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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2011

Usnesení č. RM 11 20 29 01
Rada města projednala návrh na stanovení cen za stání silničního motorového vozidla
na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích a po úpravě
stanovuje
ceník za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě
nebo jejich určených úsecích, ve znění, které je navrženo v příloze k materiálu
č. RM 11 20 29 01 do jednání rady města, a jeho účinnost od 1. ledna 2012.
Usnesení č. RM 11 20 29 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 10 04 16
ze dne 20.10.2011 – primátor – vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 11 20 30 01
Rada města projednala doručenou žádost obyvatel domu s pečovatelskou službou Děčín IX Bynov ze dne 21.10.2011 a tuto spolu se stanoviskem magistrátního odboru místního
hospodářství a majetku města
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 20 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a

doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 06 09 01
ze dne 23.06.2011- vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 11 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 136/2011 – č. RO 160/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2011 o 29.746 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3.509 tis. Kč a snížení financování
o 26.237 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 20 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách statutárního města Děčín po splatnosti
k 30.09.2011 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 20 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
k 30.09.2011 dle Směrnice č. 4-2 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 20 35 04
Rada města projednala návrh odpisového plánu statutárního města Děčín a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 20 36 01
Rada města projednala materiál o přeložce sítě v majetku Telefónica Czech Republic a. s.
v rámci stavby: „Povodňové škody 2010 Děčín, ul. Vojanova, rekonstrukce mostu ev.
č. DC-007L, k.ú.Děčín“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační
sítě a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o provedení
překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v majetku Telefónica
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Czech Republic a. s., IČ : 60193336, DIČ: CZ60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle.
Usnesení č. RM 11 20 36 02
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Modernizace učeben pro potřeby
dalšího vzdělávání“ a
schvaluje
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 04.11.2011) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 6 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ: 00671533.
Usnesení č. RM 11 20 36 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě CES 2655/2008/EO/17 o smlouvě
budoucí kupní mezi městem Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s.
ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa) a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 11 20 36 04
Rada města projednala materiál Návrh hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci: „Analýza potřeb a implementace softwarového řešení formou služby“ a po doplnění
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek výše uvedené
služby, ve složení:
Ing. Tomáš Kejzlar – OPO
náhradník: Ing. Petr Hodboď - OPO
Věra Brzáková – TAJ

