Město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne

16. května 2006

Usnesení č. RM 06 11 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 15. 6. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 06 11 31 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0328 057

vedoucí odboru rozvoje

DK 09/06.

Usnesení č. RM 06 11 34 01
Rada města projednala výzvu Ministerstva životního prostředí k zapojení města Děčín
do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ a „Evropský den bez aut“ a
schvaluje
variantu č. 3, tj. podpořit akci „Evropský týden mobility“ a „Evropský den bez aut“
akcí Ekocentra v termínu 16. - 22. září 2006 bez podpisu Charty 2006.

Usnesení č. RM 06 11 34 02
Rada města projednala žádost ZO SCHK Děčín o poskytnutí finančního
na zajištění "Národní výstavy koček" a

příspěvku

doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč a uzavření smlouvy
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 06 11 34 03
Rada města projednala návrh na vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe včetně
návrhu plánu péče o Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a
neschvaluje
vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe včetně návrhu plánu péče o Národní
přírodní rezervaci Kaňon Labe.
Usnesení č. RM 06 11 37 01
Rada města projednala návrh na rekonstrukci veřejného osvětlení – oblast pod nemocnicí a
schvaluje
její realizaci společností TSD, a. s., mimo Směrnici č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města.
Usnesení č. RM 06 11 37 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2003 a
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2003 na pronájem části pozemků
pro umístění nových plakátovacích ploch.
Usnesení č. RM 06 11 37 03
Rada města projednala žádost Bytového podniku Děčín v likvidaci o uzavření Smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru k nebytovému prostoru v objektu
bez č. p. Kamenická ul., s pozemkem p. č. 1788 v k. ú. Děčín, na dobu neurčitou, za účelem
užívání školní družiny za cenu 380,--Kč/m2/rok, mezi Městem Děčín a Bytovým podnikem
Děčín v likvidaci.
Usnesení č. RM 06 11 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 1282/1 o výměře
1057,3 m2, části pozemku p. č. 1282/22 o výměře 424,3 m2 a pozemku p. č. 1282/23
o výměře 1288 m2 v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku
ČR – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, za roční nájemné
dle podmínek stanovených pronajímatelem, max. dle Cenového věstníku MF ČR, pro účely
trvalé stavby „Cyklistická stezka Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední

Žleb, Čertova voda“.
Usnesení č. RM 06 11 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 1309/1 o výměře 166 m2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s. o.,
Prvního pluku 367/5, Praha, zastoupená ČD a. s., SDC Ústí nad Labem, Železničářská 31,
Ústí nad Labem,
za roční nájemné dle podmínek stanovených pronajímatelem,
max. dle Cenového věstníku MF ČR, pro účely trvalé stavby „Cyklistická stezka Vídeň –
Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb, Čertova voda“.
Usnesení č. RM 06 11 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání částí pozemků p. č. 481/1 o výměře 462,3 m2,
p. č. 484 o výměře 18,5 m2, p. č. 485 o výměře 14 m2, p. č. 537 o výměře 4,4 m2, p. č. 1296
o výměře 410,5 m2, p. č. 1298 o výměře 2,3 m2, p. č. 476 o výměře 15,1 m2, p. č. 508/1
o výměře 5,4 m2, p. č. 540/1 o výměře 18 m2 a p. č. 541/1 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb, mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku ČD a. s., SDC Ústí nad Labem,
Železničářská 31, Ústí nad Labem, za roční nájemné dle podmínek stanovených
pronajímatelem, max. dle Cenového věstníku MF ČR, pro účely dočasné stavby „Cyklistická
stezka Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb, Čertova voda“.
Usnesení č. RM 06 11 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 489/1 o výměře 343,4 m2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s. o.,
Prvního pluku 367/5, Praha, zastoupená ČD a. s., SDC Ústí nad Labem, Železničářská 31,
Ústí nad Labem,
za roční nájemné dle podmínek stanovených pronajímatelem,
max. dle Cenového věstníku MF ČR, pro účely dočasné stavby „Cyklistická stezka Vídeň –
Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb, Čertova voda“.
Usnesení č. RM 06 11 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 1157/2 o výměře 2,4 m2
v k. ú. Prostřední Žleb mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – Povodí Labe,

s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, za roční nájemné dle podmínek stanovených
pronajímatelem, max. dle Cenového věstníku MF ČR, pro účely dočasné stavby „Cyklistická
stezka Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední Žleb, Čertova voda“.
Usnesení č. RM 06 11 37 09
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy č. 83b-110 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 83b-110 ze dne 25. 7. 1994 na pronájem
části pozemku p. č. 83 v k. ú. Děčín - Staré Město ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to pana Jana Popčáka z Děčína.
Usnesení č. RM 06 11 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/1 v
Podmokly o výměře dle geometrického plánu.

k. ú.

Usnesení č. RM 06 11 37 11
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit části pozemků a to:
- do majetku města část pozemku p. č. 54 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP
- z majetku města část pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 06 11 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 504/3 o výměře 195 m2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro Bohumila Chábka z Děčína, za cenu 29.250,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 11 37 13
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 195/2 o
výměře 623 m2 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 06 11 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 764/1 bod 1) ze dne 14. 6. 2001 v plném znění, týkající
se prodeje pozemku p. č. 170/13 a pozemku p. č. 170/9 v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXX ve schvalovací
části ze dne 21. 6. 2001 v plném znění, týkající se prodeje pozemku p. č. 170/13
a pozemku p. č. 170/9 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 06 11 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 170/13 o výměře 126 m2 a pozemku p. č. 170/24 o výměře 846 m2
v k. ú. Dolní Žleb pro pana Jiřího Hommera a paní Lucii Braunsteinovou, oba z Děčína,
na zahradu za cenu 1.944,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 11 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 170/13 o výměře 126 m2 a pozemku p. č.
170/24 o výměře 846 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Jiřího Hommera a paní Lucii Braunsteinovou, oba z Děčína, za cenu 97.200,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 11 37 17
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 827 v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 827/5 v k. ú. Bynov o výměře
505 m2 pro Ústecký kraj.

