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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 21. června 2011

Usnesení č. RM 11 12 30 01
Rada města projednala žádost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III – Staré
Město o bezúplatný převod technických prostředků v jejich společném vlastnictví do majetku
statutárního města Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 12 30 02
Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a po úpravě
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 01.07.2011.
Usnesení č. RM 11 12 30 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 11 30 01 – tajemník magistrátu města – VZDK.
Usnesení č. RM 11 12 30 04
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 02 50 05 – vedoucí OR a OŽP – VZDK.
Usnesení č. RM 11 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 54/2011 – č. RO 72/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2011 o 4.081 tis. Kč a zvýšení výdajů o 4.081 tis. Kč .
Usnesení č. RM 11 12 36 01
Rada města projednala materiál týkající se autorského dozoru projektanta pro stavbu
„Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 - 2/2011 a
pověřuje
Mgr. Petra Kužela podpisem smlouvy s AA – ATELIER ALFA, spol. s r. o., IČ: 47782307,
Ústí nad Labem, na provádění autorského dozoru v II. čtvrtletí roku 2011.
Usnesení č. RM 11 12 37 01
Rada města projednala návrh úpravy Směrnice č. 18 o hospodaření s majetkem města a
schvaluje
Směrnici č. 18-2 o hospodaření s majetkem města v upraveném znění s účinností
od 22.06.2011.
Usnesení č. RM 11 12 37 02
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení
na podchycení dešťových a odpadních vod v lokalitě Folknáře Ing. Ladislavem Horou a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup při
zadávání veřejných zakázek bod 1, a Ing. Ladislava Horu jako zpracovatele projektové
dokumentace pro územní a stavební povolení na podchycení dešťových a odpadních vod
v lokalitě Folknáře dle cenové nabídky s tím, že náklady na zpracování projektové
dokumentace budou hrazeny z rozpočtu OMH na rok 2011 a
pověřuje
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vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu
objednávky pro Ing. Ladislava Horu.
Usnesení č. RM 11 12 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2235 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení
vodovodní, kanalizační a elektro přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí
a vlastníka pozemku p. č. 2237 v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2235 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva chůze a jízdy, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 2237 v k. ú. Podmokly za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 182/4 – ostatní plocha v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
a přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 71/64 – ostatní plocha, p. č. 71/58 – ostatní plocha, p. č. 71/63 –
ostatní plocha, p. č. 75/13 – lesní půda, p. č. 97/2 – lesní půda, p. č. 99/2 – tr.por., v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy, tj. kabelového vedení NN a umístění el. pilíře, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit části pozemků p. č. 2987 – ostatní plocha, p. č. 2988 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení vodovodního řadu a přípojek, pro budoucího oprávněného,
tj. Severočeská vodárenská společnost, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 173/3 – ostatní plocha, p. č. 2875 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení VN, pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 09
Rada města projednala informaci k žádosti o umístění závory na pozemku v k. ú. Děčín a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 12 37 10
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska s výstavbou účelové komunikace na pozemcích
p. č. 144/2, p. č. 142/2, p. č. 141/2 v k. ú. Vilsnice, dle důvodové zprávy a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Účelová komunikace na pozemku p. č. 144/2,
p. č. 142/2, p. č. 141/2 v k. ú. Vilsnice“ na pozemcích p. č. 144/2, p. č. 142/2 a p. č. 141/2
v k.ú. Vilsnice mezi P. H. a statutárním městem Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 12 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 762/11 o výměře 204 m2 v k. ú. Bynov
s paní I. K. dohodou ke dni 30.04.2011.
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Usnesení č. RM 11 12 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/138 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Bynov, pro spol. KNY
s.r.o., zast. Jindřichem Kny, E.Krásnohorské 30, Jílové - Martiněves za cenu 325 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 12 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 427/2 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město,
pro pana V. R. za cenu 1.650 Kč/rok, na dobu určitou, do doby vzniku právních účinků
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, s následujícími podmínkami:
1. před zahájením stavby rozsah a postup prací včetně termínů realizace projedná
s oddělením investic odboru rozvoje MM Děčín, a to v návaznosti na akci „IPRM –
Revitalizace sídliště Staré Město“,
2. bere na vědomí, že bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu
„Rekonstrukce ulice Březová“ a bude spolupracovat v této záležitosti s odborem
rozvoje a odborem stavební úřad MM Děčín,
3. po kolaudaci parkoviště na části pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Děčín – Staré Město
budou sloužit 2 parkovací místa pro veřejnost.
