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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 6. září 2011

Usnesení č. RM 11 15 30 01
Rada města projednala žádost občanů Boletic nad Labem na zřízení osadního výboru
v městské části Děčín XXXII – Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města nezřídit Osadní výbor Děčín XXXII - Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 15 30 02
Rada města projednala návrh na stanovení nového sazebníku úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a
stanoví
v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, § 10 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění dle přílohy tohoto usnesení, a jeho účinnost od 7. září 2011.
Usnesení č. RM 11 15 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2011 – 2015 a
doporučuje

zastupitelstvu města zvolit paní Blaženu Julákovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2011 – 2015.
Usnesení č. RM 11 15 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2011 – 2015 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Jaroslava Kratochvíla do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2011 – 2015.
Usnesení č. RM 11 15 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011
k zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu roku 2011 a
schvaluje
RO č. 106/2011 – návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011, tj. snížení
příjmů roku 2011 o 13.012 tis. Kč, zvýšení výdajů o 25.881 tis. Kč a zvýšení financování
o 38.893 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 15 35 02
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2011
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 11 15 36 01
Rada města projednala informaci o Registraci žádostí na Ministerstvu pro místní rozvoj
na akce uplatněné v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou – „Povodně 2010“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit spolufinancování těchto akcí:
•
•
•
•
•
•

Lávka přes Jílovský potok DC-010L
Lávka přes Ploučnici u elektrárny v Březinách
Most přes Ludvíkovický potok v Loubí DC-042P
Lávka přes Chrochvický potok DC-019L
Most přes náhon, ul. Provaznická DC-037P
Most přes Ploučnici u Kauflandu
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• Lávka přes Ploučnici
• Rekonstrukce mostu ev.č. DC-007L Děčín – Vojanova
• Most DC-035 ul. Krokova Děčín – MK na p. p. č.2945
s tím, že se statutární město Děčín bude podílet v minimální výši 444.468,00 Kč (tj. 10 %
z celkových způsobilých výdajů 4.444.670,00 Kč).
Usnesení č. RM 11 15 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 4/11/OMH o odprodeji nemovitosti
z majetku statutárního města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti čp. 825 ul. Krokova a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 825 a na pozemku parc. č. 2672,
zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
6. E. M.
bytová jednotka č. 825/6 včetně spoluvlastnického podílu 1033/4585 na společných
částech budovy čp. 825 a zastavěném pozemku parc. č. 2672, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
148.752,00 Kč
7. M. S.
bytová jednotka č. 825/7 včetně spoluvlastnického podílu 720/4585 na společných
částech budovy čp. 825 a zastavěném pozemku parc. č. 2672, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
103.680,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se kupní cena navýší o případné náklady na řešení
oprav.
Usnesení č. RM 11 15 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2935/1 – ostatní plocha, p. č. 3163/1 – zast. pl., v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku p. č. 3151/24 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 15 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7
v k. ú. Bělá u Děčína 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 15 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva vstupu, vjezdu, chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby
a oprav Bělského potoka, od povinného, tj. statutárního města Děčín, pro oprávněného Povodí
Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 15 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
• pronájem části pozemku p. č. 3825 o výměře cca 50 m2 a části pozemku p. č. 3827
o výměře cca 50 m2 oba v k. ú. Podmokly na zahradu pro pana I. D. za cenu 470 Kč/rok
• pronájem části pozemku p. č. 3825 o výměře cca 50 m2 a části pozemku p. č. 3827
o výměře cca 50 m2 oba v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní I. M. za cenu
470 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 15 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Chrochvice a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 564/5 o výměře 1 603 m2 v k. ú. Chrochvice na zahradu,
pro paní A. B. na dobu neurčitou, za cenu 6.412 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 15 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 333 o výměře 769 m2 v k. ú. Křešice u Děčína na zahradu
pro manžele J. a M. V. na dobu neurčitou, za cenu 3.076 Kč/rok.

