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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 21. května 2013

Usnesení č. RM 13 09 29 01
Rada města projednala projekt „Děčín – 2. etapa rozšíření MKDS – lokalita Děčín IX –
Investice“ a povinnou finanční spoluúčast města na realizaci projektu a projekt včetně finanční
spoluúčasti města
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 09 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se sanace rizikového skalního bloku
v ul. Čsl. mládeže a
schvaluje
realizaci akce a uvolnění finančních prostředků ve výši 206.688,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 09 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 29/2013 – č. RO 37/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 4.311 tis. Kč a zvýšení výdajů o 4.311 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 09 35 02
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 s účinností patnáctým dnem
po dni vyhlášení.

Usnesení č. RM 13 09 36 01
Rada města projednala informaci o přípravě revitalizace tržiště v Děčíně IV v k. ú. Podmokly a

schvaluje
variantu č. 1, tzn. bude řešena plocha tržiště – zpevněné plochy, odvodnění, jednotný tvar
a sjednocení materiálů.
Usnesení č. RM 13 09 36 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, jehož obsahem je snížení celkových
způsobilých výdajů IPRM a monitorovacích indikátorů, a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3
k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Usnesení č. RM 13 09 36 03
Rada města projednala návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla „Děčín Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ mezi statutárním městem Děčín a společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., která obsahuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě,
Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a to včetně příloh
těchto smluv, a
schvaluje
1) úplnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 20 36 03 ze dne 22.11.2011 a
2) předloženou smluvní dokumentaci ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch –
kanalizace (1. a 2. etapa)“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) úplnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 12 06 13 ze dne 15.12.2011 a
2) předloženou smluvní dokumentaci ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch –
kanalizace (1. a 2. etapa)“.
Usnesení č. RM 13 09 37 01
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměru a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu Raisova 1155/3, Děčín IV –
místnost ve 3.NP o ploše 23,68 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za nájemné
dle “Zásad”+ úhrada nákladů za služby za účelem umístění IT technologie pro obsluhu
metropolitní sítě.
Usnesení č. RM 13 09 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 853/1 – ostatní plocha, v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený
pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 09 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2131 – zastavěná plocha, p. č. 2965/6, 2976, 2984, 2987, 2988,
2990, 2994, 2997, 2998 vše ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek přes výše
uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 2131 – zastavěná plocha, p. č. 2965/6, 2976, 2984, 2987, 2988, 2990,
2994, 2997, 2998 vše ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek přes výše
uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 09 37 04
Rada města projednala žádost o zatížení pozemku v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 358/23 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva vstupu, vjezdu,
chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby a oprav Bělského potoka,
pro oprávněného Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 09 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Horní
Oldřichov a
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schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 1452/8 o výměře 302 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, s paní A. K. ke dni 31.05.2013.
Usnesení č. RM 13 09 37 06
Rada města projednala problematiku užívání pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 09 37 07
Rada města projednala návrh na prodej objektu čp. 13 v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III,
pozemek p. č. 99 o výměře 380 m2, zastavěná plocha, část p. p. č. 98, dle geometrického plánu
č. 682-034/2009 p. p. č. 98/2 o výměře 1 231 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. RM 13 09 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1985 o výměře 169 m2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím, a to 1/3 pro manžele Z. a M. F., 1/3 pro pana J. M. a 1/3 pro paní
M. N. za cenu 101.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 09 37 09
Rada města projednala informace o prodeji Areálu v k. ú. Maxičky a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 09 37 10
Rada města projednala informace o změně místa pro uložení kosterních ostatků ze středověkého
hřbitova na Mariánské louce a
bere na vědomí
změnu místa pro uložení kosterních ostatků.
Usnesení č. RM 13 09 37 11
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh Výzvy - pobídky k využití a
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schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín na rok 2013 čl. 4 Stanovení nájemného,
2. zveřejnění výzvy – pobídky k využití volných nebytových prostor v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV, a objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV, dle předloženého
návrhu v termínu od 01.06.2013 do 30.06.2013.
Usnesení č. RM 13 09 37 12
Rada města projednala návrh na nabytí předkupního práva k pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Vilsnice
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 09 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na koupi objektů čp.
411 a 445 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 12/SML1976,
OMH/35321/11/12/Cer na koupi objektů čp. 411, čp. 445, p. p. č. 2277, 2239 vše v k. ú. Děčín
ve smyslu zrušení předkupního práva, jako práva věcného dle čl. IV. odst. 3 kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 13 09 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku pro přidělení bytové jednotky č. 9 v Domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337,
Děčín 9, panu F. H. z důvodu nutnosti úhrady finančního příspěvku na sociální účely na splátky
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 09 39 01
Rada města projednala žádost Evropské obchodní akademie Děčín, se sídlem Komenského
náměstí 2, Děčín I o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce
„Studenti sobě“ dne 14.06.2013 v Městském divadle Děčín.
