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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 6. prosince 2011

Usnesení č. RM 11 21 30 01
Rada města projednala návrh na zrušení Dopravního výboru Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění zrušit Dopravní výbor Zastupitelstva města Děčín,
a to k 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 21 30 02
Rada města projednala návrh na zřízení Dopravní komise Rady města Děčín a návrh
na jmenování jejího předsedy a dalších členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění Dopravní komisi Rady města Děčín, a to k 01.01.2012 a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 S., o obcích, v platném
znění předsedou komise pana Jaroslava Foldynu a členy komise Ing. Vlastimila Pažourka,
MUDr. Ivana Stríbrského, Ing. Bohumila Bártu, Ing. Milana Kolouška, Ing. Jiřího Astera,
pana Miloše Röhricha, pana Ivana Vepřeka a Ing. Rostislava Donáta, a to k 01.01.2012 a
ukládá
předsedovi komise zpracovat jednací řád a statut komise a tento předložit k archivaci
na oddělení organizační odboru provozního a organizačního do 31.01.2012.

Usnesení č. RM 11 21 30 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1 – vedoucí odboru rozvoje – další kontrola
v 05/2012.
Usnesení č. RM 11 21 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku z vlastnictví statutárního města
Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nábytku nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky
uvedené v příloze materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 11 21 34 01
Rada města projednala žádost Z. J., zastupujícího L. H., o zmírnění tvrdosti zákona ve věci
exekuce na jediný příjem jmenovaného, v souvislosti s úhradou pohledávky
spojené s umístěním psa v městském útulku, vč. úroků z prodlení a nákladů řízení, ve výši
nad 20.000,00 Kč a
rozhodla
povolit snížení měsíčních srážek z příjmu dle žádosti dlužníka.
Usnesení č. RM 11 21 35 01
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2012 s tím, že veškeré výdaje provozního
a kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné
útvary a městem zřízené organizace řídit,
2. využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů účelově na údržbu
veřejných prostranství a dětské koutky.
Usnesení č. RM 11 21 36 01
Rada města projednala návrh na pronájem vodního díla označeného jako „Děčín - Červený
Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ a „Děčín - Červený Vrch – prodloužení kanalizace“ v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
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1. pronájem vodního díla označeného jako „Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2.
etapa)“ a „Děčín - Červený Vrch – prodloužení kanalizace“ na dobu určitou,
tj. do doby uzavření kupních smluv, za cenu 1 Kč/rok + platná sazba DPH za každé
vodní dílo pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
za účelem provozování vodního díla,
2. uzavření nájemních smluv na pronájem vodního díla označeného jako „Děčín Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ a „Děčín - Červený Vrch – prodloužení
kanalizace“ na dobu určitou, tj. do doby uzavření kupních smluv, za cenu 1 Kč/rok +
platná sazba DPH za každé vodní dílo pro spol. Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za účelem provozování vodního díla,
po doplnění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem těchto smluv.
Usnesení č. RM 11 21 37 01
Rada města projednala návrh na výjimku z usnesení rady města č. RM 11 13 60 01 ze dne
12.07.2011 a
schvaluje
výjimku pro Děčínskou sportovní, p.o. se sídlem Oblouková 1400/6, Děčín III a HC Děčín,
Oblouková 638, Děčín I s tím, že smlouvy na dodávku el. energie budou uzavřeny na dobu
určitou a to od 01.01.2012 do 31.03.2012.
Usnesení č. RM 11 21 37 02
Rada města projednala žádost městské organizace KDU – ČSL na umístění vývěsní skříňky
na zastávkovém přístřešku MAD „Krásný Studenec“ a
schvaluje
1. umístění vývěsní skříňky o velikosti 75x50 cm na zastávkovém přístřešku MAD
„Krásný Studenec“,
2. uzavření smlouvy na umístění vývěsní skříňky na zastávkovém přístřešku MAD
„ Krásný Studenec“ pro městskou organizaci KDU – ČSL za cenu 200,00 Kč + DPH
za kalendářní měsíc na dobu neurčitou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 11 21 37 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh předkládací ceny
objektu Březiny 151, Děčín XXVII vč. pozemků a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 24 13 01 ze dne 16.11.2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 23 03 01 ze dne 16.12.2004 v plném
znění,
2. předkládací cenu objektu Březiny č. p. 151, Děčín XXVII včetně pozemku st. p. č.
