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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 23. dubna 2013

Usnesení č. RM 13 07 29 01
Rada města projednala žádost pana R. B., provozovatele baru Magnet na adrese Masarykovo
náměstí 193/20, Děčín I, o vyslovení souhlasu s provozováním kasina v provozovně na uvedené
adrese a o zařazení uvedené provozovny na seznam míst, na kterých mohou být v kasinech
provozovány sázkové hry podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
v příloze připravované obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her a
nesouhlasí
s provozováním kasina na adrese Masarykovo nám. 193/20, Děčín I a se zařazením provozovny
na seznam míst, na kterých mohou být v kasinech provozovány sázkové hry podle zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Usnesení č. RM 13 07 34 01
Rada města projednala návrh úpravy platu ředitelky ZOO Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková
organizace a
stanovila
plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace paní Kateřiny
Majerové, podle důvodové zprávy, s platností od 01.01.2013.
Usnesení č. RM 13 07 34 02
Rada města projednala návrh na vydání Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2013, kterým
se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín a
vydává
Nařízení statutárního města č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. RM 13 07 34 03
Rada města projednala předložený materiál týkající se sanace havarijního skalního masivu
na Stoliční hoře a
schvaluje
realizaci akce a uvolnění finančních prostředků ve výši 1.177.288,40 Kč dle důvodové zprávy a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje Mgr. Petra Kužela neprodleně zahájit přípravu výběrového řízení
a následně sanační práce.
Usnesení č. RM 13 07 34 04
Rada města projednala předložený materiál týkající se havarijního skalního masivu
pod Šibeničním vrchem a možné varianty řešení a
rozhodla
havarijní skalní masiv pod Šibeničním vrchem provizorně zajistit z finančních prostředků města
pomocí pronajatých panelů a vyčkat na rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci „Operačního
programu Životní prostředí“, osy 6, oblasti podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných zdrojů
včetně zdrojů podzemních vod“.
Usnesení č. RM 13 07 34 05
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 07 34 06
Rada města projednala oznámení k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“,
který je podroben zjišťovacímu řízení a
bere na vědomí
oznámení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a
doporučuje
záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ dále posuzovat dle citovaného
zákona a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k zaslání písemného stanoviska Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 22/2013 – č. RO 28/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 2.363 tis. Kč a zvýšení výdajů o 2.363 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 07 36 01
Rada města projednala Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2012.
Usnesení č. RM 13 07 36 02
Rada města projednala zprávu komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky: „Pojištění majetku,
odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů:
 ČSOB pojišťovna a.s., IČ 45534306, Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice,
 Triglav pojišťovna a.s., IČ 25073958, Novobranská 544/1, 602 00 Brno,
 UNIQA pojišťovna a.s., IČ 49240480, Evropská 136/810, 160 12 Praha 6,
2. o zrušení zadávacího zřízení, vzhledem k tomu, že zbyla k posouzení kvalifikace pouze
jedna nabídka.
Usnesení č. RM 13 07 36 03
Rada města projednala změny v zadávací dokumentaci na významnou podlimitní veřejnou
zakázku „Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část", a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 13 07 36 04
Rada města projednala rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu MŠ
Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 01 36 01 ze dne 15.01.2013 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 01 04 03 ze dne 28.02.2013
v plném znění a
2. schválenou dotaci odmítnout.
Usnesení č. RM 13 07 36 05
Rada města projednala informaci o přípravě projektu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688 –
bezbariérové úpravy a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 36 02 ze dne 26.03.2013 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
v předpokládaném objemu 3.610 tis. Kč vč. DPH, bez DPH 2.983 tis. Kč a
2. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 1.805 tis. Kč vč. DPH, (tj. min. 50 % celkových předpokládaných uznatelných
výdajů) a
3. pověřit primátora podpisem žádosti o dotaci a dalších podkladů souvisejících se získáním
dotace.
Usnesení č. RM 13 07 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem objektu
restaurace Pastýřská stěna a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/OMH/2012 uzavřené mezi statutárním městem
Děčín, Janem Kotkem a Tomášem Bílým v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 07 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem areálu v k. ú. Maxičky a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout areál v k. ú. Maxičky, tj.:
 objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1,
 objekt bez čp/če – jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2,
 objekt bez čp/če – obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52,
 objekt bez čp/če – jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53,
 objekt bez čp/če – garáž, na pozemku st. p. č. 68,
 pozemek st. p. č. 51/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 51/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 52 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 53 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
 pozemek st. p. č. 68 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 70 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
 pozemek st. p. č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
 pozemek p. č. 169 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
 pozemek p. č. 170 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
 pozemek p. č. 171 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
 pozemek p. č. 172 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
 pozemek p. č. 173/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemek p. č. 173/7 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
 pozemek p. č. 173/8 – ostatní plocha, jiná plocha,
 pozemek p. č. 173/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemek p. č. 174 – ostatní plocha, manipulační plocha,
 pozemek p. č. 404/2 – ostatní plocha, silnice,
 pozemek p. č. 427/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
 objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59,
 objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60,
 objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61,
 objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62,
 pozemek st. p. č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 60 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 61 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 62 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek p. č. 181/42 – zahrada,
 pozemek p. č. 181/43 – zahrada,
 část pozemku p. č. 556/1 – ostatní plocha,
 objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 87,
 objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 88,
 objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 89,
 objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 90,
