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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2011
Usnesení č. RM 11 10 30 01
Rada města projednala podnět občanů Dolního Žlebu na zřízení osadního výboru v městské
části Děčín XIV – Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zřídit v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb, a to s účinností
od 01.07.2011,
2. určit v souladu s § 120 odst. 1 až 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, počet členů „Osadního výboru Dolní Žleb“ v počtu
5 členů a členy tohoto osadního výboru:
• Forejt Jaroslav,
• Neumann Miroslav,
• Puchýř Vladimír,
• Suchopárek Aleš,
• Švihnos Jan,
kteří jsou ke dni 23.06.2011 přihlášeni k trvalému pobytu v Děčíně XIV – Dolní
Žleb,
3. zvolit v souladu s § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, z řad členů osadního výboru předsedu osadního výboru.
Usnesení č. RM 11 10 30 02
Rada města projednala návrh na stanovení ,,Pravidel pro přijímání a vyřizování petic
a stížností - 2“ a v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
,,Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - 2“ s účinností od 25.05.2011.
Usnesení č. RM 11 10 30 03

Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 10 21 30 04 – předsedové komisí RM – VZDK.
Usnesení č. RM 11 10 32 01
Rada města projednala návrh na pojmenování ulice na pozemku p. č. 1235 v k. ú. Horní
Oldřichov a pokračující v k. ú. Krásný Studenec na parcele 1592/3 a 1592/1 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název v nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 1235 v k. ú. Horní
Oldřichov a pokračující v k. ú. Krásný Studenec na parcele 1592/3 a 1592/1 na V Trojmezí.
Usnesení č. RM 11 10 32 02
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 204
v k. ú.Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 204 v k. ú.Chrochvice
- Mendelova.
Usnesení č. RM 11 10 32 03
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 586
v k. ú.Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé ulice na pozemku p. č. 586 v k. ú. Vilsnice
- Šeříková.
Usnesení č. RM 11 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 40/2011 – č. RO 53/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2011 o 4.964 tis. Kč a zvýšení výdajů o 4.964 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 10 36 01
Rada města projednala přípravu projektu 1. část „Revitalizace sídliště Děčín III - Staré
Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do IOP na 1. část projektu „Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ v roce 2011 na následující lokality: Jezdecká ul. (dle projektové
dokumentace VII. etapa a zeleň blok č. 4) a 5) a Kladenská ul. (dle projektové
dokumentace VIII. etapa a zeleň blok č. 6) v předpokládaném objemu 10,6 mil. Kč
vč. DPH
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši tj. 100 % celkových nákladů
1. části projektu, tj. 10,6 mil. Kč vč. DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 1,59 mil. Kč (tj. 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
Usnesení č. RM 11 10 37 01
Rada města projednala problematiku bytových jednotek v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV a
schvaluje
zařazení objektu Tržní 1932/26, Děčín IV do standardního režimu přidělování bytových
jednotek.
Usnesení č. RM 11 10 37 02
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci s firmou KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov,
která ve statutárním městě Děčín provozuje a sváží kontejnery na sběr vyřazeného textilu a
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s firmou KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov, která ve statutárním
městě Děčín provozuje a sváží kontejnery na sběr vyřazeného textilu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 10 37 03
Rada města projednala návrh na výpověď mandátní smlouvy správcům městských domů
a bytů a
schvaluje
výpověď Mandátní smlouvy uzavřené dne 25.04.1995 mezi městem Děčín a Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín ke dni 30.06.2011 a výpověď Mandátní smlouvy
uzavřené dne 03.12.2003 mezi městem Děčín a společností TOMMI-SEVER, s.r.o.,
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Ústí nad Labem ke dni 30.06.2011 včetně zrušení Plné moci udělené dne 03.12.2003
společnosti TOMMI-SEVER, s.r.o., k zajištění úkonů spojených se správou městských domů
a bytů a to ke dni 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 10 37 04
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
uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 10 37 05
Rada města projednala žádost vlastníků jednotek Krokova 790, Děčín I o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy
ve výši 10 % vlastníkům jednotek Krokova 790, Děčín I za splnění podmínky prodeje
4 bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 80%.
Usnesení č. RM 11 10 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín, v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 165 – ostatní plocha, p. č. 2870 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín
a části pozemků p. č. 393 – ostatní plocha, p. č. 430 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení vedení nového vodovodního řadu pro budoucího
oprávněného, tj. SVS, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2648/2 – ostatní plocha, p. č. 2864 ostatní plocha, p. č. 2865 –
ostatní plocha, 2838/1 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení
