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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 7. schůze rady města konané dne 5. dubna 2011

Usnesení č. RM 11 07 31 01
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. Tomáše Kejzlara, vedoucího
oddělení informačních technologií Magistrátu města Děčín k jednáním a právním úkonům
jménem statutárního města Děčín související s činnostmi, potřebnými k poskytnutí služeb
První certifikační autority, a.s., konkrétně pak k vytvoření žádosti o certifikát, žádosti
o následný certifikát, zneplatnění certifikátu serveru elektronické podatelny Magistrátu města
Děčín a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Tomášem Kejzlarem, vedoucím oddělení
informačních technologií Magistrátu města Děčín s platností do 30.06.2014.
Usnesení č. RM 11 07 36 01
Rada města projednala materiál „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického,
ZŠ Komenského náměstí" a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2010/0360/OR ze dne 02.04.2010 o provedených
změnách, méněpracech a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 4 s firmou
Děčínský stavební podnik s. r. o., IČ : 47781483.

Usnesení č. RM 11 07 37 01
Rada města projednala návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru
použitých světelných zdrojů a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů se
společností EKOLAMP s.r.o., Praha a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení místa
zpětného odběru použitých světelných zdrojů.
Usnesení č. RM 11 07 37 02
Rada města projednala informaci o nerealizaci akce „Čisté město“ v roce 2011 z důvodu
nedostatku finančních prostředků a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 07 37 03
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o uznání dluhu a povolení splátek se spol. H
+M Děčín, s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Pavlem Horáčkem, dle které se povoluje
úhrada dluhu za nájemné a plnění spojená s užíváním nebytových prostor Myslbekova 1389E/
16, Děčín I včetně úroku z prodlení v měsíčních splátkách 3.000,00 Kč splatných do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 07 37 04
Rada města projednala dopis T. H. týkající se zvýšení nájemného za podzemní garážová stání
v domě Tržní 1932/26, Děčín IV a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 07 37 05
Rada města projednala žádost o odprodej objektu Litoměřická 13 /114, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. pozastavit odprodej objektu č. p. 13, Litoměřická ul. 14,
Děčín III s příslušenstvím včetně st. p. č. 99 a části pozemku p. č. 98, dle geometrického
plánu č. 666-083/2008 pozemku p. č. 98/2 vše v k. ú. Děčín-Staré Město s tím, že objekt bude
využit pro navýšení kapacity předškolských zařízení.
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Usnesení č. RM 11 07 37 06
Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku města a
schvaluje
plán akcí většího rozsahu na rok 2011 pro bytové domy spravované společností TOMMISEVER, s.r.o., a Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 07 37 07
Rada města projednala žádost pana J. N. o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor
a
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor Hudečkova 669/4, Děčín I výpovědí z nájmu dle čl. II,
odst. 2. Nájemní smlouvy č. 13/96/HS společnosti N+B Trefa, s.r.o.
Usnesení č. RM 11 07 37 08
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 924 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 07 37 09
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku na stavbu cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 2540/17 o výměře cca 1 m 2 v k. ú. Děčín
- trvalý zábor, za účelem provedení stavby „Cyklostezka Ploučnice“, na dobu určitou,
tj. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
Usnesení č. RM 11 07 37 10
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Děčín dotčeného stavbou
cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 2870 o výměře cca 63 m2 v k. ú. Děčín
za účelem provedení stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“ na dobu určitou, tj. po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu.
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Usnesení č. RM 11 07 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 535 o výměře 177 m2 v k. ú. DěčínStaré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 07 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Děčín – Staré Město
o výměře cca 110 m2.
Usnesení č. RM 11 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Děčín –
Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 07 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2378 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 60 m2.
