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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 18. října 2011

Usnesení č. RM 11 18 30 01
Rada města projednala návrh na ukončení členství statutárního města Děčín v Severočeském
sdružení obcí a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• rozhodnout o ukončení členství statutárního města Děčín v Severočeském sdružení
obcí, IČ: 47324376, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, k datu
31.12.2011 a
• uložit primátorovi statutárního města Děčín odeslat předsedovi Severočeského
sdružení obcí do konce měsíce října 2011 písemné sdělení o ukončení členství
statutárního města Děčín v Severočeském sdružení obcí k 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 117/2011 – č. RO 135/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2011 o 67.739 tis. Kč, zvýšení výdajů o 49.101 tis. Kč a snížení financování
o 18.638 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 18 35 02
Rada města projednala návrh na uzavření nové smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné
smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města:

1. rozhodnout o uzavření nové Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy
č. ZP-P1/2224/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle důvodové zprávy a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 18 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1176/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Bynov pro účely výstavby
bezbariérového vstupu do objektu čp. 207 v k. ú. Bynov pro manžele J. a M. K. za cenu
45 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 18 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1470/1 o výměře cca 27 m 2 v k. ú. Děčín za účelem užívání
pozemku pod jinou drobnou provizorní stavbou, pro pana L. V. a pana P. Š. na dobu
neurčitou, za cenu 540 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 18 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 11 18 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Podmokly o výměře
25 m2 na stavbu zděné garáže a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu po kolaudaci stavby garáže.

2

Usnesení č. RM 11 18 37 05
Rada města projednala informaci o zahájení „Projektu optimalizace odpadového hospodářství
obce“, který realizuje společnost EKO-KOM a.s. a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 18 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 557 o výměře 449 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 11 18 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3055/34 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 18 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 447/6 o výměře 24 m2,
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 11 18 37 09
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 3056 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 18 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 533/1 o výměře 49 m 2 v k. ú.
Podmokly.
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Usnesení č. RM 11 18 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Vilsnice o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV za cenu 800 Kč/m2
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/30 o výměře 638 m2 a st. p. č. 837
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele J. a P. P. za cenu 48.975,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/29 o výměře 443 m2 a st. p. č. 838
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
A. a L. D. za cenu 34.350,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/28 o výměře 412 m2 a st. p. č. 839
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní N. D.
za cenu 32.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/27 o výměře 400 m2 a st. p. č. 840
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Z. Š.
za cenu 31.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/26 o výměře 403 m2 a st. p. č. 841
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
A. a L. K. za cenu 31.425,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/25 o výměře 514 m2 a st. p. č. 842
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
L. a R. U. za cenu 39.750,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/24 o výměře 650 m2 a st. p. č. 831
o výměře 12 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana D. V.
za cenu 49.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/22 o výměře 433 m2 a st. p. č. 833
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana T. K.
za cenu 33.675,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/21 o výměře 551 m2 a st. p. č. 834
o výměře 16 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
J. a M. V. za cenu 42.525,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/20 o výměře 619 m2 a st. p. č. 835
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
B. a M. Z. za cenu 47.550,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/19 o výměře 571 m2 a st. p. č. 836
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
M. a P. R. za cenu 44.025,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/15 o výměře 483 m2 a st. p. č. 828
o výměře 13 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
M. a A. S. za cenu 37.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/14 o výměře 413 m2 a st. p. č. 827
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
E. a A. O. za cenu 32.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/13 o výměře 431 m2 a st. p. č. 826
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana M. M.
za cenu 33.525,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/12 o výměře 427 m2 a st. p. č. 825
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
K. a J. R. za cenu 33.225,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/11 o výměře 445 m2 a st. p. č. 824
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
A. a K. H. za cenu 34.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/7 o výměře 432 m2 a st. p. č. 819
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
H. a T. K. za cenu 33.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/6 o výměře 420 m2 a st. p. č. 820
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní B. H.
za cenu 32.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/5 o výměře 391 m2 a st. p. č. 821
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní H. V.
za cenu 30.525,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/4 o výměře 414 m2 a st. p. č. 822
o výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní V. B.
za cenu 32.250,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/3 o výměře 393 m2 a st. p. č. 823
o výměře 15 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
J. a Z. D. za cenu 30.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 33
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 53/1 o výměře 889 m2
v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví ČZS ZO Na Nivách,
Děčín X, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 11 18 37 34
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2184 o výměře 27 m2 a části pozemku
p. č. 2182/1 o výměře 60 m2 (dle geometrického plánu č. 2171-88/2011 se jedná o díly „a“ +
„b“) oba v k. ú. Děčín, pod zděnou přístavbou, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní
E. R. za cenu 52.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 18 37 35
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2184 o výměře 916 m 2 (dle
geometrického plánu č. 2171-88/2011 se jedná o pozemek p. č. 2184/6) v k. ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní E. R. za cenu 274.800,00 Kč + ostatní náklady
s předkupním právem pro statutární město Děčín na dobu 50 let a s omezující podmínkou
ve smyslu využití pozemku pouze k účelu zachování travnaté plochy, okrasné zahrady.

