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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 3. září 2013

Usnesení č. RM 13 14 29 01
Rada města projednala návrh na vytvoření koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období
2014 – 2018 a
bere na vědomí
pracovní skupinu II. náměstkyně primátora Mgr. Hany Cermonové pro tvorbu koncepce
prorodinné politiky města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 14 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2013 – 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Bc. Halku Horáčkovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2013 –2017.
Usnesení č. RM 13 14 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2013 – 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Hanu Horákovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2013 – 2017.
Usnesení č. RM 13 14 34 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 34 01 ze dne 21.08.2012 ve věci podání
žádosti o dotaci v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ vypisované Ministerstvem
životního prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu města
v části usnesení týkající se termínu zajištění povinné procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu
města, a to z původně stanoveného roku „2013“ nově na roky „2013 a 2014“ z důvodu
prodloužení administrace akce a tím posunutí termínu zahájení prací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 08 14
ze dne 20.09.2012 ve věci podání žádosti o dotaci v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“ vypisované Ministerstvem životního prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální
finanční spoluúčasti z rozpočtu města v části usnesení týkající se termínu zajištění povinné
procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu města, a to z původně stanoveného roku „2013“
nově na roky „2013 a 2014“ z důvodu prodloužení administrace akce a tím posunutí termínu
zahájení prací.
Usnesení č. RM 13 14 34 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 16 36 02 ze dne 02.10.2012, v plném znění, týkající se
pověření paní Věry Bezouškové k jednání se SFŽP ČR, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 13 14 34 03
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na udělení pověření Ing. Kristýně Svobodové,
zaměstnankyni Magistrátu města Děčín k jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci řešení projektu "Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu" a s tímto
pověřením
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu
o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Kristýnou Svobodovou, zaměstnancem odd.
ochrany přírody; zemědělství a lesního hospodářství, odboru životního prostředí magistrátu
města.
Usnesení č. RM 13 14 34 04
Rada města projednala informaci o nástupu ředitelky ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p.o., paní
Kateřiny Majerové na mateřskou dovolenou včetně návrhu na její zastupování a
bere na vědomí
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že zastupováním ředitelky paní Kateřiny Majerové bude po celou dobu čerpání mateřské
dovolené pověřen její oficiální zástupce, pan Roman Řehák.
Usnesení č. RM 13 14 34 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 12 36 05 ze dne 26.06.2012, v plném znění, týkající se
pověření paní Věry Bezouškové k jednání se SFŽP ČR, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 13 14 34 06
Rada města projednala návrh na uzavření „Smlouvy o udržování protierozních opatření“ mezi
Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupené
Ing. Jiřím Tomsem, lesním správcem Lesní správy Děčín a statutárním městem Děčín, se sídlem
Mírové nám. 1175/5, 405 38 – Děčín IV-Podmokly, zastoupené Františkem Pelantem,
primátorem statutárního města Děčín a
schvaluje
uzavření „Smlouvy o udržování protierozních opatření“ mezi Lesy České republiky, s.p.
a statutárním městem Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu „Smlouvy o udržování
protierozních opatření“ mezi Lesy České republiky, s.p., zastoupené Ing. Jiřím Tomsem, lesním
správcem Lesní správy Děčín a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 13 14 34 07
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na udělení pověření Ing. Kristýně Svobodové,
zaměstnankyni Magistrátu města Děčín k jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci řešení projektu "Děčín-Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů" a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu
o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Ing. Kristýnou Svobodovou, zaměstnancem odd.
ochrany přírody; zemědělství a lesního hospodářství, odboru životního prostředí magistrátu
města.
Usnesení č. RM 13 14 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2013 a tyto
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doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 13 14 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 90/2013 – č. RO 92/2013 a č. RO 95/2013 dle důvodové zprávy,
tj. navýšení příjmů roku 2013 o 1 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 14 35 03
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení č. RM 13 12B 35 01 ze dne
25.07.2013 v části rozhodnutí o poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám na odstraňování
povodňových škod v r. 2013 a
schvaluje
změnu rozhodnutí o poskytnutí darů uvedených na ř. 27 a ř. 54 přílohy č. 2 dle přiloženého
návrhu.
Usnesení č. RM 13 14 35 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu r. 2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 93/2013, tj. zvýšení příjmů pol. 2321 – přijaté dary o 10 tis. Kč
a zvýšení výdajů § 5269 – poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám na odstranění
povodňových škod na bytovém fondu dle navržených pravidel a objemů o 10 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 14 35 05
Rada města projednala žádost společnosti Tipgames, a.s., provozovatele herny Sportbar
TIPSPORT na adrese Děčín I, 28. října 225/1, o zařazení uvedené provozovny na seznam míst
v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her a
nedoporučuje
zastupitelstvu města souhlasit se zařazením provozovny herny Sportbar TIPSPORT na adrese
Děčín I, 28. října 225/1 na seznam míst v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Usnesení č. RM 13 14 36 01
Rada města projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Liniová izolační zeleň
v Děčíně a návrh Smlouvy č. 12106772 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a tyto
