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

USNESENÍ
z 22. schůze rady města konané dne 17. října 2006

Usnesení č. RM 06 22 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 03 27 060
usnesení č. RM 06 11 37 19
usnesení č. RM 05 18 50 08

vedoucí OR
vedoucí OHM
vedoucí OHM

DK 12/06
VzDK
DK 12/06.

Usnesení č. RM 06 22 34 01
Rada města projednala žádost o souhlas zřizovatele s využitím finančních prostředků
rezervního fondu ZOO Děčín na investiční účely a
schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního
fondu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 22 36 01
Rada města projednala informaci o spolupráci Statutárního města Děčín v oblasti cestovního
ruchu a tuto
bere na
a
jmenuje

vědomí

primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku členem Poradního sboru
pro cestovní ruch České Švýcarsko a jeho zástupcem vedoucí odboru rozvoje Magistrátu
města Děčín Ing. Věru Jančovou.
Usnesení č. RM 06 22 36 02
Rada města projednala záměr rozšíření dětského hřiště v Příčné ul., Děčín III, o část přilehlé
komunikace a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 06 22 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout části pozemku p. č. 2370 o celkové ploše 90 m² za cenu ve
výši 500,--Kč/měsíc a části pozemku p. č. 2370 o celkové ploše 178 m² za cenu ve výši
1.000,--Kč/měsíc, včetně přístřešků za účelem stání pro osobní automobily vše v k. ú. Děčín
/areál vysokoškolské koleje/.
Usnesení č. RM 06 22 37 02
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 236 v k. ú. Podmokly –
restaurace Pastýřská stěna od 1. 11. 2006 po dobu přerušení provozu restaurace z důvodu
rekonstrukce objektu, pro 1. Děčínskou obchodní společnost, s. r. o., se sídlem Želenická
1540, Děčín VI.
Usnesení č. RM 06 22 37 03
Rada města projednala žádosti paní Hozmanové ze dne 22. 5. 2006 a pana Gavruna ze dne
19. 6. 2006 o udělení výjimky a
rozhodla
udělit výjimku ve smyslu změny podmínky nájemní smlouvy, tj. možnost chovat domácí
zvíře - psa v bytové jednotce č. 17, manželům Hozmanovým a v bytové jednotce č. 15 panu
Gavrunovi, oba žadatelé z Děčína.
Usnesení č. RM 06 22 37 04
Rada města projednala žádost o snížení nájemného v objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X a
schvaluje
snížení nájemného za pronájem objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X, o 50 % za období
od 1. 11. 2006 do 30. 3. 2007 pro pana Štrobla z Děčína.
Usnesení č. RM 06 22 37 05
Rada města projednala návrh zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
města a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města Děčína
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pro rok 2007 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 22 37 06
Rada města projednala žádost o vrácení investovaných finančních prostředků a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. přesun finančních prostředků ve výši 600.000,00 Kč z § 3729 skládka Orlík na § 3639 - ost. majetek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení finančních prostředků investovaných do objektu
č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, dle ZP č. 5006-356-06 ve výši 690.000,00 Kč společnosti
PRO-JJT, spol. s r. o., se sídlem Ústecká 958/38, Děčín V.
Usnesení č. RM 06 22 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 505/1 a pozemku p. č. 502/1 – ostatní komunikace v k. ú.
Dolní Žleb věcným břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně
práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu č. p. 18 na pozemku st. p. č.
45 – zast. plocha v k. ú. Dolní Žleb za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 22 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 79/1 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 22 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1579/1 – ostatní komunikace v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva vedení kanalizační a elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
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vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 22 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 77/5 – ostatní komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
vedení vodovodní a plynové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 22 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 663 – ostatní komunikace a pozemku p. č. 659/4 – zeleň v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva vedení plynové přípojky STL přes tyto pozemky včetně práva
vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 22 37 12
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu č. p. 51 v k. ú. Křešice u Děčína
včetně pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 51 včetně pozemků p. č. 544,
p. č. 546 a části pozemku p. č. 547 (dle GP č. 404-148/2006 pozemek p. č. 547/2 o výměře
celkem 593 m2) v k. ú. Křešice u Děčína ve výši 2.863.600,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 06 22 37 13