358, části pozemku p. č. 428/6 a části pozemku p. č. 332/2 vše v k. ú. Březiny
u Děčína, stanovené dle geometrického plánu č. 487-140/2004, ve výši
8.915.720,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 11 21 37 04
Rada města projednala žádost o souhlas se ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a
schvaluje
ukončení nájmu nebytového prostoru Teplická 257, Děčín IX s nájemcem Městská knihovna
Děčín, p.o., dohodou ke dni 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 21 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1281/1 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny u Děčína 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 21 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 1207/6 – ostatní plocha, p. p. č. 1207/1 – ostatní plocha, v k. ú.
Bynov věcným břemenem práva uložení plynárenského zařízení, tj. přeložky STL plynovodu,
pro budoucího oprávněného, tj. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 21 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostření Žleb a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. p. č. 1214/2 – 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 21 37 08
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 zemního kabelového vedení NN a přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 21 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3133 – 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 21 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 279/2 – tr. por., p. č. 563/1 – ostatní plocha, p. č. 578 – ostatní
plocha, v k. ú. Vilsnice 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 21 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 853/1 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny u Děčína 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 21 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. p. č. 853/1 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny u Děčína 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 21 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1228 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov 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 21 37 14
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení částí pozemků p. č. 242/1 a p. č. 242/2 v k. ú. Dolní Žleb
o výměrách určených geometrickým plánem, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva
uložení, provozování a údržby stavby kolejové drážky včetně technického zázemí
pro vlastníka stavby, bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 21 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/11 o výměře 736 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Z. Ch. za cenu 55.200,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 21 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/12 o výměře 475 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana L. Č. za cenu 35.625,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 21 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 707/1, dle geometrického plánu
č. 2186-085/2011 nově ozn. jako p. p. č. 707/5 o výměře 44 m2, v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a B. B. za cenu 30.480,00 Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem dle geometrického plánu č.
2186-085/2011.
Usnesení č. RM 11 21 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú.
Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 35/11/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1301/5
v k. ú. Březiny u Děčína a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 21 37 19
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1301/3 o výměře 108 m 2 v k. ú.
Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 31/11/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p. č. 1301/2, p. č.
1301/3 a p. č. 1301/4 v k. ú. Březiny u Děčína a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 21 37 20
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Borek u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 625/1 o výměře 1 927 m2 v k. ú. Borek
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
nedoporučuje

7

zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 625/4 o výměře 35 m2 v k. ú. Borek
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 21 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 11 37 30 ze dne 07.06.2011, týkající se prodeje
pozemků v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 06 08 09 ze dne
23.06.2011, týkající se prodeje pozemků v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 21 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj.:
1. prodej pozemku p. č. 306/4 o výměře 112 m2 a pozemku p. č. 306/2 o výměře 274 m2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu nákladů spojených
s převodem pro pana L. D. a
2. prodej části pozemku p. č. 306/3, dle geometrického plánu č. 737-1/2011 ozn. jako
p. č. 306/7 o výměře 110 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 22.000,00 Kč pro pana L. D.
Usnesení č. RM 11 21 37 24
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska s výstavbou komunikace v k. ú. Bělá u Děčína,
dle důvodové zprávy a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby „Úprava účelové komunikace k p. p. č. 471/19
v k. ú. Bělá u Děčína“ na pozemku p. č. 1165 v k. ú. Bělá u Děčína mezi M. M. a statutárním
městem Děčín a
pověřuje
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vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 21 37 25
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému EKOLAMP a
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu Smlouvy o zřízení
a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP.