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schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem výše uvedené smlouvy.
Usnesení č. RM 13 14 36 02
Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektu „3. část - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré
Město“ do opatření:
1.1- Zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury, 1.2 – Zlepšení stavu technické
infrastruktury, 2.1 Obnova veřejných ploch, 5.1. Obnova a doplnění zeleně, 5.2 Doplňková
infrastruktura pro obyvatele Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město,
reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne
27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 13 14 36 03
Rada města projednala protokol o otevírání obálek s nabídkami včetně jeho dodatku č. 1
na veřejnou zakázku „Městský fotbalový stadion Děčín – návrh na uvedení objektů do původního
stavu po povodni 2013" a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 14 36 04
Rada města projednala informaci o projektu Metropolitní síť Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 14 36 05
Rada města projednala informaci o projektu Elektronizace služeb statutárního města Děčín
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 14 36 06
Rada města projednala informaci o konání valné hromady Asociace měst pro cyklisty a
pověřuje
a) Ing. Renatu Domašinskou, úředníka, odd. strategického rozvoje a řízení projektů, odboru
rozvoje, Magistrátu města Děčín, k jednání a hlasování na Valné hromadě zájmového
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sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, která se bude konat dne
16.09.2013 v 16:45 hodin v Pardubicích, v aule University Pardubice, ul. Studentská 519,
k přijetí nových členů Asociace a schválení čerpání finančních prostředků do konce roku
2013 a
b) primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu pověření uvedeného v ad
a) pro Ing. Renatu Domašinskou.
Usnesení č. RM 13 14 36 07
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Oprava střechy
bytových domů Dvořákova č. p. 1331/20 a 1330/22 Děčín II", a
schvaluje
1. Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a všech příloh.
2. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.
3. Veřejná zakázka malého rozsahu.
Usnesení č. RM 13 14 36 08
Rada města projednala řešení napojení průmyslové zóny v ul. Krokova, Děčín a
schvaluje
stavební úpravy nového připojení průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín dle PD zpracované
firmou SUDOP Praha a.s. s tím, že odhadované náklady na realizaci stavby jsou ve výši
10,5 mil. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 13 14 36 09
Rada města projednala informaci o přípravě projektu Rekonstrukce domova pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II (dílčí projekt již schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum) a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města informaci vzít na vědomí s tím, že veškeré postupy v souladu s usnesením
č. RM 12 14A 36 02 ze dne 11.09.2012 a ZM 12 07 04 01 ze dne 20.09.2012 budou zachovány.
Usnesení č. RM 13 14 37 01
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu s
paní J. V. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní J. V. v celkové výši
19.484,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
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Usnesení č. RM 13 14 37 02
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní J. L. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní J. L. v celkové výši
24.521,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 14 37 03
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s V. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní V. S. v celkové výši
30.339,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 14 37 04
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní M. R. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní M. R. v celkové výši
64.059,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 14 37 05
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s manželi D. a L. V. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi D. a L. V.
v celkové výši 34.928,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
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Usnesení č. RM 13 14 37 06
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu s
manželi K. a A. P. v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi K. a A. P. v celkové
výši 37.573,00 Kč, v předloženém znění a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 14 37 07
Rada města projednala návrh na prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 panu M. P. z částky
16.676,00 Kč na 10 %, tj. 1.668,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 14 37 08
Rada města projednala návrh na prodej objektu čp. 13 v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit předkládací cenu objektu čp. 13, Litoměřická ul.,
Děčín III, včetně pozemku p. č. 99 o výměře 380 m2, zastavěná plocha, části 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 se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ ve výši
3.792.920,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a v k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 1591/7 – trv. trav. v k. ú. Krásný Studenec a část pozemku
p. p. č. 1234 – ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení
VN, kotva pro sloup VN) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
vybudovaného el. zařízení, 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. p. č. 1591/7 – trv. trav. v k. ú. Krásný Studenec a části pozemku p. p. č. 1234
– ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení VN, kotva
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pro sloup VN) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
vybudovaného el. zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 14 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 270/1 – ostatní plocha a p. č. 691 – ostatní plocha, oba v k. ú.
Chrochvice a části pozemků p. č. 584/1 – ostatní plocha, p. č. 499 – trv. trav. p., p. č. 500
– trv. trav. p., p. č. 580 – ostatní plocha, p. č. 579/2 – ostatní plocha, p. č. 971/1 – ostatní
plocha, p. č. 966 – ostatní plocha, p. č. 579/1 – ostatní plocha, p. č. 565/1 – ostatní plocha,
p. č. 567/1 – ostatní plocha, p. č. 568 – ostatní plocha, p. č. 164 – trv. trav. p., p. č. 565/2
– ostatní plocha, p. č. 191/3 – ostatní plocha a p. č. 551 – ostatní plocha vše v k. ú.
Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