 pozemek st. p. č. 87 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 88 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 89 – zastavěná plocha a nádvoří,
 pozemek st. p. č. 90 – zastavěná plocha a nádvoří,
na dobu neurčitou, za nájemné vyhlášením veřejné obchodní soutěže + úhrada nákladů za služby.
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Usnesení č. RM 13 07 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/96 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Bynov pro Komunistickou stranu
Čech a Moravy, Politických vězňů č. p. 9, 110 00 Praha 1, zastoupenou předsedou OV KSČM
Děčín p. Vlastimilem Lhotákem a místopředsedou OV KSČM p. Františkem Stiborem,
za účelem umístění vývěsní skříňky, za cenu 40 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 07 37 04
Rada města projednala návrh na prodej, pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 786/18 o výměře 39 m2 a část pozemku
p. č. 786/20 o výměře 45 m2 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 786/18 dle geometrického
plánu č. 767-150/2012 ze dne 15.06.2012 ozn. jako p. č. 786/21 o výměře 39 m2 a část pozemku
p. č. 786/20 dle geometrického plánu č. 767-150/2012 ze dne 15.06.2012 ozn. jako p. č. 786/22
o výměře 45 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 07 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2889/91 o výměře 154 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 13 07 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek stp. č. 867 o výměře 124 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 13 07 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 414/14, o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 07 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1250/13 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu – cca 35 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana O. Č.
za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 07 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 596, dle geometrického plánu č. 77948/2013 ozn. jako díl „a“ o výměře 175 m2, v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
7.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 07 37 11
Rada města projednala návrh na nabytí části pozemku v k. ú. Děčín do majetku statutárního
města Děčín formou daru a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p. č. 2471/3, dle geometrického plánu č. 225012250/2012 ozn. jako p. č. 2471/18 o výměře 23 m2 v k. ú. Děčín, formou daru do majetku
statutárního města Děčín z vlastnictví ČR – ŘSD ČR.
Usnesení č. RM 13 07 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 20 37 13 ze dne 04.12.2012, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Děčín, z důvodu změny návrhu řešení na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 01 05 11 ze dne
28.02.2013, týkající se prodeje části pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Děčín, z důvodu změny návrhu
řešení na směnu pozemků.
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Usnesení č. RM 13 07 37 13
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 316/4 v k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 07 38 01
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu
a majetku a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akce pořádané městem v rámci prevence kriminality dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 38 02
Rada města projednala návrhy na zvýšení osobního příplatku zastupujícího ředitele CSS Děčín,
p. o., Mgr. Marka Hoška a
stanoví
plat a jeho složky zastupujícího ředitele dle důvodové zprávy a přílohy s platností od 23.04.2013.
Usnesení č. RM 13 07 38 03
Rada města projednala zprávu o stavu objektu Domova pro seniory a Domova pro osoby se
zvláštním režimem, ul. Kamenická 755/195 a 879/197 v Děčíně 2 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 07 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku pro přidělení bytové jednotky č. 202 v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 104/A, Děčín 6, paní J. V. z důvodu nutnosti úhrady finančního příspěvku
na sociální účely na splátky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 39 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11, příspěvkové organizace a tuto
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schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové
organizace o schválení investice na rekonstrukci vytápění části objektu Divišova 217/8, Děčín IV
a o souhlas s čerpáním investičního fondu organizace a tuto žádost
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 39 03
Rada města projednala informaci paní Bc. Machačkové, pověřené vedením MŠ Děčín VI,
Klostermannova 1447/11, p.o. o havarijním stavu septiku odloučeného pracoviště MŠ Krásný
Studenec a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
přípravu realizace – výměna stávajícího nevyhovujícího septiku za ČOV dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 50 01
Rada města projednala informace o výběru dopravce pro plánovaný výkon veřejné služby
v přepravě cestujících na Kozí dráze pro sezónu roku 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v trati Děčín –
Oldřichov u Duchcova se společností Rail system s.r.o.,
2. pověřit primátora podpisem Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v trati
Děčín – Oldřichov u Duchcova se společností Rail system s.r.o.
Usnesení č. RM 13 07 50 02
Rada města projednala návrh na udělení výjimky z Nařízení města č. 8/2009 – Tržní řád,
ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení č. 4/2010, nařízení č. 6/2010
a nařízení č. 1/2011 (dále jen „Tržní řád“) a
uděluje
výjimku z „Tržního řádu“ pro společnost s.r.o. Československý holding, se sídlem
Jabloňová 441, Karlovy Vary na umístění pojízdné prodejny s grilovanými kuřaty, pouze pátky
a to celoročně, umístěné na části pozemku p. č. 963/2, v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 13 07 50 03
Rada města projednala návrh konkursní komise na vyřazení uchazečů z konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky:
 Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
a
 Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
 Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a
vyřazuje
uchazeče z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace, Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 07 50 05
Rada města projednala informaci o havarijním stavu střešní konstrukce Zimního stadionu Děčín
a
schvaluje
odstranění havarijního stavu střešní konstrukce Zimního stadionu Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje k neprodlenému vypsání výběrového řízení na odstranění havarijního
stavu střešní konstrukce Zimního stadionu Děčín.
Usnesení č. RM 13 07 50 06
Rada města projednala návrh změny ceny jízdného za přepravu osobního vozidla převozem
v Dolním Žlebu pro občany trvale přihlášené v Dolním Žlebu a
schvaluje
změnu ceny jízdného za přepravu osobního vozidla převozem v Dolním Žlebu pro občany trvale
přihlášené v Dolním Žlebu poskytnutím časového kupónu na 12 měsíců za cenu 200,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 07 60 03
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na zmocnění vedoucího odboru místního hospodářství a majetku
města Ing. Tomáše Martinčeka k jednání jménem statutárního města Děčín na valné hromadě
Honebního společenstva Jílové konané dne 29.04.2013 a
souhlasí
a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Tomášem Martinčekem.

Mgr. Hana C e r m o n o v á v. r.
2. náměstkyně primátora

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
v zastoupení za nepřítomného
primátora Františka Pelanta
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