Rada města projednala žádost na vybudování komunikace na pozemku p. č. 3055/34
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
vybudování komunikace na pozemku p. č. 3055/34 v k. ú. Podmokly ze strany manželů
Bouškových z Děčína, manželů Kellerových z Děčína, pana Koštíře z Děčína, manželů
Suchomelových z Děčína, manželů Štěbetákových z Děčína, manželů Štěchových
z Děčína a manželů Zimmermannových z Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1) uzavřít dohodu o budoucím předání a převzetí komunikace na pozemku p. č. 3055/34
v k. ú. Podmokly mezi Statutárním městem Děčín a manželi
Bouškovými z Děčína,
manželi Kellerovými z Děčína, panem Koštířem z Děčína, manželi Suchomelovými z Děčína,
manželi Štěbetákovými z Děčína, manželi Štěchovými z Děčína a manželi
Zimmermannovými z Děčína, po doplnění a
2) schválit bezúplatný převod stavby komunikace na pozemku p. č. 3055/34 v k. ú. Podmokly
z vlastnictví manželů Bouškových z Děčína, manželů Kellerových z Děčína, pana Koštíře,
z Děčína, manželů Suchomelových z Děčína, manželů Štěbetákových z Děčína, manželů
Štěchových z Děčína a manželů Zimmermannových z Děčína, do vlastnictví Statutárního
města Děčín.
Usnesení č. RM 06 22 37 14
Rada města projednala návrh na udělení pověření a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města
udělováním souhlasu
pro krátkodobé využívání prostor budov magistrátu města Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
a ul. 28.října 1155/2, Děčín I, pro výstavní účely, maximální výstavní doba 30 dnů.
Usnesení č. RM 06 22 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci z majetku příspěvkové
organizace: Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace
a vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 22 39 02
Rada města projednala žádost sportovního subjektu Kobra Boletice o finanční dotaci
na sportovní akce: Euromaratón ve Frankfurtu nad Mohanem a Supermaratón Miláno a
rozhodla
o poskytnutí příspěvku pro sportovní subjekt Kobra Boletice ve výši 50.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní
subjekt Kobra Boletice v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 22 50 01
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Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn souvisejících s účinností zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2007 a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města, zařazených do Magistrátu města
Děčín o 6 zaměstnanců k 1. 11. 2006.
Usnesení č. RM 06 22 50 02
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín za září 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 4.490 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 4.490 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 22 50 04
Rada města projednala „Plán zimní údržby místních komunikací na území města Děčína“
v období od 1. 11. 2006 do 31. 3. 2007 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 22 50 05
Rada města projednala zprávu o přípravě realizace propojení úseků U3 a U8 severních
přístupových cest na děčínský zámek a
schvaluje
zadání realizace stavebních prací dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 22 50 06
Rada města projednala zprávu o přípravě realizace odstraňování havarijního stavu opěrných
zdí mezi ulicemi Teplická a Na Výšinách a
schvaluje
zadání realizace dle §23 odst. 4 písmeno b) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
s výzvou jednomu zájemci.
Usnesení č. RM 06 22 50 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout část pozemků p. č. 2070/13 o výměře 19 m2, p. č.
2070/15 o výměře 2 m2, p. č. 2259 o výměře 358 m2, p. č. 2260 o výměře 480 m2, p. č.
2278/1 o výměře 269 m2, p. č. 2395/19 o výměře 1788 m2, p. č. 2408/1 o výměře 1027 m2,
p. č. 2408/2 o výměře 826 m2, p. č. 2514/3 o výměře 103 m2, p. č. 2514/4 o výměře 122 m2,
p. č. 2514/5 o výměře 44 m2, p. č. 2514/7 o výměře 163 m2, p. č. 2514/8 o výměře 4 m2,
p. č. 2514/9 o výměře 62 m2, p. č. 2514/12 o výměře 294 m2, p. č. 2923 o výměře 905 m2,
p. č. 2925/1 o výměře 463 m2, p. č. 2926 o výměře 193 m2, p. č. 2927 o výměře 847 m2,
p. č. 2928 o výměře 107 m2, p. č. 2937/9 o výměře 387 m2, p. č. 2938/1 o výměře 26 m2,
p. č. 2938/2 o výměře 764 m2, p. č. 2951/21 o výměře 204 m2, p. č. 2951/22 o výměře
216 m2, p. č. 2951/24 o výměře 172 m2, p. č. 3015/1 o výměře 82 m2, p. č. 3015/6 o výměře
267 m2 a p. č. 3015/8 o výměře 16 m2 vše v k. ú. Děčín – pro manipulační plochu při opravě
mostu - „Silnice I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, Pravobřežní estakáda“ a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
se stavbou a s vydáním stavebního povolení „Silnice I/13 Děčín, most ev. č. 13-085,
Pravobřežní estakáda“.
Usnesení č. RM 06 22 50 08
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 947/3 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Chlum u Děčína od paní Mencové z Děčína, pana Čermáka
z Děčína a paní Švarcové z Děčína.
Usnesení č. RM 06 22 50 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a v
– Staré Město a rozhodnutí

