Byla provedena oprava usnesení č. RM 11 19 37 57 dne 24.11.2011.
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 8. listopadu 2011

Usnesení č. RM 11 19 31 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, návrh na svěření pravomoci
rozhodování odboru provozního a organizačního a pověření k výkonu úkonů vedoucímu
odboru provozního a organizačního, spojených s uzavíráním smluvních vztahů a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 22 37 14 ze dne 17.10.2006, č. RM 06 24 37 01 ze
dne 14.11.2006 a č. RM 07 05 31 03 ze 06.03.2007 v plném znění a
svěřuje
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odboru provoznímu a organizačnímu rozhodování o uzavírání nájemních
smluv a smluv o výpůjčce k:
1. bezplatnému krátkodobému využívání prostor budov Magistrátu města Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV a ul. 28. října 1155/2, Děčín I, pro výstavní účely s maximální
dobou využívání 30 dnů,
2. pronájmu zasedacích místností a učeben v budovách Magistrátu města Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV a ul. 28. října 1155/2, Děčín I za cenu provozních nákladů
540,00 Kč vč. DPH za 1 den,
3. bezplatné výpůjčce zasedacích místností a učeben v budovách Magistrátu města
Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV a ul. 28. října 1155/2, Děčín I a
ukládá
tajemníkovi magistrátu města zapracovat svěřené rozhodovací kompetence odboru
provoznímu a organizačnímu do Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín.