Usnesení č. RM 11 21 37 26
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu opěrné zdi u RD
v ul. 5. května, č. p. 8/34, Děčín X – Bělá a
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na opravu opěrné zdi V. F. ve výši 13.626,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 21 38 01
Rada města projednala návrh platu PhDr. Jany Skalové, ředitelky Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace a po úpravě
stanoví
plat ředitelky organizace CSS Děčín p.o. dle důvodové zprávy a příloh s platností
od 01.01.2012.
Usnesení č. RM 11 21 38 02
Rada města projednala informaci o zabezpečení stomatologické pohotovosti v Děčíně pro rok
2012, uzavření nových smluv mezi statutárním městem Děčín a nestátními zdravotnickými
zařízeními dle předloženého seznamu zástupce Stomatologické komory a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 21 38 03
Rada města projednala žádost o. s. Agentura „NADĚJE“ o mimořádnou dotaci ve výši
250 tis. Kč a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč výjimkou ze zásad,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto
materiálu v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 21 38 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 161/2011, tj. zvýšení výdajů § 4359 – příspěvky neziskovým
organizacím o 250 tis. Kč a snížení výdajů § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem
a mládeži o 136 tis. Kč a § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
o 114 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 21 38 05
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace paní Dany Plechaté na hlídací službu
na r. 2012 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace paní Daně Plechaté na hlídací službu
na r. 2012.
Usnesení č. RM 11 21 38 06
Rada města projednala Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem
Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce na rok 2012 za podmínky
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z., se
sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené
Ing. E. Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové
obce na rok 2012 za podmínky schváleného rozpočtu Ústeckého kraje a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy dle důvodové zprávy
a přílohy.
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Usnesení č. RM 11 21 39 01
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 21 39 02
Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a tyto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k jejich podpisu.
Usnesení č. RM 11 21 39 03
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u řízené příspěvkové
organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a Městská knihovna
Děčín, Raisova 3, Děčín IV, IČ 64679454 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok
2011 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací
statutárního města Děčín na rok 2011 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 21 39 04
Rada města projednala aktualizace odpisových plánů školských příspěvkových organizací
na rok 2011 a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 21 39 05
Rada města projednala žádost ředitele ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 o udělení výjimky ze
Směrnice č. 5 – 4 na dokončení výměny dveří a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 11 21 50 01
Rada města projednala výjimku ze Zásad poskytování účelových dotací na podporu rodiny
a Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace na podporu rodiny Mateřskému
centru Bělásek, o. s. a Mateřskému centru Rákosníček, o. s. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit výjimku ze Zásad poskytování účelových dotací na podporu rodiny dle
důvodové zprávy,
2. rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelové dotace
na podporu rodiny Mateřskému centru Bělásek, o. s. a Mateřskému centru Rákosníček,
o. s. dle důvodové zprávy a návrhů smluv, které jsou její přílohou a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 11 21 50 02
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-007L v ul. Vojanova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_81200113144 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Smlouvy
č. Z_S24_12_81200113144 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie.
Usnesení č. RM 11 21 50 03
Rada města projednala záměr krátkodobého pronájmu části nebytových prostor v objektu
č. p. 156 ul. Na Valech v Děčíně IV, v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnit záměr města krátkodobě pronajmout část nebytových prostor o ploše 139,54 m²
v objektu Na Valech 156, Děčín IV.
Usnesení č. RM 11 21 50 04
Rada města projednala žádost Soukromé mateřské školy Svět, š. p. o., Dobrovského 1402/2,
Děčín I, IČ 71341331 o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy v Děčíně a
nemá námitek
ke zřízení soukromé základní školy v Děčíně.
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Usnesení č. RM 11 21 50 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 12 37 21 ze dne 21.06.2011, týkající se prodeje
pozemku p. č. 2386 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2386 o výměře 256 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1a, Praha,
za cenu 100.000,00 Kč včetně ostatních nákladů spojených s převodem pozemku s tím, že
nabyvatel bere na vědomí, že pozemek p. č. 2386 v k. ú. Děčín je, pod rejstříkovým
č. 33674/5-5053, zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
Národního památkového ústavu v Praze.