Usnesení č. RM 11 12 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 614/4 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 11 12 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 184/12 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 12 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 863/22 o výměře 363 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 12 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 682/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 12 37 20
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město věcným
břemenem a
neschvaluje
zatížení části pozemku p. č. 682/1 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva chůze
a jízdy jako přístup k nemovitosti na pozemku st. p. č. 678 v k. ú. Děčín – Staré Město,
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro vlastníka nemovitosti st. p. č.
678 vč. obj. čp. 141 v k. ú. Děčín – Staré Město, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2386 o výměře 256 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1a, Praha,
za cenu 471.040,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že nabyvatel bere
na vědomí, že pozemek p. č. 2386 v k. ú. Děčín je, pod rejstříkovým č. 33674/5-5053, zapsán
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky Národního památkového ústavu
v Praze.
Usnesení č. RM 11 12 37 22
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 348/12 o výměře 143 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín za cenu 32.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 11 12 37 23
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 04 37 14 ze dne 22.02.2011 týkající
se pronájmu části pozemku p. č. 1388 v k. ú. Horní Oldřichov, ve smyslu změny textu
z původního znění „za cenu 1.282 Kč/rok“ na nové znění textu „za cenu 250 Kč/rok“.
Usnesení č. RM 11 12 37 24
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 10 37 16 ze dne 24.05.2011 ve smyslu
vypuštění textu: „... p. č. 1286/2...“ a změny textu z původního „...34.660 Kč/rok...“ na nový
text „....32.700 Kč/rok...“
Usnesení č. RM 11 12 37 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 10 37 27 ze dne 25.05.2010, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1717/1 a pozemků p .č. 1717/3 a p. č. 1717/5 v k. ú. Děčín a zřízení věcného
břemene, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 06 07 01 ze dne
24.06.2010, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1717/1 a pozemků p. č. 1717/3 a p. č.
1717/5 v k. ú. Děčín a zřízení věcného břemene, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 12 37 26
Rada města projednala návrh novely Postupu a zásad pronájmu pozemků ve vlastnictví
statutárního města Děčín a
schvaluje
nové znění zásad „Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví Statutárního města
Děčín“ po doplnění s účinností od 22.06.2011 s tím, že dosud platné „zásady“ pozbudou
platnosti dne 21.06.2011.
Usnesení č. RM 11 12 37 27
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlum u Děčína a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1042 – ostatní plocha, v k. ú. Chlum u Děčína věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská
vodárenská společnost, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 12 37 28
Rada města projednala žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci přidělené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 12 37 29
Rada města projednala žádosti o snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
schvaluje
snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů dle Směrnice č. 4 k postupu při správě
pohledávek města, čl. 7:
• paní J. a panu V. Č. z částky 6.613,00 Kč na 10 %, tj. 661,30 Kč,
• panu M. J. z částky 8.371,00 Kč na 10 %, tj. 837,10 Kč.
Usnesení č. RM 11 12 37 30
Rada města projednala žádosti o snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů dle Směrnice
č. 4 k postupu při správě pohledávek města, čl. 7:
• paní P. M. z částky 99.726,00 Kč na 10 %, tj. 9.972,60 Kč,
• paní V. Š. z částky 70.596,00 Kč na 10 %, tj. 7.059,60 Kč,
• paní V. B. z částky 32.428,00 Kč na 10 %, tj. 3.242,80 Kč.