zařízení distribuční soustavy včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí
pozemků p. č. 270/1 – ostatní plocha a p. č. 691 – ostatní plocha, oba v k. ú. Chrochvice
a částí pozemků p. č. 584/1 – ostatní plocha, p. č. 499 – trv. trav. p., p. č. 500 – trv. trav.
p., p. č. 580 – ostatní plocha, p. č. 579/2 – ostatní plocha, p. č. 971/1 – ostatní plocha, p. č.
966 – ostatní plocha, p. č. 579/1 – ostatní plocha, p. č. 565/1 – ostatní plocha, p. č. 567/1
– ostatní plocha, p. č. 568 – ostatní plocha, p. č. 164 – trv. trav. p., p. č. 565/2 – ostatní
plocha, p. č. 191/3 – ostatní plocha a p. č. 551 – ostatní plocha vše v k. ú. Vilsnice
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení
distribuční soustavy včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
zařízení distribuční soustavy, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 14 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2292/2 – ostatní plocha, p. č. 2293/1 – ostatní plocha, p. č. 2293/2 –
ostatní plocha, p. č. 2395/19 – ostatní plocha, p. č. 2919/1 – ostatní plocha, p. č. 2938/2 – ostatní
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plocha, p. č. 2939/2 – ostatní plocha vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce ochranných trubek pro optický kabel veřejné komunikační sítě přes
výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 14 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 247 – ostatní plocha v k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený
pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 13 14 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 276/8 – ostatní plocha v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky k pozemku p. č. 273/8
v k. ú. Březiny u Děčína přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce vodovodní přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka přípojky, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 14 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 427/1 – ostatní plocha, p. č. 427/2 – ostatní plocha, p. č. 427/4 –
ostatní plocha a p. č. 319 – ostatní plocha v k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem práva
umístění stavby, uložení, provozu a údržby potrubí od CZT přes výše uvedené pozemky a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem oprav a údržby potrubí od CZT, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka potrubí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 14 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 356/1-105/2011 ze dne 02.04.2011 na pronájem části
pozemku p. č. 356/1 o výměře 155 m2 v k. ú. Chrochvice, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi
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statutárním městem Děčín a panem V. D. ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce a to paní P. S.
a zvýšení ročního nájemného na částku 620 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 14 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem a úpravy části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3617 o výměře cca 1 087 m2
v k. ú. Podmokly,
2. vydání souhlasného stanoviska k úpravám povrchu pozemku a k jeho oplocení, to vše
na náklady žadatele, za podmínky doložení a odsouhlasení projektové dokumentace
na tuto akci před vydáním souhlasného stanoviska.
Usnesení č. RM 13 14 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1481/3 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře cca 50 m2 jako zázemí k objektu čp. 18 Teplická ul.
Usnesení č. RM 13 14 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1481/3 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 39 m2), se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana M. H. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 339/8 o výměře cca 45 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 13 14 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 339/8 v k. ú. Březiny
u Děčína.
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Usnesení č. RM 13 14 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemku p. č. 276/33 o výměře cca 1 400 m2
a o výměře cca 40 m2 v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 276/33 v k. ú. Březiny
u Děčína.
Usnesení č. RM 13 14 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku, případně částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek, případně části pozemku p. č. 159/3,
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 14 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 66/4 o výměře 486 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 13 14 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981
o výměře 346 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 13 14 37 25
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků formou daru v k. ú. Děčín -Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést - formou daru pozemek st. p. č.
1049 o výměře 373 m2 a pozemek st. p. č. 1050 o výměře 180 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město.
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Usnesení č. RM 13 14 37 26
Rada města projednala informaci o výjimkách ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v rámci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce – povodeň 2013 a
bere na vědomí
výjimky ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5, bod 1a), pro
v příloze uvedené práce a služby.
Usnesení č. RM 13 14 37 27
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 427/6 a část pozemku p. č. 427/8,
dle geometrického plánu č. 787-129/2013 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 7 m2 a díl „c“
o výměře 13 m2, v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku manželů T. a H. P. za cenu ostatních nákladů;
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 572, dle geometrického plánu
č. 787-129/2013 nově ozn. jako díl „e“ o výměře 20 m2, v k. ú. Děčín - Staré Město,
z majetku manželů T. a H. P. za cenu ostatních nákladů,
bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 13 14 37 28
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku st. p. č. 2807, dle geometrického plánu
č. 3456-3/2012 nově ozn. jako st. p. č. 2807/4 o výměře 12 m2, v k. ú. Podmokly, se
všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku L. Š. za cenu ostatních nákladů;
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2889/40, dle geometrického
plánu č. 3591-62/2013 nově ozn. jako p. p. č. 2889/143 o výměře 33 m2 v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku L. Š. za cenu ostatních nákladů,
bez dalšího finančního vyrovnání.