Usnesení č. RM 11 18 37 36
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2182/1 o výměře 606 m2 (dle
geometrického plánu č. 2171-88/2011 se jedná o pozemek p. č. 2182/6) v k. ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro E. R. za cenu 181.800,00 Kč + ostatní náklady
s předkupním právem pro statutární město Děčín na dobu 50 let a s omezující podmínkou
zachování stávajícího vjezdu a přístupu, vč. branky, do areálu MŠ s tím, že pozemek bude
sloužit jako přístupová cesta, případně jako zahrada a nebude používán k jiným účelům; dojde
k oplocení pozemku a osázení živým plotem; v případě vykácení dřevin, které se na pozemku
nacházejí, dojde k jejich přesazení, příp. vysázení nových dřevin, vše na náklady nabyvatele,
a to do dvou let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti užívat tak, jak je stanoveno
v omezujících podmínkách a bude je využívat k jiným účelům, převodce toto porušení
písemně oznámí nabyvateli a smluvní strany si bezodkladně vrátí svá plnění.
Usnesení č. RM 11 18 37 37
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Děčín a v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku části pozemku p. č. 495/1
v k. ú. Dolní Žleb a části pozemku p. č. 2410/4 v k. ú. Děčín za účelem umístění informačních
tabulí s turistickými informacemi a zařízení cyklostezky a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy o výpůjčce
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 11 18 37 38
Rada města projednala návrh zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
města a
schvaluje
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Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města
Děčín pro rok 2012 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 18 37 39
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro pana L. Ř. s účinností od 01.11.2011 na dobu neurčitou, za nájemné 1.200,00 Kč
za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 11 18 37 40
Rada města projednala návrh na změnu provozní doby na veřejných WC a
schvaluje
úpravu provozní doby na veřejných WC v ul. Teplická 1900, Děčín IV a Maroldova 1408,
Děčín I dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 18 37 41
Rada města projednala informaci o opravě havarijního stavu místní komunikace ve Velké
Veleni a
bere na vědomí
postup při odstranění havarijního stavu dle výjimky ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb,
materiálu a majetku města, čl. 6 bod 2a).
Usnesení č. RM 11 18 38 01
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou u paní I. Š. a
schvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pro paní
I. Š. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 18 39 01
Rada města projednala návrh na převod majetku a
schvaluje
bezúplatný převod majetku z evidence Městské knihovny Děčín, p. o. dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 11 18 39 02
Rada města projednala informaci o havárii stoupačky odpadních vod na objektu Základní
školy Děčín I, Komenského nám. 622/3 a
bere na vědomí
postup při odstranění havárie stoupačky odpadních vod v Základní škole Děčín I,
Komenského nám. 622/3 dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování
služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 11 18 39 03
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací
za I. pololetí roku 2011 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2011 včetně
návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací a
bere na vědomí
vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací:
• Zámek Děčín, příspěvková organizace,
• Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
• Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
• Děčínská sportovní, příspěvková organizace,
• Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace,
• Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace,
• Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,
za I. pololetí roku 2011 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2011 a
schvaluje
poskytnutí odměny ředitelům:
• Zámek Děčín, příspěvková organizace – Ing. Ivetě Krupičkové
• Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace – Mgr. Ladislavu Zoubkovi
• Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace – MgA. Jiřímu Trnkovi
• Děčínská sportovní, příspěvková organizace – Ing. Igoru Bayerovi
• Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace – Ing. Antonínu Novákovi
• Zoologická zahrada Děčín, příspěvková organizace – Kateřině Majerové
• Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – PhDr. Janě Skalové
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 18 39 04
Rada města projednala program kulturní akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2011“ a