Usnesení č. RM 11 12 37 31
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek dle Směrnice č. 4 k postupu při správě
pohledávek města, čl. 7:
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• s paní S. K. a panem R. P. dle které se povoluje úhrada dluhu paní S. K. a panu R. P.
ve výši 9.452,00 Kč v měsíční splátce 500,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek,
• s paní P. V. (M.) dle které se povoluje úhrada dluhu paní P. V. ve výši 10.807,00 Kč
v měsíční splátce 200,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 12 37 32
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytů
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek dle Směrnice
č. 4 k postupu při správě pohledávek města, čl. 7:
• s paní M. P. a panem I. D. dle které se povoluje úhrada dluhu paní M. P. a panu I. D.
ve výši 24.111,00 Kč v měsíční splátce 500,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek,
• s paní V. A. dle které se povoluje úhrada dluhu paní V. A. ve výši 20.965,00 Kč
v měsíční splátce 500,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 12 37 33
Rada města projednala návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor na Husově náměstí 5 a
schvaluje
Smlouvu o nájmu nebytových prostor na Husově náměstí 5 a
pověřuje
1. náměstka primátora statutárního města Děčín pana Pavla Sinka k podpisu Smlouvy o nájmu
nebytových prostor na Husově náměstí 5.
Usnesení č. RM 11 12 37 34
Rada města projednala žádost Povodí Ohře s.p. o spolupráci statutárního města Děčín při
koordinaci staveb „Úprava Bělského potoka“ a „Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský
potok“ a
schvaluje
zařazení rekonstrukce mostu DC-037L jako prioritu oprav v roce 2012 a dále
ukládá
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vedoucímu odboru rozvoje zahájení výběrového řízení na rekonstrukci mostu DC-037 L,
tzn. přípravu této akce k realizaci v roce 2012 v koordinaci s Povodím Ohře s.p.
Usnesení č. RM 11 12 39 01
Rada města projednala bezúplatný převod majetku zřizovatele mezi Děčínskou sportovní,
Oblouková 1400/6, Děčín III, příspěvková organizace a školami a školskými zařízeními,
jejichž zřizovatelem je město a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 12 39 02
Rada města projednala bezúplatný převod majetku zřizovatele mezi Základní školou
a Mateřskou školou Děčín VI, Školní 1544/5 a Základní školou Děčín I, Komenského nám.
622/3 a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 12 39 03
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Základní školy Děčín XXXII, Míru 152,
Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, a Domu dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38
na rok 2011 a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 12 39 04
Rada města projednala návrh na zvýšení kapacity a změny míst poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení a
schvaluje
1. zvýšení kapacity Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace o 35 dětí a o 45 strávníků ve školní jídelně - vývařovně,
2. rozšíření míst poskytovaného vzdělávání a školských služeb u Mateřské školy Děčín
VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace o budovu Thunská 1303/4
s kapacitou 35 dětí a 45 strávníků ve školní jídelně - výdejně,
3. změnu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny při
Základní škole Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace z adresy Thunská
1303/4 na adresu Klostermannova 869/74,
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4. změnu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Domu dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace z adresy Klostermannova 869/74
na adresu Divišova 217/8.
Usnesení č. RM 11 12 39 05
Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p.o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 673692 a
schvaluje
Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p.o.,
Teplická 75, Děčín IV, IČ 673692, která je nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové
organizace, s účinností od 01.07.2011.
Usnesení č. RM 11 12 50 01
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na pracovní místo vedoucího
úředníka/úřednice - vedoucí/ho odboru rozvoje a dle návrhu tajemníka magistrátu města
schvaluje
jmenování Mgr. Petra Kužela v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru rozvoje ke dni 01.07.2011 a
ukládá
tajemníkovi magistrátu, aby v souladu se zněním zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jmenoval Mgr. Petra Kužela do funkce vedoucího odboru rozvoje, a to s účinností
od 01.07.2011
Usnesení č. RM 11 12 50 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 36 ze dne 24.08.2010, týkající se
prodeje pozemku p. č. 249 v k. ú. Vilsnice ve smyslu změny kupní ceny, a to z původní ceny
„....10.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu „......5.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 10 07 11 41 ze dne 23.09.2010, a to z původní ceny „....10.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem“ na novou cenu „......5.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
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Usnesení č. RM 11 12 50 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 924 v k. ú. Vilsnice
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s podmínkou zatížení této části
pozemku p. č. 924 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva chůze a jízdy pro statutární město
Děčín.