Usnesení č. RM 11 19 34 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 O ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 19 34 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu zemědělskou
a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2011 pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ ve výši 15.000,00 Kč, dle důvodové
zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace a
• pověřit primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 19 34 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod majetku a
schvaluje
bezúplatný převod majetku z evidence statutárního města Děčín na Zoologickou zahradu –
Pastýřská stěna, p.o. Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV, IČ: 00078921 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 19 35 01
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za III. čtvrtletí
2011 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 19 35 02
Rada města projednala aktualizaci rozpočtového výhledu na období let 2013 - 2015 a tuto
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tento materiál na vědomí.
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Usnesení č. RM 11 19 36 01
Rada města projednala informaci o Registraci žádostí na MMR na akce uplatněné v programu
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – „Povodně
2010“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit spolufinancování akcí Povodňové škody na MK v r. 2010 Dolní
Žleb p. p. č. 505/1 a Povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb ul. v Dolině s tím, že
statutární město Děčín se bude podílet v minimální výši 474.776,00 Kč (tj. 10 % z celkových
způsobilých výdajů).
Usnesení č. RM 11 19 37 01
Rada města projednala návrh na realizaci vánočních stromů a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 - 4 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu
objednávky pro firmu Technické služby Děčín a.s.
Usnesení č. RM 11 19 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2468/1 v k. ú. Děčín, o výměře 2 m²
za účelem instalace 2 ks streetballových konstrukcí.
Usnesení č. RM 11 19 37 04
Rada města projednala návrh na pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných
na Masarykově nám. Děčín I a
schvaluje
paní Šárku Justrovou jako pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných
na Masarykově nám. Děčín I, s tím, že všechny podmínky budou ujednány ve smlouvě, která
bude následně předložena ke schválení radě města.
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Usnesení č. RM 11 19 37 05
Rada města projednala návrh na pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných
na Masarykově nám. Děčín I a
neschvaluje
občanské sdružení Český um – Artificium Bohemicum, se síldem Skalka u Doks 51, Doksy
jako pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných na Masarykově nám., Děčín I.
Usnesení č. RM 11 19 37 06
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 53,37 m² v objektu Palackého 1226/16, Děčín IV pro
občanské sdružení OPORA se sídlem Roudnice nad Labem, Jungmannova 1024, za účelem
poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, na dobu
neurčitou za nájemné dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 07
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro paní I. M. s účinností od 15.11.2011 na dobu neurčitou, za nájemné 900,00 Kč za měsíc,
tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 11 19 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2853 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení vodovodního řadu a přípojek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku p. č. 2857/2 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2162 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení plynovodu NTL a přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku
p. č. 2161/6 – tr. por., v k. ú. Podmokly a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 19 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 211 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem
práva zřízení vodovodní přípojky a umístění šachty na vodoměr, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě a objektu č. p. 855 část obce Děčín I-Děčín postaveného na pozemku p. č.
2461 – zast. pl., v k. ú. Děčín-Staré Město, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 425/1 – lesní pozemek, p. č. 428 – zast. pl., v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, a umístění skříně PS
3x100 do zdiva stávajícího objektu vodojemu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 747 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelové přípojky NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2247 – tr. por., p. č. 2226/1 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1231/1 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní a plynovodní přípojky pro budoucího
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oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. p. č. 1014/31 – zahrada, v k. ú. Horní Oldřichov
a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 84 – ostatní plocha, v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva
chůze a jízdy přes výše uvedený pozemek, jako přístup k objektu č. p. 74 část obce
Děčín XXX-Velká Veleň, postaveného na pozemku st. p. č. 41 – zastavěná plocha,
a k pozemku st. p. č. 41 – zastavěná plocha, v k. ú. Velká Veleň tak jak je vyznačeno
v geometrickém plánu č. 236-005/2011, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2226/1 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vodovodní přípojky a p. č. 2425 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení přípojky splaškové kanalizace, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemků p. č. 2419 – zahrada, p. č. 2418/2 – zahrada v k. ú. Podmokly
a vlastníka sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1047/48 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení vodovodní a plynovodní přípojky, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. p. č. 1047/18 – zahrada v k. ú. Horní Oldřichov a vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 113/1 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení STL plynovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu čp. 1578