schvaluje
1. program akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2011“ ve dnech 26.11.2011
a 27.11.2011 dle důvodové zprávy,
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2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro akci „Rozsvěcení vánočního stromu 2011“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 18 39 05
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na výkon činnosti ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372 a tento
bere na vědomí
a
vyhlašuje
nové konkursní řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním průběhu konkursního
řízení.
Usnesení č. RM 11 18 39 06
Rada města projednala návrh Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy Děčín VI,
Klostemannova 1474/11, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 11 18 50 01
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 – verze 4 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
ruší
ke dni 18.10.2011 Směrnici č. 5 - 3 k pořizování služeb, materiálu a majetku města ze dne
18.08.2011, vydanou radou města usnesením č. RM 11 14 50 01 a
vydává
Směrnici č. 5 – 4 k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností od 19.10.2011.
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Usnesení č. RM 11 18 50 02
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na l. pololetí roku 2012 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 18 50 03
Rada města projednala přípravu projektu „Liniová izolační zeleň v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013 v rámci
prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1.
Zlepšení kvality ovzduší, podoblast 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 933,14 tis. Kč, tj. 10 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů a další
finanční náklady na 5tiletou povýsadbovou údržbu v předpokládaném objemu 10 %
z realizačních nákladů (tj. 828 tis. Kč – tj. cca 165,6 tis. Kč ročně).
Usnesení č. RM 11 18 50 04
Rada města projednala žádost paní K. o odpuštění dlužné částky úvěru ve výši 411.840 Kč
(3 x 132.000,00 Kč – splátky jistiny; 3 x 5.280,00 Kč úroky do 15.04.2011), poskytnutého
drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 18 50 05
Rada města projednala návrh novely Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické
právo statutárního města Děčín k věcem nemovitým a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění zásad „Zásady zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo statutárního města Děčín k věcem nemovitým“ po doplnění
s účinností od 21.10.2011 s tím, že dosud platné „zásady“ pozbudou platnosti dne 20.10.2011.
Usnesení č. RM 11 18 50 06
Rada města projednala žádost Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Děčín,
IČ 62231391, Rekreační 93, Jílové o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce 165
LET ORGANIZOVANÉHO VČELAŘSTVÍ NA DĚČÍNSKU.
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Usnesení č. RM 11 18 50 07
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2012 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2012.
Usnesení č. RM 11 18 50 08
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2011 do 31.03.2012 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 18 50 09
Rada města projednala informaci o havarijním stavu střechy a vnější izolace na objektu
Vzdělávacího střediska v Divišově ul. v Děčíně IV, který má ve správě Městská knihovna
Děčín, p. o., Raisova 1155/3, Děčín IV, IČ 64679454 a
bere na vědomí
postup při odstranění havarijního stavu střechy a vnější izolace na objektu Vzdělávacího
střediska v Divišově ul. v Děčíně IV, dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5
K pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 11 18 60 01
Rada města projednala doručenou petici obyvatel Děčína IV – Červený Vrch, adresovanou
Zastupitelstvu města Děčín, ve věci nekvalitního povrchu místní komunikace – ulice Bělská,
a stanovisko magistrátního odboru místního hospodářství a majetku města k této petici a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít petici spolu se stanoviskem odboru místního hospodářství a majetku
města a informací o provedení provizorní opravy Bělské ulice na vědomí.
Usnesení č. RM 11 18 60 02
Rada města projednala předložený zápis hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky: „Dodávka technologického centra“ a
rozhodla
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o zadání zakázky uchazeči ITS a.s., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, IČ 14889811 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podepsáním Smlouvy o dílo.

František P e l a n t v. r.
primátor

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