zemního kabelového vedení NN a VN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s.,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1582 – ostatní plocha, v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2995 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení plynovodu STL a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Hoštice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 692/3 – ostatní plocha, v k. ú. Hoštice nad Labem věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1250/66 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení kNN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1554/1 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení kNN a přípojky pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2386 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení optického kabelu mobilní sítě, pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2,
Czech Republic, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 10 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 344 – ostatní plocha, v k. ú. Chrochvice 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 10 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1733/2 – ostatní plocha, v k. ú. Podmokly 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 10 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem 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“ pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov
za cenu 34.660 Kč/rok, na dobu určitou do 31.12.2012.
Usnesení č. RM 11 10 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 638-639-102/08 ze dne 24.04.2008 na pronájem
pozemku st. p. č. 638 v k. ú. Bělá u Děčína, uzavřené s panem J. P. a paní V. H. ve smyslu
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snížení pronajaté výměry u pozemku st. p. č. 638 v k. ú. Bělá u Děčína z původních 838 m2
na nových 835 m2.
Usnesení č. RM 11 10 37 18
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Děčín na stavbu cyklostezky
a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku části pozemku p. č.
2540/17 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Děčín - trvalý zábor, 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 10 37 19
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Děčín na stavbu cyklostezky
a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku části 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 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 10 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 59 o výměře 73 m2, p. č. 67 o výměře
144 m2 a p. č. 68/1 o výměře 411 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele L. a P. B. za cenu 125.600,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 11 10 37 21
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1437/4 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana P. P. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 10 37 26
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 168/40 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví manželů J. a Z. S. do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 500 Kč/m2
s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po zajištění financí v rozpočtu města.
Usnesení č. RM 11 10 37 27
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 397 o výměře 719 m 2 a p. č. 443/1 o výměře
459 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 13/11/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p. č. 397 a p. č. 443/1
v k. ú. Děčín a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemků
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 10 37 28
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 276/79 o výměře 2 459 m 2
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 10 37 29
Rada města projednala informaci o realizaci akce „Ostružník – oprava zdiva u čp. 8
v Děčíně XVI – Přípeř“, mimo jiné i na pozemcích p. č. 721/1 a p. č. 1218 v k. ú. Prostřední
Žleb a tuto
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bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 10 37 31
Rada města projednala statut a jednací řád komise pro životní prostředí a urbanismus a oba
dokumenty
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 10 37 32
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1/2011 ke smlouvě č. 3120009079 o poskytování
služeb ze dne 24.06.2003 uzavřené mezi městem Děčín a Technickými službami Děčín, a.s. a
schvaluje
Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě č. 3120009079 o poskytování služeb ze dne 24.06.2003 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu Dodatku č. 1/2011.
Usnesení č. RM 11 10 37 33
Rada města projednala dvě žádosti o pronájem pozemku p. č. 871 v k. ú. Podmokly (Husovo
nám.) a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout Husovo nám. (pozemek p. č. 871 v k. ú. Podmokly)
za účelem pořádání prodejních trhů za účasti českých prodejců.
Usnesení č. RM 11 10 37 34
Rada města projednala informaci o opravě nájezdů Tyršův most, Červený Vrch a
bere na vědomí
postup při odstranění havarijního stavu asfaltových povrchů dle výjimky ze Směrnice č. 5
k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 6 bod 2a).
Usnesení č. RM 11 10 39 01
Rada města projednala žádost Sportovního klubu dětí a mládeže a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 10 39 02
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Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací statutárního města Děčín za rok 2010 a po úpravě