část obce Děčín IV-Děčín a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 19 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 113/1 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení STL plynovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu čp. 1579
část obce Děčín IV-Děčín a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 845/18 – ostatní plocha, v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 21
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 402/20 – ostatní plocha, v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 22
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlum u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 1037/1 – ostatní plocha, p. p. č. 36/5 – tr. por., v k. ú.
Chlum u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro
budoucího oprávněného, tj. Severočeská vodárenská společnost, a.s., a vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 19 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2426 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení vodovodní a kanalizační přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě a pozemku p. č. 2372/4 – zahrada, v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 19 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 65 o výměře 350 m2 a pozemku p. č. 145 o výměře 356 m2
v k. ú. Krásný Studenec na zahradu pro paní S. P. na dobu neurčitou, za cenu 1.206 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 19 37 25
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku
v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 560 o výměře 470 m 2 v k. ú.
Chrochvice, s paní A. B. dohodou ke dni 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 19 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Křešice
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 325 o výměře 706 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína, s paní J. R. dohodou ke dni 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 19 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2698a – 101/09 ze dne 12.10.2009 na pronájem
části pozemku p. č. 2698 v k. ú. Děčín, uzavřené s P. a E. B. ve smyslu rozšíření o dalšího
nájemce, a to manžele P. a M. B.
Usnesení č. RM 11 19 37 28
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 681/9b, 681/3e - 103 ze dne 07.09.1994
v platném znění na pronájem částí pozemků p. č. 681/9 a p. č. 681/3 v k. ú. Bynov, uzavřené
mezi městem Děčín a panem Z. S. a panem J. P. ve smyslu zúžení nájemce, a to tak, že
jediným nájemcem bude pan J. P.
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Usnesení č. RM 11 19 37 29
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 52a - 118 ze dne 12.12.1996 na pronájem části
pozemku p. č. 52 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu rozšíření čl. IV o text:
• „7. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. 69039025 ze dne
12.10.2011 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa
č. 681143239 umístěného na pozemku p. č. 52 v k. ú. Boletice nad Labem – (díl 39),
z tohoto zařízení odebírat vodu.“ a
• „8. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody
z odběrného místa č. 681143239 umístěného na pozemku p. č. 52 v k. ú.
Boletice nad Labem – (díl 39), na základě vyúčtování (fakturace) společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu
stanoveném v tomto vyúčtování (faktuře).
V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nákladů spojených s odběrem vody,
zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená ve vyúčtování (faktuře) a dále zaplatit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení“.
Usnesení č. RM 11 19 37 30
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 323/3 v k. ú. Vilsnice o výměře 187 m2 pro pana P. J. za cenu
748 Kč/rok, na dobu neurčitou, na zahradu.
Usnesení č. RM 11 19 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 323/3 o výměře 187 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 11 19 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 328 o výměře 169 m2
v k. ú. Chrochvice.
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Usnesení č. RM 11 19 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 341/52 o výměře 13 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 19 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 19 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 772/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 11 19 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 37
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Děčín-Staré
Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 427/8 o výměře 216 m2 v k. ú.
Děčín - Staré Město,
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 53/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 38
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 427/8 o výměře 216 m2 v k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. RM 11 19 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 190 o výměře 202 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 11 19 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 155 o výměře dle
geometrického plánu (cca 100 m2) v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 58/2 o výměře 534 m2
a pozemek p. č. 58/5 o výměře 149 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 11 19 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 58/1 o výměře 27 m 2 v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 11 19 37 43
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 3111/5 o výměře 299 m 2 v k. ú.
Podmokly,
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• do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 3155/22 o výměře 1 345 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3111/5 o výměře 299 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 223/1, dle geometrického plánu