Usnesení č. RM 11 21 50 06
Rada města projednala problematiku pronájmu objektu restaurace Pastýřská stěna
a po doplnění
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu objektu restaurace č. p. 236 v k. ú. Podmokly vč. části pozemku
p. č. 421/1 a pozemku p. č. 424/2, vše v k. ú. Podmokly, po následném projednání podmínek
v radě města.
Usnesení č. RM 11 21 50 07
Rada města projednala problematiku pronájmu objektu restaurace Pastýřská stěna a
neschvaluje
1. prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 236 v k. ú.
Podmokly – restaurace Pastýřská stěna od 01.01.2012 do 31.03.2012 po dobu
přerušení provozu restaurace z důvodu údržby objektu, pro 1. Děčínskou obchodní
společnost, s.r.o., se sídlem Želenická 1540, Děčín VI,
2. změnu Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 09/HS/02 uzavřené mezi
pronajímatelem Městem Děčín a nájemcem 1. Děčínskou obchodní společností, s.r.o.
dne 06.08.2002 uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 21 50 08
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her a po úpravě
doporučuje
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zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 s účinností dnem
1. ledna 2012.
Usnesení č. RM 11 21 50 09
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 s účinností dnem
1. ledna 2012.
Usnesení č. RM 11 21 50 10
Rada města projednala žádost BK Děčín s.r.o. o uzavření podnájemních smluv a
schvaluje
• uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu haly
Maroldova 1279, Děčín I (kancelář o ploše 20 m²) mezi BK Děčín s.r.o., se sídlem
Maroldova 1279, Děčín I a Okresním fotbalovým svazem Děčín, zastoupeným
místopředsedou panem Karlem Šnajdrem, za účelem využití na kancelář, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši dle „Zásad“ + úhradu nákladů za služby a
• uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu haly
Maroldova 1279, Děčín I (kancelář o ploše 20 m²) mezi BK Děčín s.r.o., se sídlem
Maroldova 1279, Děčín I a Okresním sdružením ČSTV Děčín, zastoupeným
předsedou panem Karlem Šnajdrem, za účelem využití na kancelář, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši dle „Zásad“ + úhradu nákladů za služby.
Usnesení č. RM 11 21 50 11
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
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 14.11.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 4 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.
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Usnesení č. RM 11 21 50 12
Rada města projednala Dohodu o prominutí dluhu panu Martinovi Šotkovi a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. projednat Dohodu o prominutí dluhu panu Martinovi Šotkovi a schválit její uzavření a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejím podpisem.
Usnesení č. RM 11 21 50 13
Rada města projednala žádost šéfredaktora Děčínského deníku o vydání bezplatné parkovací
karty na území města Děčína a
schvaluje
vydání bezplatné parkovací karty pro redakci Děčínského deníku na rok 2012.
Usnesení č. RM 11 21 50 14
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky
do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská sportovní,
p.o. a
rozhodla
1. poskytnout bezplatné permanentní vstupenky na rok 2012 do Plavecké haly Děčín, pro
sportovce SK Děčín, oddíl volní pólo: pro Pavla Roučka, Pavla Machalu, Václava
Rašku, Milana Machuldu, Milana Kadlece, Jaroslava Techlovského, Aloise Sýkoru,
Petra Kudrhalta, Jiřího Kmocha a Augustina Turanského,
2. poskytnout každé jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 4 pernamentky:
Děčín XXXII - Boletice, Děčín III – Staré město, Děčín XI – Horní Žleb
a Děčín XXXI – Křešice,
3. poskytnout bezplatné permanentní vstupenky pro sportovce TJ Kajak Děčín: pro
Tomáše Charváta, Lenku Hrochovou, Andreu Rothmeierovou, Tomáše Němce,
Vojtěcha Kučeru a Bogdana Lisachenka.