Usnesení č. RM 11 15 37 08
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Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 320/5 o výměře 438 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu, pro pana
P. N. na dobu neurčitou, za cenu 876 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 15 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3434/11a-105/03 na pronájem části pozemku
p. č. 334/1 v k. ú. Chrochvice, uzavřené s manželi J. a A. Ř. ve smyslu rozšíření nájemní
smlouvy o dalšího nájemce a to o paní M. V. a změny nájemného z původní výše 200 Kč/rok
na nově 1.158 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 15 37 10
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 12 37 15 ze dne 21.06.2011, týkající se
pronájmu pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Děčín – Staré Město ve smyslu vyjmutí podmínky č. 3
z předmětného usnesení rady města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 15 37 11
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Děčín a Dolní Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Dolní Žleb a část pozemku
p. č. 2410/4 v k. ú. Děčín pro umístění informačních tabulí s turistickými informacemi
a zařízení cyklostezky.
Usnesení č. RM 11 15 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 545/2 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 11 15 37 13
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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. 106 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 15 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 325 o výměře 706 m 2 v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 11 15 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 176/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 15 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 182/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 15 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 60 o výměře 260 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 11 15 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 469/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 15 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 469/11 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 15 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č.
v k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

119/1

Usnesení č. RM 11 15 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2720 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 15 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3828/4 v k. ú. Podmokly o výměře
2 m2 na prodej zeleniny.
Usnesení č. RM 11 15 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3828/3 v k. ú. Podmokly o výměře
2 m2 na prodej zeleniny.
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Usnesení č. RM 11 15 37 24
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• do majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 861/2, p. č. 901/2 a p. č.
1268/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Prostřední
Žleb,
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 861/3 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 11 15 37 25
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1324 o výměře 750 m2,
v k. ú. Podmokly z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 11 15 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 184/12 (dle geometrického plánu
č. 631-62/2011 se jedná o pozemek p. č. 184/14 o výměře 13 m2) v k. ú. Březiny u Děčína, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a P. T. za cenu 10.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 341/54 o výměře 715 m2 a st. p. č. 341/23 o
výměře 18 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. opěrné
zídky), pro paní P. W. za cenu 54.975,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 341/44 o výměře 385 m2 a st. p. č. 341/22 o
výměře 29 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. opěrné
zídky), pro paní E. M. za cenu 31.050,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 11 15 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 341/43 o výměře 421 m2 a st. p. č. 341/21 o
výměře 15 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. opěrné
zídky), pro manžele Z. a M. M. za cenu 32.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 341/42 o výměře 536 m2 a st. p. č. 341/20 o
výměře 26 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. opěrné
zídky), pro manžele Z. a E. K. za cenu 42.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemků p. č. 1286/15 o výměře 17 m2,
p. č.1286/5 o výměře 29 m2 a p. č. 1286/16 o výměře 6 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov za cenu dle
znaleckého posudku č. 5247-49-5/11 ze dne 17.05.2011, tj. 20.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 276/33, dle
geometrického plánu č. 619-008/2011 nově ozn. jako pozemek p. č. 276/141 o výměře
339 m2, v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro Společenství
vlastníků jednotek domu č. p. 142, Březiny, město Děčín, se sídlem Březiny 142, Děčín
XXVII za cenu 33.900,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 11 15 37 33
Rada města projednala námitku k prodeji pozemku p. č. 3038 v k. ú. Podmokly a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 09 37 23 ze dne 10. 5. 2011, týkající se prodeje