Usnesení č. RM 06 11 37 18
Rada města projednala novelu Smlouvy o spolupráci o rozšíření systému separace odpadu,
uzavřenou mezi městem Děčín a Severočeskými sběrnými surovinami a. s., a tuto

schvaluje
a
pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 06 11 37 19
Rada města projednala návrh na udělení výjimky ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb,
materiálů a majetku města ve věci pořízení herních prvků dětských hřišť na Labském nábřeží
a v ulici U Plovárny a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. k pořizování služeb, materiálů a majetku města a nákup herních
prvků dětských hřišť na Labském nábřeží a v ulici U Plovárny od společnosti Tomovy parky
s. r. o. a
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
zahájit jednání se společností Tomovy parky s. r. o., ve věci nákupu předmětných herních
prvků dětských hřišť.
Termín kontroly 07/06.
Usnesení č. RM 06 11 38 01
Rada města projednala žádost o finanční spoluúčast Města Děčín na 3. etapě rekonstrukce
areálu chráněných ručních dílen Jurta v Děčíně – Nebočadech ve výši 750.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Města Děčín občanskému sdružení Jurta
na 3. etapu rekonstrukce areálu chráněných ručních dílen Jurta v Děčíně – Nebočadech.
Usnesení č. RM 06 11 39 01
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Březiny o finanční dotaci na rozšíření
tréninkové plochy v areálu fotbalového stadionu a
r o z h o d l a
poskytnout Sportovnímu klubu Březiny finanční dotaci ve výši 18.055,00 Kč na rozšíření
tréninkové plochy v areálu fotbalového stadionu a

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu
Březiny dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 06 11 39 02
Rada města projednala žádost Společnosti přátel Děčína AMICI DECINI o užití znaku města
Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na tištěných samolepkách.
Usnesení č. RM 06 11 39 03
Rada města projednala žádost Společenského domu Střelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo
o finanční příspěvek na kulturní akci a
r o z h o d l a
poskytnout finanční dotaci Společenskému domu Střelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo
na kulturní akci dne 30. 4. 2006 ve výši 5.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Společenskému
domu Střelnice - Petr Kudrhalt - Fa Kubo dle předloženého znění.
Usnesení č. RM 06 11 39 04
Rada města projednala žádost pana Josefa Dzurka o finanční pomoc pro taneční skupinu
Prestige, která je vedená pod školským zařízením Dům dětí a mládeže, Děčín VI,
Klostermannova 8569/74 a
r o z h o d l a
poskytnout finanční dotaci taneční skupině Prestiže, vedené pod školským zařízením
Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 8569/74, ve výši 5.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace taneční skupině
Prestiže, vedené pod školským zařízením Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova
8569/74 , v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 11 50 01
Rada města projednala částečnou revokaci usnesení rady města ohledně zajištění
2. Pivních slavností města Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 09 39 04 ze dne 18. 4. 2006 ve smyslu
vypuštění textu: „rozhodla o poskytnutí příspěvku města Děčína" a jeho nahrazení textem:
„ schvaluje zapůjčení 4 ks mobilních WC a 6 ks dřevěných stánků".

Usnesení č. RM 06 11 50 02
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města
a zveřejnit záměr města prodat objekt č. p. 332 Na Pěšině, Děčín IX, s pozemkem st. p. č. 918
o výměře 603 m² a s pozemkem p. č. 761/114 o výměře 2068 m² vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 06 11 50 03
Rada města projednala Prohlášení o slibu odškodnění podle § 725 a násl. Obchodního
zákoníku mezi Městem Děčín, jako slibujícím a SčVK, a. s., jako příjemcem slibu, kdy toto
prohlášení je specifikováno v příloze č. 1 důvodové zprávy a toto
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 06 11 60 01
Rada města projednala informaci o zadání realizace zakázky „Dodávka a montáž
svodidlového zábradlí v části komunikace Labské nábřeží - Přípeř“ a
rozhodla
o zadání výše uvedené zakázky firmě WALI CZ s. r. o.
Usnesení č. RM 06 11 60 02
Rada města projednala žádost jezdeckého klubu JK Větrný Ranč o finanční podporu
na uspořádání 6. ročníku jezdeckých skokových závodů „Cena města Děčína" a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci JK Větrný Ranč na uspořádání 6. ročníku jezdeckých skokových
závodů „Cena města Děčína" ve výši 35.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace JK Větrný Ranč
na uspořádání 6. ročníku jezdeckých skokových závodů „Cena města Děčína" v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 06 11 60 03
Rada města projednala žádost pana Ivana Juláka, provozovatele výletní lodi
o schválení názvu lodi, užití znaku a vlajky města a

na Labi,

souhlasí
s názvem výletní lodi „Děčín“ a s užitím znaku a vlajky města Děčína.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

Pavel
Jeřábek
místostarosta

v.r.