náhradník: Eva Tomášková – TAJ

Mgr. Petr Kužel - OR

náhradník: Barbora Stožická – OR

Ing. Věra Havlová – OR

náhradník: Petra Šivrová

Ing. Vlastimil Pažourek - člen RM

náhradník: Mgr. Hana Cermonová

Usnesení č. RM 11 20 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
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schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro paní H. P. s účinností od 01.12.2011 na dobu neurčitou, za nájemné 1.200,00 Kč za měsíc,
tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 11 20 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 30,00 m2 v suterénu objektu Bezručova 656/21,
Děčín IV pro pana P. V. na sklad, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 800,00 Kč měsíčně.
Usnesení č. RM 11 20 37 03
Rada města projednala žádost pana P. H. o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout část nebytových prostor o ploše 171,56 m² v suterénu
objektu Hudečkova 669/4, Děčín I.
Usnesení č. RM 11 20 37 04
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat nebytový prostor v suterénu objektu
Hudečkova 669/4, Děčín I.
Usnesení č. RM 11 20 37 05
Rada města projednala návrh na změnu tarifních podmínek rozšířením bezplatné přepravy
městskou autobusovou dopravou o asistenty prevence kriminality městské policie a
schvaluje
změnu tarifních podmínek o rozšíření bezplatné přepravy MAD o asistenty prevence
kriminality MP v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance.
Usnesení č. RM 11 20 37 06
Rada města projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů a
schvaluje
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uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů se společností Asekol s.r.o. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu Smlouvy o spolupráci
při zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Usnesení č. RM 11 20 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1554/1 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní, plynovodní a elektro přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě a objektu č. p. 14 část obce Děčín VIII - Dolní Oldřichov
a pozemku st. p. č. 287 – zast. pl., v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 20 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 276/15 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní a kanalizační přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě a pozemku p. p. č. 276/126 – orná půda, v k. ú.
Březiny u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 20 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2970 – ostatní plocha, p. č. 2959 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení vedení plynovodu NTL a přípojek, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 20 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 970 – ostatní plocha, v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem
práva uložení vedení kanalizační přípojky – odtokové potrubí z ČOV, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 20 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 612/18 – ostatní plocha, v k. ú. Folknáře věcným břemenem
práva uložení vodovodního řadu, pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská vodárenská
společnost, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 20 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 1532/1 – ostatní plocha, p. p. č. 1626/1 – ostatní plocha, v k. ú.
Krásný Studenec 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 20 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 319 – ostatní plocha, p. č. 439/2 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín –
Staré Město věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro
budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 20 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1001/11 o výměře 46 m2 v k. ú. Děčín na zahradu pro manžele M.
a T. B. za cenu 184 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 20 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 1385/22 o výměře 19 m2 v k. ú. Děčín pod stavbou zděné garáže,
pro D. D. N. za cenu 20 Kč/m2/rok, tj. 380 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 20 37 16
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Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a po doplnění
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2944 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Děčín, za účelem provedení
úpravy plochy zeleně, nové výsadby a její údržby, pro spol. MO.REAL s.r.o.,
Zelenečská 778/1a, Praha 9, za cenu 3.900 Kč/rok, na dobu neurčitou, s podmínkou,
že pozemek nebude oplocován, nebudou zde umístěny žádné reklamy a veškerým úpravám
(kromě běžné údržby) a nové výsadbě bude předcházet písemný souhlas Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., (Most) a Národního
památkového ústavu, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 20 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 356/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Chrochvice na zahradu pro
pana J. M. na dobu neurčitou, za cenu 1.600 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 20 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 356/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 11 20 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám č. 1029/1-101
a č. 1028-101/95 a
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1029/1-101 na pronájem pozemku
p. č. 1029/1 v k. ú. Děčín, uzavřené s manžely J. a H. K., manžely K. a J. A. a manžely
Z. a R. R. ve smyslu změny nájemce tak, že se v záhlaví citované nájemní smlouvy
nahrazují stávající manželé R. za manžele M. Z. a M. Z. ,
2. uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1028-101/95 na pronájem pozemku
p. č. 1028 v k. ú. Děčín, uzavřené s manžely J. a H. K., manžely K. a J. A. a manžely
Z. a R. R. ve smyslu změny nájemce tak, že se v záhlaví citované nájemní smlouvy
nahrazují stávající manželé R. za manžele M. Z. a M. Z.
Usnesení č. RM 11 20 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1029/1 o výměře 536 m2
a p. č. 1028 o výměře 205 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 20 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 660/1, dle
geometrického plánu č. 3421-201/2011 nově ozn. jako p. p. č. 660/3 o výměře 47 m2, v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 11 20 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 11 20 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 495/5 o výměře 531 m2,
p. č. 495/11 o výměře 846 m2 a část pozemku p. č. 495/7 o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, vše v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 20 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 971/11 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 11 20 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 580 o výměře 129 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, tj. včetně stavby kůlen a opěrné zdi, v k. ú. Podmokly pro pana M. D.
za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 11 20 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 325 o výměře 706 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. Š. za cenu 211.800,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 71/55 o výměře 67 m2
a pozemku p. č. 71/81 o výměře 8 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana J. Ž. za cenu 22.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 20 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 71/68 o výměře 201 m2
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. Ž. za cenu
60.300,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 20 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 789/5 o výměře 429 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní T. K. za cenu 32.175,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 30
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. 752/2 o výměře 498 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele V. a Z. H. za cenu
37.350,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 753/3 o výměře 509 m2 a st. p. č. 753/2
o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele H. a J. Š. za cenu 39.375,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 777/5 o výměře 592 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele I. a J. K. za cenu 44.400,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/13 o výměře 422 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní I. F. za cenu 31.650,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 841/5 o výměře 869 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele P. a A. J. za cenu
65.175,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 20 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 182/1, dle geometrického plánu
č. 2182-1/2011 nově ozn. jako p. p. č. 182/9 o výměře 154 m2, v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro PSD s.r.o., Březová 187, Děčín III, za cenu 283.360,00 Kč +
cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady, s podmínkou zřízení
předkupního práva k nemovitosti, tj. k části pozemku, která nebude dotčena stavbou výtahu,
ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák., ve prospěch převádějícího, a to na dobu 50 let.
Dále s podmínkou, že pozemek nezastavěný stavbou výtahu zůstane i nadále veřejně
přístupný a nebude oplocen stavbou plotu. Předkupní právo bude smluvními stranami
dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí, stejně jako další
uvedené podmínky.
Usnesení č. RM 11 20 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně
stávající zdi umístěné na pozemku p. č. 2015/1 pro paní D. S. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s převodem s tím, že kupující svým nákladem odstraní stávající zeď
na pozemku p. č. 2015/1 a na geometrickým plánem oddělené části pozemku p. č. 2015/1
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 20 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně
stávající zdi umístěné na pozemku p. č. 2015/1 pro manžele M. a M. Ř. za cenu 900 Kč/m 2 +
ostatní náklady spojené s převodem s tím, že kupující svým nákladem odstraní stávající zeď
na pozemku p. č. 2015/1 a na geometrickým plánem oddělené části pozemku p. č. 2015/1
v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 11 20 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 432/2 o výměře 237 m2 v k. ú. Nebočady,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele R. J. a M. J. za cenu 151.680,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.