č. 755-229/2011 nově ozn. jako p. p. č. 223/3 o výměře 8 m 2, v k. ú. Boletice nad Labem, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele S. a J. D. za cenu 400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 19 37 46
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 72/2 a p. p. č. 1088/4, dle
geometrického plánu č. 465-94/2011 ozn. jako st. p. č. 72/2 o výměře 119 m2 a p. p. č. 1088/4
o výměře 134 m2, v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím, pro P. V.
za cenu 75.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 19 37 47
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 72/2 a p. p. č. 1088/4, dle
geometrického plánu č. 465-94/2011 nově ozn. jako p. p. č. 1664 o výměře 222 m2 a p. p. č.
1088/5 o výměře 23 m2, v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele M. a Z. R. za cenu 73.500,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 11 19 37 48
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1521, dle geometrického plánu
č. 466-197/2011 nově ozn. jako p. p. č. 1521/2 o výměře 133 m2, v k. ú. Krásný Studenec se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní S. P. za cenu nákladů spojených s převodem,
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva vedení a údržby veřejného
osvětlení dle geometrického plánu č. 466-197/2011.
Usnesení č. RM 11 19 37 49
Rada města projednala návrh na prodej a výkup pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
1. z majetku statutárního města Děčín
• pozemek p. č. 1273/2 o výměře 2 897 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím, do majetku Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové za
cenu 864.600,00 Kč (dle ZP č. 5073 – 032/11 vyhotoveného Mgr. Milanem
Špičkou) + ostatní náklady a
2. do majetku statutárního města Děčín
• pozemek p. č. 2833/1 o výměře 177 m2 v k. ú. Děčín,
• pozemek p. č. 1281/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Prostřední Žleb,
• pozemek p. č. 582 o výměře 1 395 m2 v k. ú. Chrochvice,
• pozemek p. č. 344/3 o výměře 200 m2 v k. ú. Bělá u Děčína – ul. Saská,
• pozemek p. č. 612/1 o výměře 324 m2 v k. ú. Lesná u Děčína – místní
komunikace,
• pozemek p. č. 406 o výměře 118 m2 v k. ú. Dolní Žleb – stavba cyklostezky,
• pozemek p. č. 809/17 o výměře 105 m2 v k. ú. Nebočady – propojka Jakuby
a Nebočady,
• pozemek p. č. 173/18 o výměře 299 m2 v k. ú. Maxičky,
• pozemek p. č. 362/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 362/2 o výměře 208 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 387/1 o výměře 77 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 387/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 416/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106,
Hradec Králové za cenu 1.080.000,00 Kč (dle ZP č. 5073 – 032/11 vyhotoveného
Mgr. Milanem Špičkou) + ostatní náklady, s finančním vyrovnáním.
Usnesení č. RM 11 19 37 50
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
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• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 183, dle geometrického plánu
č. 337-228/2011 nově ozn. jako pozemek p. č. 183/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Nebočady
se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku Občanského sdružení JURTA, Pěší 9,
Děčín XXXIII, za cenu ostatních nákladů spojených s převodem,
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 195/2 o výměře 22 m2 v k. ú.
Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku Občanského sdružení
JURTA, Pěší 9, Děčín XXXIII za cenu ostatních nákladů spojených s převodem.
Směna bude provedena s finančním vyrovnáním mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 11 19 37 51
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – formou daru, pozemku p. č. 67/2 o výměře
99 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku paní S. P.
do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 19 37 52
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod formou daru části pozemku p. č. 392/1
v k. ú. Podmokly (dle geometrického plánu č. 3397-049/2011 se jedná o p. p. č. 392/16
o výměře 1 082 m2) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 19 37 53
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku pod stavbou místní komunikace v k. ú.
Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 40/3, dle geometrického plánu č.
336-226/2011 nově ozn. jako p. p. č. 40/16 o výměře 38 m2, v k. ú. Nebočady, se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Římskokatolické farnosti Nebočady, Křížová
1267/25, Děčín do majetku statutárního města Děčín, za cenu 13.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 19 37 54
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 71/50 o výměře 295 m 2 v k. ú. Březiny
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Římskokatolické farnosti Trmice,
v konkurzu do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. RM 11 19 37 55
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 09 37 23 ze dne 10.05.2011 a usnesení rady města
č. RM 11 15 37 33 ze dne 06.09.2011, týkající se prodeje pozemku p. č. 3038 v k. ú.
Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 05 05 18 ze dne
26.05.2011, týkající se prodeje pozemku p. č. 3038 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 19 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu, oprav a údržby
pro vlastníka nemovitosti st. p. č. 3037 v k. ú. Podmokly, bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 19 37 57
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 10 37 20 ze dne 24.05.2011, týkající se prodeje
pozemků p. č. 59, p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 59 o výměře 73 m2 a části pozemků
p. č. 68/1 a p. č. 67, dle geometrického plánu č. 751-93/2011 nově ozn. jako p. p. č. 68/1 díl
„a“ a díl „d“ o výměře 412 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele L. a P. B. za cenu 97.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 19 37 58
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje

15

zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 68/1 a p. č. 67, dle geometrického
plánu č. 751-93/2011 nově ozn. jako p. p. č. 68/3 díl „b“ a díl „c“ o výměře 132 m2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Z. a J. N. za cenu
26.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 19 37 59
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výpověď „Dohody o dočasném užívání pozemků“ na pronájem části pozemku p. č. 471
v k. ú. Podmokly, ze dne 23.03.1993, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a panem F. H.
ke dni 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 19 37 60
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 11 13 37 12 ze dne 12.07.2011 v plném znění,
týkající se pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 11 13 37 13 ze dne 12.07.2011 v plném znění,
týkající se pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 19 37 61
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní M. G. z částky 16.056,56 Kč na 10 %,
tj. 1.605,66 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 62
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu R. M. z částky
97.870,77 Kč na 10 %, tj. 9.787,08 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 63
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu M. Ž. a paní G. Ž.
z částky 579.416,00 Kč na 10 %, tj. 57.941,60 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 64
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 manželům J. a Y. M.
z částky 26.888,00 Kč na 10 %, tj. 2.688,80 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 65
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu M. Š. z částky
107.057,85 Kč na 10 %, tj. 10.705,79 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 66
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní B. B. z částky
359.808,00 Kč na 10 %, tj. 35.980,80 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 67
Rada města projednala návrh na prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
dle Směrnice č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu P. Š.
v plné výši, tj. 35.289,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 19 37 68
Rada města projednala návrh na pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných
na Masarykově nám., Děčín I a
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neschvaluje
pana Ing. Františka Fialu jako pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných
na Masarykově nám., Děčín I.
Usnesení č. RM 11 19 38 01
Rada města projednala návrh výzvy odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro předkládání
žádostí o účelové dotace v oblasti sociálních věcí a návrh formulářů pro podání žádosti,
vyúčtování a závěrečnou zprávu a
schvaluje
výzvu odboru sociálních věcí a zdravotnictví včetně formulářů dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 19 38 02
Rada města projednala žádost CSS Děčín, p.o. a žádost Agentury domácí péče ANNA Děčín
a
rozhodla
o udělení výjimky na vydání bezplatných parkovacích karet pro vozidla těchto organizací,
která zajišťují terénní pečovatelskou službu na území města Děčín v domácnosti uživatele
sociální služby za podmínek uvedených v důvodové zprávě a na uvedené SPZ.
Usnesení č. RM 11 19 38 03
Rada města projednala návrh na změnu složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a
bere na vědomí
změnu složení manažerského týmu procesu komunitního plánování dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 19 39 01
Rada města projednala návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2011,
předložený Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
rozhodla
udělit kandidátovi na Cenu statutárního města Děčín v roce 2011 peněžní odměnu ve výši
20.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2011 panu Vladimíru
Poskočilovi a panu Ing. Karlu Lešanovskému.
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Usnesení č. RM 11 19 39 02
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Zámek
Děčín k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín související s obnovou
nemovité kulturní památky - zámek č. rej. 25265/5-4082 a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Zámek Děčín.
Usnesení č. RM 11 19 39 03
Rada města projednala návrh na stanovení platu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
stanovuje
plat paní Jitce Škodové, zástupci statutárního orgánu příspěvková organizace, podle důvodové
zprávy s účinností od 01.11.2011.
Usnesení č. RM 11 19 39 04
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni
879/2, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Víta Průši, ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2011.
Usnesení č. RM 11 19 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace o vyřazení plynového kotle 150 lt z majetku a o souhlas s čerpáním
investičního fondu na pořízení nového plynového kotle 150 lt a tuto žádost
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 19 39 06
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o vyřazení pečící pece z majetku PO a o souhlas s čerpáním investičního fondu
na pořízení univerzálního konvektomatu a tuto žádost
schvaluje.
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Usnesení č. RM 11 19 39 07
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění Ing. Bc. Danuše Bednářové
k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín související s obnovou
nemovitých kulturních památek a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a Ing. Bc. Danuší Bednářovou.
Usnesení č. RM 11 19 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152 a Základní školy Děčín
IV, Máchovo nám. 688/11 a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd v Základní škole Děčín XXXII, Míru 152 a Základní
škole Děčín IV, Máchovo nám. 688/11.
Usnesení č. RM 11 19 39 09
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 19 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace o vyřazení průběhové myčky nádobí z majetku
organizace a o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení nové myčky nádobí a tuto
žádost
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schvaluje.
Usnesení č. RM 11 19 39 11
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Bc. Jaroslavě Vatalové, ředitelce příspěvkové organizace, podle důvodové zprávy
s účinností od 01.11.2011.
Usnesení č. RM 11 19 39 12
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011-0026/OSK
uzavřené na základě usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 01 05 08 ze dne 20.01.2011
„Návrh dotace na provozování Zimního stadionu v Děčíně na rok 2011 pro HC Děčín,
Oblouková ul., Děčín III, IČ: 69387605“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 na provoz zimního stadionu.
Usnesení č. RM 11 19 39 13
Rada města projednala návrh Dohody o uznání závazku a způsobu jeho splnění ve splátkách a
schvaluje
uzavření Dohody o uznání závazku a způsobu jeho splnění ve splátkách s dlužníkem
DEAN s.r.o., Strenice 2, 294 30 Dolní Cetno, IČ: 2850070, zastoupeným jednatelem Jiřím
Kaulfusem, dle které se povoluje úhrada závazku představujícího škodu ve výši 32.264,00 Kč
vzniklou věřiteli, statutárnímu městu Děčín, ve splátkách a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této dohody.
Usnesení č. RM 11 19 50 01
Rada města projednala informaci o úvěrech poskytnutých švýcarskou vládou podnikatelům
postiženým povodní v roce 2002 a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít informaci na vědomí.
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Usnesení č. RM 11 19 50 02
Rada města projednala žádost paní Hany Kratochvílové o odpuštění celkové dlužné částky
úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi
v roce 2002, splatného k 15.04.2012 v předpokládané výši 549.120,00 Kč (4 x 132.000,00 Kč
– splátky jistiny; 4 x 5.280,00 Kč úroky do 15.04.2012) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že dlužnou
částku (jistinu) uhradí do 15.04.2012.
Usnesení č. RM 11 19 50 03
Rada města projednala žádost paní Zlaty Novákové o odpuštění celkové dlužné částky úvěru,
poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce
2002, splatného k 15.04.2014 v předpokládané výši 206.480,00 Kč (dle uzavřených Dodatků
č. 1, 2 a 3), případně jeho výrazné snížení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že dlužnou
částku (jistinu) uhradí do 15.04.2012.
Usnesení č. RM 11 19 50 04
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Klazara o prominutí nedoplatku části úvěru,
poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce
2002, splatné k 15.04.2011 ve výši 23.030,00 Kč (2 x 11.180,00 Kč – splátky jistiny; 2 x
335,00 Kč úroky do 15.04.2012), a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že dlužnou
částku (jistinu) uhradí do 15.04.2012.