Usnesení č. RM 11 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2378 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 07 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 333 o výměře 769 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 07 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 333 o výměře 769 m2 v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 11 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 25/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 11 07 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 351/1948 z celku
pozemku p. č. 588 v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do vlastnictví P. a M. P. za cenu 1.315,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti.
Usnesení č. RM 11 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 11/1 v k. ú. Lesná
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana J. M. za cenu 130 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 07 37 21
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení a
schvaluje
smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení se společností ASEKOL s.r.o.
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr
elektrozařízení.
Usnesení č. RM 11 07 37 22
Rada města projednala návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s paní J. Š.
dle které se povoluje úhrada závazku představující škodu vzniklou umístěním vozidla tovární
zn. Ford Mondeo 1.8 I, RZ ULL 49-87 na odstavném parkovišti, odtah vozidla a ekologickou
likvidaci v celkové výši 40.960,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč splatných
do posledního dne příslušného měsíce, vše pod ztrátou výhody splátek a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této dohody.
Usnesení č. RM 11 07 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 249/1, p. č. 252, p. č. 251/2, p. č.
259/1, p. č. 258/3, p. č. 264/18, p. č. 1286/2, p. č. 357/3, p. č. 357/4, p. č. 374/4, p. č. 358/23,
p. č. 358/16, p. č. 374/1, p. č. 1149, p. č. 376/1, p. č. 367/1, p. č. 369/1, p. č. 1290/1, p. č.
1288/1, st. p. č. 638 v k. ú. Bělá u Děčína a p. č. 107/4 v k. ú. Podmokly o výměrách
dle záborového elaborátu, který je nedílnou součástí materiálu, za účelem realizace investiční
akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km. 0,418 – 1,418 – II.etapa“.
Usnesení č. RM 11 07 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 259/1, p. č. 258/3, p. č.
264/18, p. č. 1286/2, p. č. 357/3, p. č. 357/4, p. č. 374/4, st. p. č. 638, p. č. 358/23, p. č.
358/16, p. č. 374/1, p. č. 1149, p. č. 367/1, p. č. 369/1, p. č. 1290/1, p. č. 1288/1 v k. ú.
Bělá u Děčína a p. č. 107/4 v k. ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, po realizaci akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km. 0,418 – 1,418 –
II.etapa“.
Usnesení č. RM 11 07 39 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy
Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 na rok 2011 a tento
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s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 11 07 39 02
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, PO o souhlas
s čerpáním investičního fondu na pořízení plynového tlakového kotle a tuto
s c h v a l u j e
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 07 50 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín - zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna
Centrum, jehož obsahem je snížení finančního příspěvku Regionální rady o částku
státního rozpočtu a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2
Smlouvy o realizaci IPRM – zóna Centrum s Regionální radou regionu soudržnosti
Severozápad, se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136.
Usnesení č. RM 11 07 50 02
Rada města projednala návrh na zpracování architektonické studie Revitalizace veřejného
prostoru tržiště a designu nového mobiliáře v Děčíně, v k. ú. Podmokly, č. p. 867/1, č. p.
867/2 a
pověřuje
Mgr. Petra Kužela, pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje, k podpisu smlouvy
s MgA. Lenkou Křemenovou, IČO: 73813150 a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 07 50 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 06 35 02 – vydat novou Směrnici č. 6 Škodní
a náhradové řízení s účinností od 1. dubna 2011 – tajemník magistrátu – VzDK.
Usnesení č. RM 11 07 50 04
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
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bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0310 003 – vedoucí odboru rozvoje – VzDK.
Usnesení č. RM 11 07 50 05
Rada města projednala udělení plné moci firmě Terén Desing, s r.o. pro zajištění investorsko inženýrské činnosti k projektu „Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejím podpisem.
Usnesení č. RM 11 07 50 06
Rada města projednala návrh na vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Poskytování hlasových a datových služeb“ a
schvaluje
1. Druh výběrového řízení: otevřené
2. Charakter veřejného zadavatele: centrální
3. Základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky ve struktuře dílčích
hodnotících kritérií:
Hodnotící kritérium

