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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 18. ledna 2011
Usnesení č. RM 11 02 30 01
Rada města projednala podnět manželů P. radě města, doručený Magistrátu města Děčín dne
28.12.2010, čj.: 135838/2010, týkající se činnosti odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu, a tento spolu s informacemi uvedenými v důvodové zprávě
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 02 31 01
Rada města projednala návrh spolupráce s Miroslavem Kabátem MK Studio za účelem
výroby obrazového materiálu o dění ve městě a činnosti statutárního města Děčína Magistrátu
města Děčín a
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo s Miroslavem Kabátem MK Studio dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podepsáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 11 02 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2011 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 02 35 01
Rada města projednala žádost paní M. H. o snížení daně z nemovitostí a tuto
bere na vědomí.

Usnesení č. RM 11 02 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 155/2010 – č. RO 172/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2010 o 27.117 tis. Kč, zvýšení výdajů o 16.374 tis. Kč a snížení financování
o 10.743 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 02 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 2/2011, č. RO 3/2011 a č. RO 5/2011 dle důvodové zprávy s tím,
že nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 11 02 36 02
Rada města projednala informaci o podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 1 mil. Kč
z Nadace ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit její podání pro realizaci sportovního areálu „Hřiště u Kocánka“
p. M. Š.
Usnesení č. RM 11 02 37 01
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu Nájemní smlouvy č. 01/04/OSM uzavřené mezi pronajímatelem Městem Děčín
a nájemcem FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení dne 01.07.2004 a to formou Dodatku č. 4
ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 02 37 02
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých a
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 04/OSM/2004 uzavřené mezi
pronajímatelem Městem Děčín a nájemcem panem Petrem Kudrhaltem dne 13.12.2004
formou Dodatku č. 5 ke smlouvě v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 11 02 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 02 37 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 02 ze dne 24.08.2010 týkající se
pronájmu nebytových prostor v areálu Základní školy Děčín XXXII, Míru 152 pro Romské
sdružení Indigo Děčín ve smyslu změny účinnosti pronájmu, tj. původně „s účinností
od 01.09.2010“ na nově „s účinností od 01.01.2011“.
Usnesení č. RM 11 02 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků pro umístění plakátovacích ploch a
schvaluje
pronájem části pozemků:
1.
2.
3.
4.
5.

p. č. 2927 v k. ú. Děčín
p. č. 966, p. č. 3453/77, p. č. 1811/1 v k. ú. Podmokly
p. č. 197/10 v k. ú. Děčín-Staré Město – 2x
p. č. 183/1 v k. ú. Boletice nad Labem
p. č. 862/4, p. č. 276/3 v k. ú. Březiny u Děčína

