3 k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností od 24.08.2011.
Usnesení č. RM 11 14 50 02
Rada města projednala žádost agentury NEXT LEVEL, Bořislav 89, 415 01, Teplice,
IČ 25486837 o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce
„Národní den železnice“ dne 24.09.2011 v Děčíně.
Usnesení č. RM 11 14 50 03
Rada města projednala projekt „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském příhraničí“ v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Spolupráce při řešení krizových situací
na řece Labi v česko-saském příhraničí“ v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 –
2013 a zafinancování projektu „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi
v česko-saském příhraničí“ v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013
z rozpočtu statutárního města Děčín finanční částkou ve výši 5.716.610,00 Kč a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o spolupráci mezi
statutárním městem Děčín a městem Bad Schandau ve Spolkové republice Německo.
Usnesení č. RM 11 14 50 04
Rada města projednala návrh projektu odboru sociálních věcí a zdravotnictví do výzvy č. 78,
oblast podpory 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb, č. globálního grantu CZ.
1.04/3.1.03 s názvem Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách a
rozhodla
o podání projektu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 14 60 01
Rada města projednala výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a
jmenuje
s účinností od 24.08.2011 do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace na dobu určitou do 23.08.2012 PaedDr. Michala
Slavíka, PhD.
Usnesení č. RM 11 14 60 02
Rada města projednala návrh platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
určuje
plat a jeho složky řediteli Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace PaedDr. Michalu Slavíkovi, PhD., podle důvodové zprávy s účinností
od 24.08.2011.
Usnesení č. RM 11 14 60 03
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
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schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
dle výzvy v JŘBU odeslané dne 08.08.2011 a
2. prodloužení termínu Smlouvy o dílo do 15.04.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou Sdružení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Železničářská
1385/29, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 25429949, DIČ:CZ25429949.
Usnesení č. RM 11 14 60 04
Rada města projednala informaci o průběhu realizace IPRM a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. Oznámení o změně č. 8 v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum,
2. Oznámení o změně č. 9 v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum,
včetně jeho aktualizace s podrobným zdůvodněním dílčí změny.
Usnesení č. RM 11 14 60 05
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 6. září 2011 ve velké zasedací místnosti v budově B1 magistrátu, ul. 28. října
v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 14 60 06
Rada města projednala návrh na pověření Ing. Igora Bayera, ředitele příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6, IČ: 75107350, k jednáním jménem
statutárního města Děčín s provozovateli sportovních zařízení v majetku města a
pověřuje
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Ing. Igora
Bayera, ředitele příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Děčín III,
Oblouková 1400/6, IČ: 75107350, k jednáním jménem statutárního města Děčín
s provozovateli sportovních zařízení v majetku města ve věci přípravy podkladů
k uvažovanému záměru provozu a správy sportovních zařízení v majetku města
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příspěvkovou organizací Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6,
IČ: 75107350,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Igorem Bayerem, ředitelem
příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6,
IČ: 75107350 (viz příloha), a to s platností od 24.08.2011.
Usnesení č. RM 11 14 60 07
Rada města projednala návrh na pověření Ing. Václava Čečáka k jednáním jménem
statutárního města Děčín s provozovateli sportovních zařízení v majetku města a
pověřuje
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Ing. Václava Čečáka k jednáním jménem statutárního města Děčín s provozovateli
sportovních zařízení v majetku města ve věci přípravy podkladů k uvažovanému
záměru provozu a správy sportovních zařízení v majetku města příspěvkovou
organizací Děčínská sportovní, Děčín III, Oblouková 1400/6, IČ: 75107350,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Václavem Čečákem (viz
příloha), a to s platností od 01.09.2011.
Usnesení č. RM 11 14 60 08
Rada města projednala materiál zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Zpracování
projektové dokumentace - Rekonstrukce domova pro seniory“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení
2. základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zák.
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění ve veřejné zakázce na služby:
Věra Bezoušková - OR
náhradník : Ing. Renata Domašínská – OR
Barbora Stožická - OR

náhradník : Jitka Jarošová – OR

Miroslav Šašek - OR

náhradník : Ing. Ladislav Jurásek

František Pelant - člen ZM (ČSSD)

náhradník : Pavel Sinko - člen ZM

Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)

náhradník : Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

náhradník : Vlastimil Lhoták - člen ZM

Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši)

náhradník : MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM

Miloš Röhrich - (TOP 09)

náhradník : Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM
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Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník : Ing. Rostislav Donát - člen ZM

Usnesení č. RM 11 14 60 09
Rada města projednala žádost Mateřského centra Bělásek o partnerství v projektu Společnými
kroky k samostatnosti na trhu práce a
souhlasí
s partnerstvím statutárního města Děčín v projektu Společnými kroky k samostatnosti na trhu
práce Mateřského centra Bělásek.
Usnesení č. RM 11 14 60 10
Rada města projednala žádost Občanského sdružení JURTA o partnerství v projektu Aktivní
otcovství – jedna z cest ke slaďování rodinného a pracovního života a
souhlasí
S partnerstvím statutárního města Děčín v projektu Aktivní otcovství – jedna z cest ke
slaďování rodinného a pracovního života Občanského sdružení JURTA.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Statutární město Děčín
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Oprava
usnesení rady města č. RM 11 14 36 01 z jednání 14. schůze konané dne 23.08.2011

Důvod opravy usnesení
Žádám o opravu usnesení rady města č. RM 11 14 36 01 z důvodu administrativní chyby
v textu návrhu na usnesení.
Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pověření Mgr. Petra
Kužela, pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města
v jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 36 01 v bodě a) i v bodě b), ze dne 13.07.2010
v plném znění a
pověřuje
1. Mgr. Petra Kužela, vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města v jednáních
s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Petrem Kuželem,
vedoucím odboru rozvoje.

Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pověření Mgr. Petra
Kužela, pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města
v jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 36 03 v bodě 1) i v bodě 2), ze dne 08.03.2011
v plném znění a
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pověřuje
1. Mgr. Petra Kužela, vedoucího odboru rozvoje, k zastupování města v jednáních
s dotčenými orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních
řízení jednotlivých stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Petrem Kuželem,
vedoucím odboru rozvoje.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Děčín, 02.09.2011

20

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 14 60 03 z jednání 14. schůze konané dne 23.08.2011
Důvod opravy usnesení
Žádám o opravu usnesení rady města č. RM 11 14 60 03 z důvodu administrativní –
překlepové chyby uvedení roku v bodu 2 usnesení, kde je omylem uvedeno 15.04.2011 (toto
datum nemůže předcházet jednání RM). Správné datum je uvedeno v důvodové zprávě.
Původní text usnesení
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle
výzvy v JŘBU odeslané dne 08.08.2011 a
2. prodloužení termínu Smlouvy o dílo do 15.04.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou Sdružení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Železničářská
1385/29, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 25429949, DIČ:CZ25429949.
Nový text usnesení
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle
výzvy v JŘBU odeslané dne 08.08.2011 a
2. prodloužení termínu Smlouvy o dílo do 15.04.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou Sdružení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Železničářská
1385/29, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 25429949, DIČ:CZ25429949.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Děčín, 02.09.2011
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