Váha Způsob hodnocení kritéria

Nabídková cena bez DPH za flat tarif – tj. cena hlasového
Nabídková cena bez
tarifu s neomezeným počtem volných minut a neomezeným
50 %
DPH za mobilní flat tarif
počtem SMS. Hodnocení - (nejnižší nabídka/hodnocená
nabídka)*100.
Nabídková
DPH za
hovorného

cena bez
1 minutu 5 %

Nabídková cena bez DPH za 1 minutu hovorného - tj. cena 1
minuty hovorného v rámci tarifu bez volných minut.
Hodnocení - (nejnižší nabídka/hodnocená nabídka)*100.

Subkritérium 1. 25 %

Nabídková cena bez DPH za 1 minutu hovorného do
mobilní sítě Telefonica 02

Subkritérium 2. 25 %

Nabídková cena bez DPH za 1 minutu hovorného do
mobilní sítě T-Mobile

Subkritérium 3. 25 %

Nabídková cena bez DPH za 1 minutu hovorného do
mobilní sítě Vodafone

Subkritérium 4. 25 %

Nabídková cena bez DPH za 1 minutu hovorného do pevné
sítě

Nabídková cena bez DPH za datový tarif – tj. cena výše
Nabídková cena bez
15 % specifikovaného datového tarifu pro jednoho účastníka.
DPH za datový tarif
Hodnocení - (nejnižší nabídka/hodnocená nabídka)*100.
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Nabídková cena bez
5%
DPH za pevný flat tarif

Nabídková cena bez DPH za flat tarif – tj. cena hlasového
tarifu s neomezeným počtem volných minut. Hodnocení (nejnižší nabídka/hodnocená nabídka)*100.

Nabídková cena bez
Nabídková cena bez DPH za implementaci řešení hlasových
DPH za implementaci 25 % služeb. Hodnocení - (nejnižší nabídka/hodnocená
řešení
nabídka)*100.

4. Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami v nadlimitní veřejné zakázce na služby:
Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1

Pavel Sinko – RM

náhradník: Mgr. Hana Cermonová

2

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková

3

Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Alena Smutná

5. Na základě ustanovení § 74 odst. 1, 3 a 4 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek:
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1

Pavel Sinko – RM

náhradník: Mgr. Hana Cermonová - RM

2

Ivan Vepřek - ZM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler - ZM

3

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková - OE

4

Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Alena Smutná - OPO

5

Ing Tomáš Kejzlar – odd. IT

náhradník: Jiří Veselý – odd. IT

Usnesení č. RM 11 07 50 07
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 28. dubna 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 07 60 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku ke „Kupní smlouvě a smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke „Kupní smlouvě a smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene“, uzavřené dne 22.11.2006 mezi statutárním městem
Děčín a manž. T. na prodej pozemků p. č. 902/1 a p. č. 911 v k. ú. Březiny u Děčína,
ve smyslu změn:
• v odst. VI. bod 1) vypustit text „...v termínu do pěti let od právních účinků vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí...“,
• v odst. VI. bod 2) vypustit celý text,
• v odst. VIII. vypustit text „...a obnovu mostního tělesa...“,
dle důvodové zprávy s tím, že manželé T. uhradí kompenzaci za prodej pozemků p. č. 902/1
a p. č. 911 v k. ú. Březiny u Děčína ve výši 307.422,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 07 60 02
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka vydáním
souhlasného stanoviska s uložením zemního kabelového vedení NN na pozemek p.č. 184/12
k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 11 07 60 03
Rada města projednala informaci, týkající se plánovaného výcviku vojenského útvaru 7907
Liberec na území statutárního města Děčín a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 37 07 ze dne 08.03.2011 ve smyslu
změny uskutečnění plánovaného výcviku z původního termínu „ve dnech
27.05.2011-06.06.2011“ na nový termín „ve dnech 02.05.2011 – 05.05.2011“.

František P e l a n t v. r.
primátor

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