11

Usnesení č. RM 11 20 37 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 469/1 a části
pozemku p. č. 469/11 v k. ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Jana Musila – MeDoZa, Saská 415,
Děčín X, za cenu 800 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že deponie nebude z pozemků
prodávajícím odstraněna a za podmínky:
• 1) postavení protihlukové stěny podél oplocení hřiště, stavebně a technicky totožné,
jako je provedena podél nové komunikace na Škrabky,
• 2) osazení záchytné sítě o výšce 2 m na stávající oplocení na pozemku p. č. 469/11
v k. ú. Podmokly dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je nedílnou součástí
kupní smlouvy,
to vše nákladem kupujícího, v termínu do dvou let od převodu vlastnických práv k výše
uvedeným nemovitostem.
Usnesení č. RM 11 20 37 40
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3155/14 o výměře 24 m 2
a pozemku p. č. 3155/50 o výměře 475 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 20 37 41
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 729/7 o výměře 40 m 2
a pozemku p. č. 729/8 o výměře 370 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 20 37 43
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska s výstavbou komunikace
v k. ú. Bělá u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 20 37 44
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 17 37 32 ze dne 04.10.2011, týkající se revokace
usnesení o prodeji částí pozemků p. č. 276/50 a p. č. 276/48 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 10 05 26 ze dne
20.10.2011, týkající se revokace usnesení o prodeji částí pozemků p. č. 276/50 a p. č. 276/48
v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 20 37 45
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 16 37 14 ze dne 20.09.2011, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 1452/1 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 20 37 46
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 16 37 13 ze dne 20.09.2011, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 20 37 47
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 104 m2 v k. ú. Bynov na zahradu pro
manžele I. a M. D. na dobu neurčitou, za cenu 416 Kč/rok s tím, že nájemce bude jakoukoliv
úpravu pozemku vč. samotného sečení pozemku konzultovat se SCHKO Labské pískovce.
Usnesení č. RM 11 20 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 11 37 31 ze dne 07.06.2011, týkající se pozemku p. č.
805 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 06 08 13 ze dne
23.06.2011, týkající se pozemku p. č. 805 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 20 37 49
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 805 o výměře 1 388 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, přičemž výchozí kupní
cena činí 277.600,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 94.120,00 Kč (oceněné jako
jednotlivé stromy znaleckým posudkem č. 138-19-10 ze dne 18.11.2010 vypracovaným
Ing. Ivanem Hálkem) + ostatní náklady, s podmínkou zpětného výkupu na dobu 50 let,
v případě využití pozemku pro uvažovanou stavbu tunelu přeložky komunikace I/13
(dálničního přivaděče).
Usnesení č. RM 11 20 37 50
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 15 37 26 ze dne 06.09.2011 ve smyslu
snížení kupní ceny z částky „10.400,00 Kč + ostatní náklady“ na novou částku „3.900,00 Kč
+ ostatní náklady“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 11 09 07 35 ze dne 22.09.2011 ve smyslu snížení kupní ceny z částky 10.400,00 Kč +
ostatní náklady na novou částku „3.900,00 Kč + ostatní náklady“ dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 11 20 38 01
Rada města projednala žádost paní Dany Plechaté, IČ 86748505, provozovatelky soukromých
jeslí, o mimořádnou dotaci ve výši 30 tis. Kč na mzdové náklady a 30 tis. Kč na vybavení
zařízením a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o poskytnutí mimořádné dotace,
2) o uzavření smlouvy na mimořádnou dotaci v celkové výši 60 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 11 20 38 02
Rada města projednala Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace od 01.12.2011 dle důvodové zprávy a
pověřit
primátora statutárního města Děčín podpisem dodatku a následně podpisem úplného znění
Zřizovací listiny organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 11 20 39 01
Rada města projednala návrh platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace, PaedDr. Michala Slavíka, Ph.D., a
určuje
plat a jeho složky řediteli Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace PaedDr. Michalu Slavíkovi, Ph.D., podle důvodové zprávy
s účinností od 01.12. 2011.
Usnesení č. RM 11 20 39 02
Rada města projednala žádost o zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Děčín II,
Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace a
schvaluje
zvýšení kapacity školní družiny na 180 míst od 01.01.2012.
Usnesení č. RM 11 20 39 03
Rada města projednala informaci o havárii vzduchotechniky v objektu plaveckého areálu.,
který má ve správě příspěvková organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 a
bere na vědomí
postup při odstranění havárie vzduchotechniky v objektu plaveckého areálu dle výjimky
z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 11 20 39 04
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, p.o., Raisova 3, Děčín IV, IČO 64679454 a
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schvaluje
toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 11 20 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, PO o souhlas
s čerpáním investičního fondu a žádost o souhlas k pořízení myčky nádobí a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 20 39 06
Rada města projednala bezúplatný převod majetku zřizovatele mezi Základní školou
Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mateřskou školou Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a Domem
dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkovými organizacemi města v rámci akce
Kulový blesk a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 20 39 07
Rada města projednala návrh výzvy odboru školství a kultury pro předkládání žádostí
o účelové dotace v oblasti kultury a sportu a návrh formulářů pro podání žádosti, vyúčtování
a závěrečnou zprávu a
schvaluje
1. výzvu odboru školství a kultury pro oblast kultury včetně formulářů,
2. výzvu odboru školství a kultury pro oblast sportu včetně formulářů,
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 20 39 08
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčína za rok 2011 a
schvaluje
jejich ohodnocení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 20 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152 o souhlas s uzavřením
smlouvy o partnerství a
souhlasí