Usnesení č. RM 11 19 50 05
Rada města projednala žádost pana Petra Erfányuka o odpuštění celkové dlužné částky úvěru,
poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce
2002, splatného k 15.04.2012 v předpokládané výši 200.124,00 Kč (5 x 38.500,00 Kč –
splátky jistiny; 4 x 1.906,00 Kč úroky do 15.04.2012) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že dlužnou
částku (jistinu) uhradí do 15.04.2012.
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Usnesení č. RM 11 19 50 06
Rada města projednala žádost pana Tomáše Bílého o prominutí nedoplatku části úvěru,
poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce
2002, splatného k 15.04.2012 v předpokládané výši 752.312,00 Kč (4 x 154.000,00 Kč +
99.000,00 Kč – splátky jistiny; 2 x 7.700,00Kč + 3 x 7.304,00 Kč úroky do 15.04.2012) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že dlužnou
částku (jistinu) uhradí do 15.04.2012.
Usnesení č. RM 11 19 50 07
Rada města projednala návrh prohlášení o uznání dluhu a dohodu o splátkách
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 16 37 31 ze dne 20.09.2011 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prohlášení o uznání dluhu a dohodu o splátkách se společností
DOOSA DUO, s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Ludovítem Bugárem, dle kterého se
s účinností od 01.12.2011 povoluje úhrada dluhu za nájemné z nebytových prostor Tržní
1932/26, Děčín IV včetně poplatku z prodlení, v měsíčních splátkách 10.000,00 Kč splatných
do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 19 50 08
Rada města projednala nové návrhy na pojištění vozidel pro statutární město Děčín
a na základě těchto skutečností
schvaluje
podání výpovědi z Pojistné smlouvy č. 6980365976 na povinné ručení a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této výpovědi a
ukládá
tajemníkovi magistrátu zpracovat a předložit do rady města dne 06.12.2011 nové smlouvy
na pojištění vozidel statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 19 50 09
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
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kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0327 060/1 – odbor rozvoje – další kontrola
v 04/2012.
Usnesení č. RM 11 19 50 11
Rada města projednala návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 24. listopadu 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 19 50 12
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11, příspěvková organizace o výjimku z obecného postupu Směrnice č. 5-4
k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
schvaluje
výjimku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 19 50 13
Rada města projednala materiál o realizaci
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)" a

projektu

„Revitalizace

objektu

schvaluje
prodloužení termínu k dokončení díla do 30.06.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3 se Sdružením
Atlantik Viamont DSP a ZEMPRA DC, IČ 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03
Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 19 60 01
Rada města projednala záměr zpracování žádostí o dotaci související s rekonstrukcí Střediska
městských služeb Děčín, Labská 691/23, Děčín I, včetně vybudování azylového domu pro
muže a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného operačního
programu, Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b)
investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat
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příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh
práce a do společnosti,
2. zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Střediska městských
služeb Děčín, Labská 691/23, Děčín I, včetně vybudování azylového domu pro muže
v 2. nadzemním podlaží,
3. podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy pro předkládání Individuálních
projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – oblast podpory 3.2.
Podpora sociální intervence příslušníků romských lokalit.
Usnesení č. RM 11 19 60 02
Rada města projednala žádost na udělení výjimky pro o.s. Křesťanské společenství Jonáš
a na základě čl. 11, odst. 6, Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010, kterým se mění
nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 – Tržní řád, ve znění nařízení statutárního města
Děčín č. 2/2010 a nařízení č. 4/2010 (dále jen Tržní řád)
schvaluje
udělení výjimky z Tržního řádu pro o.s. Křesťanské společenství Jonáš na dny 14.11.2011
až 22.12.2011 na chodníku za zastávkou MHD Hlavní nádraží, p. p. č. 894, katastrální území
Podmokly (viz nákres).
Usnesení č. RM 11 19 60 03
Rada města projednala návrh Smlouvy č. Z_S24_12_8120024559 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde v rámci akce
„Povodňové škody 2010 - Oprava mostu ev. č. DC-036P v ul. Hřbitovní, Děčín“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120024559 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Smlouvy
č. Z_S24_12_8120024559 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

25

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

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 19 37 57 z jednání 19. schůze konané dne 08.11.2011

Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 19 37 57 z důvodu administrativní chyby.

Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 10 37 20 ze dne 24.06.2011, týkající se prodeje
pozemků p. č. 59, p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 59 o výměře 73 m2 a části pozemků
p. č. 68/1 a p. č. 67, dle geometrického plánu č. 751-93/2011 nově ozn. jako p. p. č. 68/1 díl
„a“ a díl „d“ o výměře 412 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele L. a P. B. za cenu 97.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 10 37 20 ze dne 24.05.2011, týkající se prodeje
pozemků p. č. 59, p. č. 67 a p. č. 68/1 v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 59 o výměře 73 m2 a části pozemků
p. č. 68/1 a p. č. 67, dle geometrického plánu č. 751-93/2011 nově ozn. jako p. p. č. 68/1 díl
„a“ a díl „d“ o výměře 412 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele L. a P. B. za cenu 97.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Děčín, 24.11.2011
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