Usnesení č. RM 13 09 39 02
Rada města projednala žádost Svazu Maďarů žijících v českých zemích o dotaci na „Vystoupení
maďarských hudebních a folklórních skupin na Děčínských slavnostech v květnu 2013“ a
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rozhodla
neposkytnout finanční dotaci na „Vystoupení maďarských hudebních a folklórních skupin
na Děčínských slavnostech v květnu 2013“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 09 50 01
Rada města projednala žádost BK Děčín, s.r.o., se sídlem Maroldova 2, Děčín I, IČ 62740971
o navýšení poskytnutí dotace na rok 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o navýšení poskytnutí dotace BK Děčín, s. r. o. ve výši 1.000.000,00 Kč na rok 2013
na materiální a provozní zabezpečení chodu sportovního klubu BK Děčín, s. r. o.,
2. o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 2013-0034/OSK.
Usnesení č. RM 13 09 50 02
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2013 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2013 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 09 50 03
Rada města projednala návrh na podání žádosti akcionáře - statutárního města Děčín – o doplnění
programu řádné valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice,
IČO: 490 99 469, svolané na 13. června 2013, a
rozhodla,
že statutární město Děčín jako akcionář Severočeské vodárenské společnosti a.s., TepIice,
Přítkovská 1689, IČO: 490 99 469, žádá v souladu s článkem 22 odst. 5 platných stanov této
akciové společnosti o doplnění programu řádné valné hromady akciové společnosti, svolané
na 13. června 2013, o body 9. a 10., a to v těchto záležitostech:
bod 9. :
Řešení ceny vody pro odběratele
Návrh usnesení valné hromady k bodu 9.:
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„Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice projednala na základě žádosti
akcionáře – statutárního města Děčín – doplnění programu valné hromady o záležitost řešení
ceny vody pro odběratele a
souhlasí s rozšířením pořadu jednání valné hromady o bod 9. „Řešení ceny vody pro odběratele“
a po diskuzi
ukládá
představenstvu společnosti
sdělit akcionářům společnosti v termínu do 13. 7. 2013 možnosti zmrazení ceny vody, příp.
snížení ceny vody, pro odběratele v horizontu minimálních 5 let“
bod 10.:
Diskuze k aktuálním otázkám činnosti SVS
Návrh usnesení valné hromady k bodu 10.:
„Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice projednala na základě žádosti
akcionáře – statutárního města Děčín – doplnění programu valné hromady o záležitost diskuze
k aktuálním otázkám činnosti SVS a
souhlasí s rozšířením pořadu jednání valné hromady o bod 10. „Diskuze k aktuálním otázkám
činnosti SVS s tím, že další část usnesení bude konkretizována podle závěrů, které vyplynou
z diskuze“ a
pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta, aby v termínu do 24.05.2013 zaslal
představenstvu Severočeské vodárenské společnosti a.s. žádost statutárního města Děčín
o doplnění programu řádné valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice,
svolané na 13. června 2013, o body 9. a 10, vč. příslušného návrhu usnesení valné hromady.
Usnesení č. RM 13 09 50 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvkové organizace
o souhlas s čerpáním investičního fondu organizace ve výši 150.000,00 Kč na nákup plynové
pánve do školní kuchyně a tuto žádost
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 09 50 07
Rada města projednala zápis z 1. workshopu „Místního partnerství“ a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 13 09 50 08
Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádost
Mgr. Miroslava Samlera k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie a
pověřuje
Mgr. Miroslava Samlera, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu dne
07.06.2013 ve 13:00 hodin na zámku Děčín a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Mgr. Miroslav Samler užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 13 09 50 09
Rada města projednala informaci o zaslání upozornění řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Děčín IX, Na Pěšině 330 dle důvodové zprávy a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 09 60 01
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní
cestu a
souhlasí
s vysláním člena zastupitelstva města, Mojmíra Skaly, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské
republiky (Ružomberok) ve dnech 06.06.2013 – 08.06.2013.
Usnesení č. RM 13 09 60 02
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Vznášedlo
na vzduchovém polštáři včetně záchranářských nosítek“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace:
 ECOLOGY SRL, MI 1543296, Via Michelangelo Buonarroti Nr. 43A, IT-20064
GORGONZOLA, Itálie,
 HI TECH INTERNATIONAL SRL, MI 1464992, Via Michelangelo Buonarroti Nr.
43A, IT-20064 GORGONZOLA, Itálie,
 MSE Weibull AB, 556344 – 5039, Box 42, 343 21 ÄLMHULT, Švédsko,
2. o zrušení zadávacího řízení z důvodu, že byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni
všichni uchazeči.
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Usnesení č. RM 13 09 60 03
Rada města projednala návrh vyhlásit veřejnou pobídku na službu nepravidelné dopravy
pro turisty mezi zámkem a Pastýřskou stěnou pro rok 2013 a
rozhodla
záměr podpořit, s tím, že výběrovým kritériem bude kapacita nabízeného vozidla a cena
za jednodenní službu.
Usnesení č. RM 13 09 60 04
Rada města projednala návrh na realizaci přípojky elektro a
schvaluje
realizaci přípojky elektro – rozvaděče pro napojení lodí osobní lodní dopravy z kotviště
Smetanovo nábřeží na distribuční síť NN.
Usnesení č. RM 13 09 60 05
Rada města projednala materiál „Oprava střešního pláště aquaparku Děčín“ a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací týkajících se nátěrů nového dřevěného podhledu a nátěrů
stávajících lepených vazníků provedených dle jednacího řízení bez uveřejnění, v souladu se
zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a to v souladu
s oceněným položkovým rozpočtem ze dne 20.05.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou Bohuslav Čepila, IČ 104 13 847, Pivovarská 190/34, 40502 Děčín.
Usnesení č. RM 13 09 60 06
Rada města projednala informaci o přípravě úprav objektu č. p. 13, Litoměřická, Děčín 3 a
schvaluje
úplnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 13 36 01 z 10.07.2012.
Usnesení č. RM 13 09 60 07
Rada města projednala informaci o přípravě úprav objektu č. p. 33, Březová ulice, Děčín 3 a
schvaluje
záměr vybudovat v tomto objektu mateřskou školku a
pověřuje
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vedoucího odboru rozvoje neprodleně zahájit práce na přípravě projektové dokumentace, včetně
inženýrské činnosti.

František P e l a n t v. r.
primátor

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