16

s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace, IČ 72744448 a společností Teach Team, s. r. o., Mírové nám. 157/30,
412 01 Litoměřice IČ 27264378.
Usnesení č. RM 11 20 50 01
Rada města projednala předložený dodatek ke zřizovací listině řízené příspěvkové organizace
Zoologická zahrada Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Zoologické zahrady
Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 11 20 50 02
Rada města projednala změny v Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. vyřadit projekt Inovace bakalářského studia Technika a technologie v dopravě
a spojích vzhledem k potřebám studentů nastupujících do průmyslových podniků
z IPRM Děčín – zóna Centrum (projekt tzv. „ pod čarou“),
2. odvolat Ing. Ivanu Baudischovou z ŘV IPRM Děčín – zóny Centrum,
3. jmenovat paní Vladimíru Chmelařovou, jako zástupce Centra sociálních služeb Děčín,
p.o. do ŘV IPRM Děčín – zóna Centrum,
4. schválit Oznámení o změně č. 10 v IPRM Děčín – zóna Centrum.
Usnesení č. RM 11 20 50 03
Rada města projednala Dohodu o prominutí dluhu panu Martinovi Šotkovi a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 20 50 04
Rada města projednala žádost pana M. F. o vyvázání ze Smlouvy o vzájemné součinnosti
č. 691/2008/36, uzavřené dne 24.09.2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města vyvázání ze smlouvy schválit.
Usnesení č. RM 11 20 50 06
Rada města projednala záměr restaurování kaple Panny Marie Sněžné u kostela Povýšení
sv. Kříže v Děčíně a
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schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci restaurování kaple Panny Marie Sněžné dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 20 50 07
Rada města projednala návrh podmínek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie
pro statutární město Děčín a jím založené a zřízené organizace a
schvaluje
1. harmonogram veřejné zakázky v předloženém znění,
2. administraci otevřeného nadlimitního řízení na výběr nejvhodnějšího dodavatele
elektrické energie v elektronickém nástroji E-ZAK s hodnocením pomocí elektronické
aukce,
3. termín plnění zakázky od 01.04.2012 do 31.03.2014,
4. uzavření smluv o sdružení zadavatelů dle zákona 137/2006 Sb, § 3 o veřejných
zakázkách mezi statutárním městem Děčín jako centrálním zadavatelem
a jednotlivými příspěvkovými organizacemi a nájemci, kterým je poskytovaná dotace
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu smluv o sdružení
zadavatelů.
Usnesení č. RM 11 20 50 08
Rada města v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele elektrické energie
rozhodla
o vypovězení stávajících smluv s dodavateli elektrické energie pro všechny příspěvkové
organizace a nájemce města nebytových prostor, kterým je poskytovaná dotace na provoz,
s termínem podání výpovědi do 31.12.2011.
Usnesení č. RM 11 20 50 09
Rada města projednala návrh na vyřazení kuchyňského univerzálního robotu z majetku
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace; žádost o souhlas
s čerpáním investičního fondu a žádost o souhlas k pořízení univerzálního robotu a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.

18

Usnesení č. RM 11 20 60 01
Rada města projednala vzdání se funkce vedoucí odboru školství a kultury ke dni 31.12.2011,
které převzal tajemník magistrátu dne 16.11.2011 od Ing. Bc. Danuše Bednářové a toto
b e r e n a v ě d o m í.

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

Ing. Vlastimil Pažourek v. r.
uvolněný člen rady města

v zastoupení za nepřítomného
primátora Františka Pelanta
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