Usnesení č. RM 13 14 37 29
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 580 o výměře 17 m2 v k. ú. Dolní
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti ČR – Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu
600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 14 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 06 37 12 ze dne 09.04.2013, týkající se prodeje pozemku
p. č. 800/7 v k. ú. Loubí u Děčína, v plném znění, z důvodu odstoupení žadatelů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 07 ze dne
25.04.2013, týkající se prodeje pozemku p. č. 800/7 v k. ú. Loubí u Děčína, v plném znění,
z důvodu odstoupení žadatelů.
Usnesení č. RM 13 14 37 31
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města část p. č. 245/1 v k. ú. Děčín-Staré Město, o výměře
stanovené geometrickým plánem,
 do majetku statutárního města část p. č. 245/2 v k. ú. Děčín-Staré Město, o výměře
stanovené geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 13 14 37 32
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, o ploše 274,42 m², pro paní
D. R. na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, za nájemné od 01.09.2013 do 31.12.2013
ve výši 1 Kč/měsíc + úhrada nákladů za služby, od 01.01.2014 za nájemné dle “Zásad” + úhrada
nákladů za služby, úhradu stanovené kauce v červnu 2014, za účelem prodejny nábytku +
prodejní galerie.

Usnesení č. RM 13 14 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 104/A, Děčín 6, paní I. W., z důvodu nutnosti úhrady finančního příspěvku
na sociální účely na splátky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 14 50 01
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 19. září 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 14 50 02
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 862/2 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem
skladování zahradnické zeminy, mulčovací kůry a substrátů, pro Zahradní centrum v Děčíně BH
s.r.o., Teplická 34, Děčín IX, za cenu 14.400 Kč/rok, na dobu neurčitou, ode dne 01.08.2013.
Usnesení č. RM 13 14 50 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 36 03 ze dne
12.02.2013 a návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 36 04 ze dne 26.03.2013
a informaci o vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu Životní prostředí a po úpravě
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 36 03 ze dne 12.02.2013 v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 36 04 ze dne 26.03.2013 v plném znění,
3. záměr realizovat revitalizaci objektů:
 budovy Domu s pečovatelskou službou, Přímá 397 a 398, Děčín XXXII – Boletice
nad Labem,
 budova Děčín III – Staré Město = MŠ Rakovnická 306/17 a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje neprodleně zahájit práce na přípravě žádostí o dotace na zateplení
těchto objektů včetně získání potřebných podkladů pro podání žádostí o dotace.
Usnesení č. RM 13 14 50 05
Rada města projednala zaplacení spoluúčasti při likvidaci vzniklé škody Českou pojišťovnou a.s.
za opravu vozidla V. Ž. a
schvaluje
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zaplacení finanční spoluúčasti ve výši 5.000,00 Kč na likvidaci vzniklé škody Českou
pojišťovnou a.s. za opravu vozidla V. Ž.
Usnesení č. RM 13 14 60 01
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Městská knihovna
Děčín oprava škod po povodních“,
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení, s tím, že bude umožněno pouze
elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
nástroje EZAK.
2. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a všech příloh, a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Člen komise
Náhradník komise
p. Mojmír Skala – člen ZM (ČSSD)