pozemku p. č. 3038 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. projednat námitku k prodeji pozemku p. č. 3038 v k. ú. Podmokly a tuto vzít
na vědomí,
2. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 11 05 05 18 ze dne
26.05.2011, týkající se prodeje pozemku p. č. 3038 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
3. schválit prodej pozemku p. č. 3038 o výměře 25 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení mezi stávajícími žadateli
o prodej s tím, že výchozí cena pro dohadovací řízení je stanovena ve výši 5000,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 15 37 35
Rada města projednala návrh na převod vybudovaného osvětlení přechodu pro chodce v ulici
Ústecká, Děčín V do majetku města a návrh na uzavření darovací smlouvy o převodu
vlastnictví vybudovaného osvětlení přechodu pro chodce v ulici Ústecká, Děčín V a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. převod zařízení – vybudované osvětlení přechodu pro chodce v ulici Ústecká, Děčín V
z vlastnictví R. a L. A. do majetku statutárního města Děčín,
2. uzavření darovací smlouvy o převodu vlastnictví vybudovaného osvětlení přechodu
pro chodce v ulici Ústecká, Děčín V mezi statutárním městem Děčín a R. a L. A.
3. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu
předmětné darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 11 15 37 36
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, týkající se převodu částí pozemků v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. 593/02 ze dne 09.05.2002 ve smyslu změny převodce
z původního znění „… pana J. B.…“ na nové znění „…paní A. B., R. B. a Z. B.…“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. doplnění usnesení zastupitelstva města č. LXXXI. ze dne 30.05.2002 ve smyslu změny
převodce z původního znění „… pana J. B.…“ na nové znění „…paní A. B., R. B. a Z.
B.…“ a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod – formou daru
části pozemků p. č. 2883/1 a p. č. 2884 o výměrách upřesněných dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven po provedení stavby, oba v k. ú. Podmokly z majetku
paní A. B., R. B. a Z. B. do majetku statutárního města Děčín s tím, že
• při rekonstrukci chodníku podél pozemků p. č. 2883/1 a p. č. 2884 v k. ú.
Podmokly zajistí statutární město Děčín projektovou přípravu a stavební
realizaci opěrné zdi dvou vjezdů na pozemky, a to v celé skladbě podkladních
i krycích vrstev za dodržení všech požadavků projektové dokumentace včetně
rozhledových studií,
• kompletní projektová dokumentace bude s majitelkami předmětných pozemků
projednána,
• majitelkám pozemků bude umožněno na obou vjezdech kontrolovat kvalitu
provedených prací, které mají být zakryty další vrstvou, nebo se stanou
nepřístupnými, o této skutečnosti budou informovány min. 5 pracovních dnů
předem, pokud se nedostaví a neprovedou kontrolu těchto prací, může
zhotovitel pokračovat v díle,
• při opravě a úpravě asfaltového krytu vozovky ulice Jiřího z Poděbrad zajistí
statutární město Děčín dodržení příslušných norem tak, aby dešťová voda
řádně stékala do kanalizace, ne na chodník a pozemky p. č. 2884 a p. č. 2883/1
v k. ú. Podmokly, voda ze střechy autobusové zastávky nebude svedena
na předmětné pozemky,
• majitelky pozemků obdrží projektový rozpočet a po dokončení vjezdů
podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotlivých cen,
dokumentaci skutečného provedení vjezdů a certifikáty použitých
rozhodujících materiálů,
• statutární město Děčín současně provede stavbu opěrné zdi chodníku
z vyztužených KB bloků od plánované zastávky MAD k prvnímu vjezdu
a mezi oběma vjezdy.
Usnesení č. RM 11 15 37 37
Rada města projednala návrh na zajištění projektové dokumentace a
schvaluje
zajištění projektové dokumentace na provedení stavby „Chodník a BUS zastávka ul. Jiřího
z Poděbrad u č. p. 944“, zpracovatel: p. Jaroslav Šimonek.
Usnesení č. RM 11 15 37 39
Rada města projednala žádosti uživatelů zahrad v ZO Pod Chlumem, Děčín III, tyto
bere na vědomí
a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit kupní cenu u dosud neprodaných pozemků – zahrad v ZO
Pod Chlumem, Děčín III ve výši 75 Kč/m2 dle stávajících „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 15 37 40
Rada města projednala stížnost pana P. B. – uživatele a vlastníka zahrady v ZO
Pod Chlumem, Děčín III, tuto
bere na vědomí
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vyplacení finanční částky všem, kteří již pozemky v ZO
Pod Chlumem, Děčín III do dnešního dne odkoupili, a to ve výši rozdílu kupní ceny za prodej
pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město v ZO Pod Chlumem, Děčín III a ceny dle stávajících
„Zásad“.
Usnesení č. RM 11 15 37 41
Rada města projednala dopis právního zástupce pana O. D., týkající se problematiky pozemku
p. č. 1746 v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Děčín
a panem O. D. ve smyslu:
1. hřiště na pozemku p. č. 1746 v k. ú. Podmokly bude řešeno jako víceúčelové hřiště dle
„Situace širších vztahů“ vypracované f. Sortprojekt v srpnu 2011, arch.číslo 11/26,
2. změny doby využití pozemku jako víceúčelové hřiště z původní doby 10 let ode dne
vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy do KN, uzavřené mezi městem Děčín
a panem O. D. na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci územního souhlasu nebo
případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na provoz víceúčelového hřiště a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pokračovat v jednání soudní cestou, prostřednictvím právního
zástupce města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 15 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se věcného břemene
přes pozemek p. č. 2235 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 12 37 04 ze dne 21.06.2011, týkající se věcného
břemene přes pozemek p. č. 2235 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 2235 v k. ú. Podmokly, dle
geometrického plánu č. 3420-109/2011 označenou jako VB část „A“, věcným břemenem
práva jízdy a chůze k pozemku p. č. 2237 v k. ú. Podmokly, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 2237 v k. ú. Podmokly bezplatně.
Usnesení č. RM 11 15 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
na změnu místa pro poskytování pobytové sociální služby DOZP pro zdravotně postižené
ženy v Horním Žlebu a
schvaluje
změnu místa pro poskytování pobytové sociální služby DOZP pro zdravotně postižené ženy
v Horním Žlebu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• schválit Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín, p.o. ke dni
01.10.2011 a
• pověřit primátora podpisem Dodatku č. 13 a Úplného znění Zřizovací listiny ke dni
01.10.2011 dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 15 38 02
Rada města projednala žádost Montessori centra Děčín, o.s., IČ 22859551 o mimořádnou
dotaci ve výši 445.000,00 Kč a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádné dotace,
2. o uzavření smlouvy na mimořádnou dotaci organizaci Montessori centra Děčín, o.s.,
IČ 22859551, ve výši 445.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 15 39 01
Rada města projednala návrh dotace na zajištění spoluúčasti statutárního města Děčín k dotaci
přidělené MŠMT pro HC Děčín, se sídlem Oblouková ul. (Zimní stadion), PSČ 405 01
Děčín I, IČ 69387605, v roce 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – 1. etapa“ ve výši
3.350 tis. Kč,
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2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Reko kabin a regenerace –
1. etapa“ v roce 2011 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 15 39 02
Rada města projednala žádost Azylového domu pro muže a matky s dětmi, Řecká 1216/19,
Děčín VI o volný vstup do plavecké haly a
schvaluje
bezplatný vstup do plavecké haly Děčín klientům s dětmi Azylového domu pro muže a matky
s dětmi, Řecká 1216/19, Děčín VI v doprovodu sociálního pracovníka dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 15 39 03
Rada města projednala informaci o havarijním stavu střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého,
kterou má ve správě Zámek Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867 a
bere na vědomí
postup při odstranění havárie střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, dle výjimky
z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 11 15 39 04
Rada města projednala žádost Dětského domova a Školní jídelny Lipová u Šluknova,
příspěvková organizace o úhradu neinvestičních nákladů za školní rok 2010/2011 na žáky
a tuto dle důvodové zprávy
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 15 50 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
bezúplatný převod nábytku do 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu
a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 11 15 50 02
Rada města projednala informaci o doplnění IPRM Děčín – zóna Centrum o tzv. projekt „pod
čarou“ s názvem Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání
na VOŠ a SPŠS Děčín (dále jen SPECIALISTA) a
doporučuje
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zastupitelstvu města zařazení projektu s názvem Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci
oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín (dále SPECIALISTA), který předložila
VOŠ a SPŠ Stavební Děčín, p. o. v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - IPo,
oblast podpory 2. 1., prioritní osa 7. 2., Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, mezi projekty
„pod čarou“ do Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum.
Usnesení č. RM 11 15 50 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí stavební dokumentace a
schvaluje
poskytnutí kopie stavební dokumentace objektu čp. 1157 v k. ú. Podmokly, týkající se opravy
budovy čp. 1157 v k. ú. Podmokly ohledně provedení fasády a dalších prací s tím
souvisejících právnímu zástupci společnosti VERTICO s.r.o.
Usnesení č. RM 11 15 50 04
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách statutárního města Děčín za období
01.01.2011 – 30.06.2011 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 15 60 01
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 22. září 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 15 60 02
Rada města projednala materiál „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)“ a rozhodnutí k 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 04.08.2011)
odkládá.
Usnesení č. RM 11 15 60 03
Rada města projednala materiál „2. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci
IPRM Děčín – sídliště Staré Město“ a
schvaluje
změnu termínu dokončení díla na 07.11.2011 a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 s firmou INSKY
spol. s r.o.

František P e l a n t v. r.
primátor

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