Usnesení č. RM 11 21 50 15
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-4 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění vyúčtování služeb za rok 2011 v bytech a nebytových
prostorech v majetku města a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5-4 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup při
zadávání veřejných zakázek, bod 1, a zajištění vyúčtování služeb za rok 2011 v bytech
a nebytových prostorech v majetku statutárního města Děčín Oblastním stavebním bytovým
družstvem Děčín a TOMMI-SEVER, s.r.o., Ústí nad Labem, v objektech, které měli ve správě
do 31.12.2011, za úhradu dle předložené cenové nabídky, uvedené v důvodové zprávě.
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Usnesení č. RM 11 21 60 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstva města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu,
2. a pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 11 21 60 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh na stanovení cen
za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo
jejich určených úsecích pro rok 2012 a následující období a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 20 29 01 ze dne 22.11.2011 v plném znění a
stanovuje
ceník za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě
nebo jejich určených úsecích pro rok 2012 a následující období, ve znění, které je navrženo
v příloze k materiálu č. RM 11 21 60 02 do jednání rady města, a jeho účinnost
od 7. prosince 2011.
Usnesení č. RM 11 21 60 03
Rada města projednala záměr zpracování dvou žádostí o dotaci na Rozvoj služeb pro sociálně
vyloučené občany v Děčíně a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 11 19 60 01 ze dne 08.11.2011 v plném znění,
2. 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
příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh
práce a do společnosti v co nejkratším termínu a
3. podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 55 pro obce k předkládání
Individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Usnesení č. RM 11 21 60 04
Rada města projednala návrh Pojistné smlouvy Škodové pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla č. 2777037700 a návrh Pojistné smlouvy Škodové havarijní
pojištění vozidla č. 2777038100 s pojišťovnou TRIGLAV pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně,
Novobradská 544/1 a tyto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem těchto smluv.
Usnesení č. RM 11 21 60 06
Rada města projednala návrh na zrušení pověření advokáta JUDr. Františka Zaorálka
advokátní kancelář Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02 Děčín IV, k zastupování statutárního
města Děčín v jednáních a právních úkonech s dotčenými orgány a organizacemi, nezbytných
ke splnění úkolů vyplývajících z mandátní smlouvy uzavřené dne 25.04.1995 mezi městem
Děčín a Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 15, Děčín IV,
vypovězené k 30.06.2011 usnesením rady města č. RM 11 10 37 03 z 24.05.2011 a
schvaluje
revokaci v plném rozsahu k 31.12.2011 usnesení rady města č. RM 10 21 50 09 ze dne
07.12.2010 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta odvoláním všech plných mocí ke dni
31.12.2011 udělených v uplynulém období advokátu panu JUDr. Františku Zaorálkovi
advokátní kancelář Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02 Děčín IV, k tomu, aby jménem
statutárního města Děčín vykonával právní úkony nezbytné ke splnění úkolů vyplývajících
z mandátní smlouvy mezi městem Děčín a Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín ze
dne 25.04.1995, vypovězené dne 24.05.2011 usnesením č. RM 11 10 37 03.
Usnesení č. RM 11 21 60 07
Rada města projednala informaci o „Souboru stavebních úprav v areálu děčínského zámku
a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
pro zadání těchto prací výjimku ze Směrnice č 5 – 4 ze dne 14.10.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou ZEMPRA
DC s.r.o. Krajánkova 2390/11, 141 00 Praha 4, IČO 25480065, DIČ CZ25480065, na práce
souboru stavebních úprav v areálu děčínského zámku a zámeckých zahrad v celkové hodnotě
do 1.050.000,00 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. RM 11 21 60 08
Rada města projednala znění memoranda o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku k založení
Regionální koordinační komise pro cestovní ruch na Děčínsku a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto memoranda.

František P e l a n t v. r.
primátor

Mgr. Hana C e r m o n o v á v. r.
2. náměstkyně primátora
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