MUDr. Ladislav Trněný - člen ZM (ČSSD)

p. Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

pí Šárka Zimová Dostálová - člen ZM (VPM)

p. Hynek Plachý – člen ZM (VPM)

p. Jaroslav Škoda - (Severočeši)

Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši)

Mgr. Milan Rosenkranc - (TOP 09)

p. Miloš Röhrich - člen ZM (TOP 09)

Doc. Dr. Václav Šenkýř - člen ZM (KSČM)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

pí Barbora Hercíková – OR

pí Jitka Jarošova - OR

Ing. Věra Havlová – OR

pí Petra Šivrová - OR

Usnesení č. RM 13 14 60 02
Rada města projednala informaci o možnosti realizace strategických záměrů města z evropských
dotací prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) a
schvaluje
užití znaku města Děčín na dokumentu Memoranda o spolupráci na přípravě integrované územní
investice pro území Ústecké aglomerace a užívání tohoto znaku signatáři tohoto Memoranda
(statutární město Ústí nad Labem, statutární město Teplice, statutární město Most, statutární
město Chomutov, statutární město Děčín) na všech dokumentech souvisejících s Integrovanou
územní investicí Ústecké aglomerace a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. realizaci záměrů města pro roky 2014 – 2020 prostřednictvím Integrované územní
investice (ITI),
2. pověřit primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Memoranda
o spolupráci na přípravě integrované územní investice pro území Ústecké aglomerace,
3. vytvořit stálý výbor zastupitelstva města pro posuzování projektových záměrů v rámci
ITI,
4. jmenovat politické zástupce města do stálé řídící skupiny pro ITI Ústecko - chomutovské
aglomerace – pan Pavel Sinko, Ing. Vlastimil Pažourek,
5. jmenovat dva zástupce magistrátu města do technicko pracovní skupiny pro ITI Ústecko chomutovské aglomerace – Ing. Martina Štajnerová, Mgr. Lenka Houdová,
6. schválit úhradu nákladů spojených s facilitací jednání a zpracování základního materiálu
k ITI Ústecko - chomutovské aglomerace ve výši 20 tis. Kč v říjnu 2013,
7. vyčlenit v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na úhradu Integrované
strategie pro ITI Ústecko - chomutovské aglomerace ve výši 300 tis. Kč a
8. řešit financování přípravy a realizace projektů budoucího programového období EU.
Usnesení č. RM 13 14 60 03
Rada města projednala žádost sportovního subjektu SK Děčín,o.s., Maroldova 2, 405 02 Děčín I,
IČ 00524417 o poskytnutí finanční dotace na stavbu tribuny v roce 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí finanční dotace sportovnímu subjektu SK Děčín, o.s.,
Maroldova 2, 405 02 Děčín I, IČ 00524417 na stavbu tribuny v roce 2013 ve výši
200.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
2. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro SK Děčín v roce 2013
v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 14 60 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 94/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva – kapitálová část
o 200 tis. Kč a navýšení § 3412 o 200 tis. Kč pro SK Děčín, o.s., Maroldova 2, Děčín I,
na poskytnutí finančního příspěvku na stavbu tribuny.
Usnesení č. RM 13 14 60 05
Rada města projednala informaci o možnosti realizovat projektové záměry prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro roky 2013-2015 a
schvaluje
předložení těchto projektových záměrů města Děčín na Úřad regionální rady regionu soudržnosti
NUTS II Severozápad:
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1.
2.
3.
4.
5.

Děčínská multifunkční trasa pro rozvoj cestovního ruchu na obou březích Labe;
Rekonstrukce domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195,
Revitalizace nádvoří zámku,
Revitalizace prostranství při ulici Tyršova,
Revitalizace vinných sklepů,

s tím, že realizace všech předložených záměrů není závazná, jedná se pouze o seznam
potenciálních projektů.

František P e l a n t v . r .
primátor

Ing. Vlastimil P a ž o u r e k v . r .
uvolněný člen rady města
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