k. ú. Děčín

odkládá
s tím, že budou prověřeny veškeré souvislosti se současným využíváním pozemků
a potřebami dalšího možného využití pozemků ze strany města.
Usnesení č. RM 06 22 50 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 170 o výměře 7583 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 06 22 50 11
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Rada města projednala informaci o možnosti převodu pozemku p. č. 3716/1 v k. ú. Podmokly
včetně stavby a tuto
bere

na

v ě d o mí .

Usnesení č. RM 06 22 50 12
Rada města projednala návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury a rozhodnutí
odkládá
s tím, že požaduje materiál dopracovat dle dodatečně předložených připomínek a námětů
zpracovatelů materiálu.
Usnesení č. RM 06 22 50 13
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na předmět veřejné zakázky: „Zázemí sportovní haly ulice Práce, Děčín IV“ a
rozhodla
1) o vyloučení 4 uchazečů pro neúplné nabídky a
2) o zadání této veřejné zakázky uchazeči VCES a. s., Na Harfě 337/3, Praha 9 a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 06 22 50 14
Rada města projednala problematiku akce „Výstavba vodovodního řadu v ulici Pod Pískovým
Vrchem, Děčín - Čechy “ a
schvaluje
1) uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy
2) navýšení ceny díla o 50 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 22 50 15
Rada města projednala přípravu zadávacího řízení na předmět zakázky: „Výstavba kanalizace
Děčín – Červený Vrch – 2.etapa“ a
schvaluje
1) seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení
2) hodnotící kritérium
3) po doplnění seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
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Usnesení č. RM 06 22 60 01
Rada města projednala žádost HC Děčín o. s. o navýšení dotace na provoz zimního stadionu
na rok 2006 včetně návrhu Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2006, určené
pro HC Děčín o. s., se sídlem Oblouková ul., Děčín I, PSČ 405 01, IČ 69387605,
na provozování Zimního stadionu v Děčíně a návrh na úpravu rozpočtu a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení dotace pro HC Děčín o. s. na provoz Zimního stadionu
v Děčíně pro rok 2006 o 1.400.000,00 Kč z rozpočtové rezervy města a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o navýšení dotace o částku 1.400.000,00 Kč pro HC Děčín o. s.,
2) o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro HC Děčín o. s., v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 06 22 60 02
Rada města projednala návrh Odboru místního hospodářství a majetku města na označení
budovy Městské knihovny Děčín na adrese Raisova 1155/3, Děčín IV, na průčelí budovy a
schvaluje
umístění označení MĚSTSKÁ KNIHOVNA na průčelí budovy městské knihovny na adrese
Raisova 1155/3, Děčín IV.
Usnesení č. RM 06 22 60 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0303/2006 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0303/2006 ze dne 23. 3. 2006 mezi Statutárním
městem Děčín a společností IPOLT CZ, s. r. o.
Usnesení č. RM 06 22 60 04
Rada města projednala žádost firmy 360Panorama Liberec o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na internetových stránkách firmy 360Panorama Liberec.
Usnesení č. RM 06 22 60 05
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Rada města projednala žádost firmy A+P sklo a porcelán o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v reklamním kalendáři na rok 2007 firmy A+P sklo a porcelán.
Usnesení č. RM 06 22 60 06
Rada města projednala žádost manželů Stružinských ze dne 5. 10. 2006 a
neschvaluje
dohodu o uznání dluhu na nájemném za pronájem pozemku p. č 204/2 v k. ú. Děčín
a povolení splátek manželům Stružinským z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu
v celkové výši 1.502.046,00 Kč + příslušenství v šesti splátkách ve lhůtě do 18 měsíců.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Pavel J e ř á b e k
v. r.
první náměstek primátora
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