ředitelů

s c h v a l u j e
1. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových
organizací za rok 2010:
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Iva Košková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, Mgr. Alena
Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Jiří Olša
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, Mgr. Anna Drobná
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra
Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, PhDr. Jana Skalová,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, paní Kateřina Majerová

2. Poskytnutí odměn za rok 2010 ředitelům příspěvkových organizací
na úseku kultury:
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254
- ředitelce Ing. Ivetě Krupičkové
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3
- řediteli Mgr. Ladislavu Zoubkovi
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Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75
- řediteli MgA. Jiřímu Trnkovi
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6
- řediteli Ing. Igoru Bayerovi
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2
- ředitelce PhDr. Janě Skalové
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI
- řediteli Ing. Antonínovi Novákovi
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV
- ředitelce paní Kateřině Majerové
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 10 39 03
Rada města projednala předložený materiál a
s c h v a l u j e
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2011
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Iva Košková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, Mgr. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Jiří Olša
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, Mgr. Anna Drobná
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, Ing. Igor Bayer

11

na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, PhDr. Jana Skalová,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, paní Kateřina Majerová
Usnesení č. RM 11 10 39 04
Rada města projednala jednací řád a statut komise pro výchovu a vzdělávání a tyto
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 10 50 01
Rada města projednala Dopis Asociace Falun Gong ČR, ve kterém se obrací na zastupitele
města Děčín s prosbou o podporu petiční akce proti pronásledování pokojné meditační praxe
Falun Gong v Číně a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít dopis na vědomí s tím, že je na rozhodnutí každého zastupitele, zda
připojí svůj podpis k „Petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně“.
Usnesení č. RM 11 10 50 02
Rada města projednala záměr zadat zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci
domova pro seniory, Kamenická 755/195, Děčín II a
schvaluje
zadat vypracování projektové dokumentace na Rekonstrukci domova pro seniory,
Kamenická 755/195, Děčín II, včetně vestavby v půdních prostorách budovy A a B.
Usnesení č. RM 11 10 50 03
Rada města projednala návrh na:
• rozšíření kapacity Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace do budovy Thunská 1303/4,
• přesun školní družiny – odloučeného pracoviště Základní školy Děčín VI, Na Stráni
879/2, příspěvková organizace z budovy Thunská 1303/4 do budovy
Klostermannova 869/74 a
• přesun odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace z budovy Klostermannova 869/74 do objektu Vzdělávacího
střediska Městské knihovny v Divišově 217/8
a tento návrh
schvaluje.
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Usnesení č. RM 11 10 50 04
Rada města projednala návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2011 –
2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč
přijatého od České spořitelny, a.s., Praha o jeden rok se splatností do 30.06.2012,
2. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru
č. 704/10/LCD ze dne 22.06.2010 s Českou spořitelnou, a.s., Praha dle předloženého
návrhu a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne 22.06.2010 s Českou spořitelnou, a.s.,
Praha.
Usnesení č. RM 11 10 50 05
Rada města projednala informaci o Hradišťské chartě a
rozhodla
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o připojení
statutárního města Děčín k Hradišťské chartě a
pověřuje
1. v souladu s rozhodnutím rady města o připojení statutárního města Děčín k Hradišťské
chartě zaměstnankyni odboru rozvoje magistrátu města Ing. Renatu Domašinskou
podpisem Hradišťské charty za statutární město Děčín u příležitosti konání
cyklokonference dne 31.05.2011 v Uherském Hradišti,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o pověření mezi statutárním městem Děčín a Ing. Renatou Domašinskou.
Usnesení č. RM 11 10 50 06
Rada města projednala přípravu projektu „Revitalizace nádvoří zámku a vinných sklepů“ a po
úpravě
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 05 50 09 ze dne 08.03.2011 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 03 08 14 ze dne 24.03.2011 v plném
znění,
2. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Revitalizace nádvoří zámku
a vinných sklepů“ o celkových nákladech projektu 19.807.107,96 Kč včetně DPH,
3. zajištění předfinancování projektu ve výši 19.807.107,96 Kč včetně DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu a
4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
2.856.836,83 Kč vč. DPH (tj. 15 % z 19.045.578,86 Kč vč. DPH celkových
způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši
761.529,10 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 11 10 50 07
Rada města projednala předložený materiál týkající se problematiky sanace skalního masivu
v ul. Čsl. mládeže a po doplnění
schvaluje
v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. a Směrnice statutárního města a magistrátu města Děčín č. 5
„K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ výjimku z obecného postupu při zadávání
veřejné zakázky na sanaci havarijního skalního masivu v ul. Čsl. Mládeže. Dodavatelem prací
byla vybrána společnost VERTICO, s. r. o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 10 50 09
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
s přizváním Mgr. Věry Floriánové a Daniely Trojanové jako odborníků s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 11 10 50 10
Rada města projednala návrh týkající se pověření k zastupování statutárního města Děčín
ve věci projednání správního deliktu dle § 180 zák. 183/2006 Sb., Zákona o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a
pověřuje
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1. Ing. Valdemara Grešíka k zastupování statutárního města Děčín ve věci projednání
správního deliktu dle § 180 zák. 183/2006 Sb. v platném znění stavby „Zámek Děčín –
kulturně společenské centrum“,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Valdemarem Grešíkem.
Usnesení č. RM 11 10 60 03
Rada města projednala návrh dotace pro OS Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Sojčáci Děčín, na podporu kulturních aktivit v roce 2011 a
rozhodla
poskytnout OS Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Sojčáci Děčín, IČ 22891439,
Vítova 301, Děčín IX dotaci ve výši 50.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace občanskému
sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Sojčáci Děčín, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 10 60 04
Rada města projednala materiál o překládce podzemního vedení v majetku UPC Česká
republika a. s. v rámci stavby: „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)“ a
schvaluje
uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických
komunikací a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o provedení
vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací a uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s UPC Česká republika a. s., IČ: 00562262,
DIČ: CZ 00562262, Závišova 5, 140 00 Praha 4.
Usnesení č. RM 11 10 60 05
Rada města projednala materiál „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)" a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dle výzvy v JŘBU odeslané 15.04.2011) a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 se Sdružením
Atlantik Viamont DSP a ZEMPRA DC, IČ 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí
nad Labem.

František P e l a n t v. r.
primátor

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