o výměrách 9 x 3,3m2.
Usnesení č. RM 11 02 37 06
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na provozování výlepové
činnosti uzavřené dne 12.12.2003 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na provozování výlepové činnosti uzavřené dne
12.12.2003 mezi statutárním městem Děčín a společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354,
460 14 Liberec 14, a
pověřuje
primátora města k podpisu Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě.
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Usnesení č. RM 11 02 37 07
Rada města projednala žádost na využívání kovového zábradlí oddělující komunikaci
od chodníku pro umístění reklamních a informačních plakátů a
neschvaluje
rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 01.06.2006 mezi statutárním městem Děčín a panem
Milanem Figedim, STOFI o službu spojenou s umisťováním reklamních a informačních
plakátů na kovové zábradlí v majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 02 37 08
Rada města projednala návrh kupní smlouvy na odkoupení podpěrných bodů (sloupů)
pro potřeby veřejného osvětlení v lokalitě Maxičky od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
a následný převod do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit výkup podpěrných bodů č. 1 – č. 24 v k. ú. Maxičky z vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku č. 3776/2010 ve výši
255.680,00 Kč + platná sazba DPH do majetku města,
2. schválit uzavření Kupní smlouvy č. 02/12/2010 JP na odkoupení podpěrných bodů
č. 1. – č. 24 v k. ú. Maxičky mezi statutárním městem Děčín a společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
3. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu
předmětné kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 11 02 37 09
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu
prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018
a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě.
Usnesení č. RM 11 02 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o zrušení vypořádání podílového
spoluvlastnictví a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví tak, aby se stali manželé H. výlučnými vlastníky domu čp. 136
ul. Litoměřická 35, Děčín III včetně pozemku p. č. 488/1 v k. ú. Děčín-Staré Město, za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 11 02 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1352/2010 mezi statutárním městem Děčín
a státním podnikem Povodí Ohře, Bezručova 4219, Chomutov
1. práva umístění stavby „Ocelové lávky pro pěší v ul. Oblouková, Děčín III“
na mostních pilířích postavených na pozemku p. č. 3011/1 – vodní plocha, v k. ú.
Děčín s vyznačením věcného břemene „A“ a „B“, v rozsahu vymezeném
v geometrickém plánu č. 2055-14/2010 ze dne 25.02.2010, který tvoří nedílnou
součást této smlouvy v celkovém rozsahu 49,55 m2;
2. práva vstupovat a vjíždět na pozemek uvedený v článku I. této smlouvy v souvislosti
s rekonstrukcemi, opravami a údržbou mostních pilířů „A“ a B“;
za jednorázovou úplatu ve výši 6.250,00 Kč s příslušným % DPH ve výši stanovené platným
zněním zákona o DPH, jako převod práv a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této Smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Usnesení č. RM 11 02 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře
cca 11 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 11 02 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky st. p. č. 777/2 o výměře 281 m 2 a p. č. 777/1
o výměře 318 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 02 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 777/2 o výměře 281 m2
a p. č. 777/1 o výměře 318 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 02 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v rámci realizace akce Plavební
stupeň Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 252/1, p. č. 2383/1, p. č. 2383/2,
p. č. 2395/23, p. č. 2408/1, p. č. 2408/2, p. č. 2408/3, p. č. 2410/4, p. č. 2410/6, p. č. 2447,
p. č. 2871/1, p. č. 3100, p. č. 3102/1 v k. ú. Děčín, p. č. 174, p. č. 249, p. č. 805 v k. ú. Loubí
u Děčína, p. č. 389, p. č. 393, p. č. 394/2, p. č. 394/5 v k. ú. Podmokly, p. č. 30, p. č. 31, p. č.
41, p. č. 173, p. č. 175, p. č. 179/1, p. č. 490, p. č. 491/2, p. č. 499/2, p. č. 1149/2, p. č. 1152,
p. č. 1157, p. č. 1179/1, p. č. 1345 v k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 167, p. č. 170 a p. č. 1403
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 02 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2335 o výměře 234 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 11 02 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2334 o výměře 641 m2 a p. č. 2336
o výměře 423 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
212.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro pana M. P.
Usnesení č. RM 11 02 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 54 v k. ú. Dolní Žleb a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 02 37 19
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
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uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku pozemků p. č. 184/11
o výměře 46 m2 a p. č. 184/12 o výměře 137 m2 v k. ú. Březiny u Děčína za účelem provedení
stavby „Cyklostezka Ploučnice“, na dobu určitou, tj. po dobu 5 let od finančního ukončení
projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy o výpůjčce
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 11 02 37 20
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků
do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín“ po doplnění s účinností od 25.02.2011
s tím, že dosud platné „zásady“ pozbudou platnosti dne 24.02.2011.
Usnesení č. RM 11 02 38 01
Rada města projednala žádost Romského sdružení „INDIGO DĚČÍN“, IČ 68975244