Usnesení č. RM 11 12 50 04
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle výzvy v JŘBU
odeslané dne 01.06.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou Sdružení Mariánská louka Viamont DSP a.s., ZEMPRA DC, Železničářská
1385/29, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949.
Usnesení č. RM 11 12 50 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 811 v k. ú. Loubí
u Děčína o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 12 50 06
Rada města projednala informaci o doplnění IPRM Děčín – sídliště Staré Město o tzv. projekt
„pod čarou“ s názvem PODPORA – program poradenství a dalšího vzdělávání
pro nezaměstnané z lokality Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zařazení projektu s názvem PODPORA – program poradenství a dalšího
vzdělávání pro nezaměstnané z lokality Děčín (který připravuje předložit OMNI TEMPORE
o.p.s; Báňská 287, 434 01 Most, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
oblast podpory: 3.2) mezi projekty „pod čarou“ do Integrovaného plánu rozvoje města Děčín
– sídliště Staré Město.
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Usnesení č. RM 11 12 50 07
Rada města projednala žádost manželů T. a M. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace manželům T. K. a M. K. na výstavbu
infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 354/1 (nyní p. č. 354/5) v k. ú.
Vilsnice ve výši 50.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s žadateli v předloženém
znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.
Usnesení č. RM 11 12 50 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstva města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha na financování akcí statutárního města
Děčín dle předloženého návrhu a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 11 12 50 09
Rada města projednala žádost města Jílové o poskytnutí dotace za účelem zajištění realizace
„Osobní vlakové dopravy na trati č.132 Děčín – Oldřichov u Duchcova“ a po úpravě
rozhodla
poskytnout městu Jílové, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČO 00261408,
dotaci ve výši 50.000,00 Kč na osobní vlakovou dopravu na trati č.132 Děčín – Oldřichov
u Duchcova v období měsíců červenec – prosinec 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
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Usnesení č. RM 11 12 50 10
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 73/2011, a to zvýšení výdajů § 2242 – provoz veřejné železniční
dopravy o 50.000,00 Kč, a snížení výdajů § 3639 – dotace na inženýrské sítě k rodinným
domům o 50.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 12 50 11
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Plavecký areál Děčín – rozšíření
kapacity“ a
schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle
výzvy v JŘBU odeslané dne 09.06.2011),
2. prodloužení termínu realizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s.
Usnesení č. RM 11 12 50 12
Rada města projednala nové návrhy na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro
statutární město Děčín a na základě těchto skutečností
schvaluje
podání výpovědi z pojistné smlouvy na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel akciové
společnosti Kooperativa a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této výpovědi a
ukládá
tajemníkovi magistrátu zpracovat a předložit do 15.08.2011 novou smlouvu na pojištění
majetku, odpovědnosti a vozidel pro statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 11 12 50 13
Rada města projednala žádost paní M. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Lovosická ul. a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace paní M. H. na výstavbu infrastruktury
k rodinnému domu na pozemku p. č. 3082 v k. ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s žadatelkou
v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.
Usnesení č. RM 11 12 60 01
Rada města projednala žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín, Mírové
nám. 234/3, Děčín IV o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na informačním letáku PANELu humanitárních organizací města
Děčína.
Usnesení č. RM 11 12 60 02
Rada města projednala Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb a koupi č. 002885 a
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb a koupi č. 002885 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy
o poskytování služeb a koupi č. 002885 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 12 60 03
Rada města projednala Směrnici č. 13-2 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů
a datových karet a
schvaluje
Směrnici č. 13-2 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů a datových karet.
Usnesení č. RM 11 12 60 04
Rada města projednala projekt Podpora zaměstnanosti v Děčíně (v novém Středisku
městských služeb) a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci do globálního grantu Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit č. CZ.1.04/3.2.01- číslo výzvy: 19 na projekt Podpora
zaměstnanosti v Děčíně (v novém Středisku městských služeb).

František P e l a n t v. r.
primátor

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