o mimořádnou dotaci z rozpočtu města ve výši 120 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 120 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 02 38 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 4/2011, tj. zvýšení výdajů § 4359 – příspěvky neziskovým
organizacím o 85 tis. Kč a snížení výdajů § 3319 – ostatní kulturní činnost o 10 tis. Kč
a § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – projekty, průběžná podpora o 25 tis. Kč a § 6409 –
prevence kriminality o 50 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 02 39 01
Rada města projednala žádost o zřízení školního klubu při Základní škole Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
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schvaluje
zřízení školního klubu od 01.09.2011 s kapacitou 400 dětí a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 11 02 39 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Základní školou Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvkovou organizací dne 06.10.2009 a
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Základní
školou Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvkovou organizací a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta jeho podpisem.
Usnesení č. RM 11 02 39 03
Rada města projednala návrhy na platy a jejich složky ředitelů příspěvkových organizací
na úseku školství a
stanovuje
s účinností od 01.01.2011 výši platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 02 39 04
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 2011 do Plavecké haly Děčín,
pro sportovce TJ Kajak Děčín jmenovitě: T. Ch., L. H., A. R., T. N., V. K., B. L.
a dále panu A. T.,
2. poskytnout každé jednotce sboru dobrovolných hasičů 4 permanentky: Děčín XXXII Boletice, Děčín III – Staré město, Děčín XI – Horní Žleb a Děčín XXXI – Křešice
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 11 02 39 05
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1
a Domu dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38 na rok 2010 a tyto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 11 02 39 06
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na úseku školství a kultury na rok 2011 a tyto
s c h v a l u j e
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 02 39 07
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem,
o. p. s. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 11 02 50 02
Rada města projednala návrh na vydání nové Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
ruší
ke dni 31.01.2011 Směrnici č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města ze dne
23.12.2009, vydanou radou města usnesením č. RM 10 01 60 01 a
vydává
Směrnici č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností od 01.02.2011.
Usnesení č. RM 11 02 50 03
Rada města projednala návrh na změnu člena komise cestovního ruchu a zaměstnanosti a
odvolává
Mgr. Marii Gutovou z pozice členky komise cestovního ruchu a zaměstnanosti a
jmenuje
Ing. Vlastimila Fialu za člena komise cestovního ruchu a zaměstnanosti.
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Usnesení č. RM 11 02 50 04
Rada města projednala návrh na odvolání a jmenování zástupců statutárního města Děčín
v Poradním sboru pro cestovní ruch České Švýcarsko a
odvolává
člena Poradního sboru pro cestovní ruch České Švýcarsko, Ing. Vladislava Rašku, a jeho
zástupce Ing. Věru Jančovou, vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města Děčín a
jmenuje
uvolněného člena rady města Ing. Vlastimila Pažourka, členem Poradního sboru pro cestovní
ruch České Švýcarsko a jeho zástupcem vedoucí oddělení kancelář primátora odboru
provozního a organizačního Magistrátu města Děčín, Mgr. Romanu Silvarovou.
Usnesení č. RM 11 02 50 05
Rada města projednala informace týkající se stavu skalního masivu T1, Teplická ulice a tuto
bere na vědomí
a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje ve spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí bezodkladně
vypsat výběrové řízení na firmu, která provede 3. etapu opravy skalního masivu T1, Teplická
ulice.
Usnesení č. RM 11 02 50 06
Rada města projednala zprávu o přípravě Městských slavností Děčín 2011 a po úpravě
schvaluje
program slavností dle důvodové zprávy a
rozhodla
1. Ing. Igora Bayera, ředitele Děčínské sportovní, p.o., pověřit zajištěním večerního
koncertu dne 13.05.2011 u Atlantiku, Hudebního festivalu Labe 14.05.2011 v rámci
Městských slavností Děčín 2011, k jednání s marketingovými partnery Městských
slavností Děčín 2011 a k uzavírání smluv mezi marketingovými partnery Městských
slavností Děčín 2011 a Děčínskou sportovní, p.o., včetně řešení partnerského plnění,
2. Ing. Ivetu Krupičkovou, ředitelku Zámku Děčín, p. o. pověřit zajištěním Historického
trhu májového v rámci Městských slavností Děčín 2011 v termínu 21.05.2011 –
22.05.2011, Odpoledne nejen pro seniory dne 22.5.2011,
3. Zdeňka Kulta, ředitele DDM Teplická ul., p. o. pověřit zajištěním slavnostního
průvodu před ohňostrojem dne 13.05.2011 a festivalu Mladé Labe v rámci Městských
slavností Děčín 2011 v termínu 21.05. 2011.
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Usnesení č. RM 11 02 50 07
Rada města projednala návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového stadionu
a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu pro HC
Děčín, na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín s.r.o. v roce 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 02 50 08
Rada města projednala návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost určené pro
sportovní kluby BK Děčín s.r.o., HC Děčín a TJ Doprava Děčín pro rok 2011 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2011
v upraveném předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 02 60 01
Rada města projednala informaci o dokončení staveb zámeckého areálu a rozhodnutí
o přípravě záměru dokončení staveb zámeckého areálu
odkládá.

František P e l a n t v. r.
primátor

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