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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 17. září 2013

Usnesení č. RM 13 15 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 96/2013 – č. RO 110/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 9.821 tis. Kč a zvýšení výdajů o 9.821 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 15 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách statutárního města Děčín po splatnosti
k 30.06.2013 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 15 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
za 1. pololetí 2013 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 15 36 01
Rada města projednala návrh na prodej vodohospodářského majetku „Prodloužení městské
kanalizace Děčín – k. ú. Vilsnice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat vodohospodářský majetek „Prodloužení
městské kanalizace Děčín – k. ú. Vilsnice“ na p. p. č. 563.

Usnesení č. RM 13 15 36 02
Rada města projednala materiál „Využití části projektové dokumentace a využití stavebního
povolení na část vodovodu v Bělé u Děčína“ a
bere na vědomí
informaci o parcelním čísle stavebníka paní H. M., které bylo usnesením číslo RM 13 13 36 03
ze dne 17.09.2013 schváleno využití části projektové dokumentace a stavebního povolení č. j.
OŽP/88930/05/7369/05/235/Vav ze dne 21.09.2005 a dále byl pověřen primátor statutárního
města Děčín František Pelant podpisem souhlasu s využitím těchto dokumentů.
Usnesení č. RM 13 15 36 03
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných městem a jeho příspěvkovými
organizacemi v 1. pololetí roku 2013 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 15 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3133 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly 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 15 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 683/51 – ostatní plocha, p. p. č. 1189 – ostatní plocha a p. p. č.
681/9 – ostatní plocha vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy včetně příslušenství (kabelové vedení NN,
přípojková skříň) přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy včetně
příslušenství, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 15 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 44/18 – ostatní plocha a p. č. 44/19 – ostatní plocha oba
v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
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a rekonstrukce kabelového vedení VN přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce kabelového vedení
VN, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 15 37 04
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek p. č.
1259/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby vedení veřejného
osvětlení od povinného, tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha, za cenu 10.000,00 Kč s tím, že tuto částku uhradí
investor stavby „Centrum Pivovar Děčín + okružní křižovatka“, tj. Centrum Pivovar a.s.,
Laubova 1729/8, Praha 3-Vinohrady, 13000 a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 1259/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení
a provozování, oprav, údržby vedení veřejného osvětlení od povinného, tj. Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha,
za cenu 10.000,00 Kč s tím, že tuto částku uhradí investor stavby „ Centrum Pivovar
Děčín + okružní křižovatka“, tj. Centrum Pivovar a.s., Laubova 1729/8, Praha 3Vinohrady, 13000 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
Usnesení č. RM 13 15 37 05
Rada města projednala žádost o vydání souhlasného stanoviska a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění obytného karavanu, přístřešku za karavan, stávající
dřevěné kolny a k rekonstrukci stávajícího oplocení pronajatého pozemku p. č. 85 v k. ú. Děčín Staré Město, to vše na náklady žadatele, za podmínky, že:
a) zařízení na pozemku nebude napojeno na inženýrské sítě;
b) bude umístěno podélně s místní komunikací (karavan) a zabezpečeno proti případnému
uvolnění a ohrožení provozu na místní komunikaci - nájemce ponese plnou odpovědnost
za vzniklé škody;
c) nebude narušena stávající vzrostlá zeleň;
d) v případě ukončení nájemní smlouvy bude obytný karavan, přístřešek za karavan, dřevěná
kolna a oplocení pozemku nájemcem odstraněno do doby ukončení nájemní smlouvy
a pozemek předán pronajímateli.
Usnesení č. RM 13 15 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
3

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 81 o výměře 124 m2,
pozemek p. č. 496 o výměře 1 056 m2 a pozemek p. č. 503/1 o výměře 1 036 m2 v k. ú. Lesná
u Děčína.
Usnesení č. RM 13 15 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 359 o výměře 509 m2,
v k. ú. Děčín -Staré Město.
Usnesení č. RM 13 15 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1575/2, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 13 15 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 110 o výměře 90 m2 v k. ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. RM 13 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 109 o výměře 68 m2 v k. ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. RM 13 15 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bynov o výměře 6 m2
(dle geometrického plánu č. 704-227/2012 ozn. jako p. č. 1191/2), se všemi součástmi
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a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pana J. K. a paní J. Ú. za cenu 1.800,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 15 37 13
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemku p. p. č. 251/3 o výměře 1 063 m2 v k. ú. Bělá u Děčína bezúplatným
převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 46/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p. p. č. 251/3 v k. ú. Bělá
u Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 13 15 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem
a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 832/73 o výměře cca 2 598 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem, po ukončení stávajícího nájemního vztahu.
Usnesení č. RM 13 15 37 15
Rada města projednala žádosti o pronájem přívozu v Dolním Žlebu, návrh ceny jízdného a návrh
nájemní smlouvy na pronájem přívozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
1. pronájem a provozování přívozu v Dolním Žlebu občanskému sdružení Respektuj mě,
2. změnu ceny jízdného přívozu v Dolním Žlebu dle přílohy,
3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem přívozu v Dolním Žlebu od 01.10.2013 za cenu
1.000,00 Kč + DPH za kalendářní rok a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu nájemní smlouvy.
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Usnesení č. RM 13 15 37 16
Rada města projednala návrh poskytnutí účelové dotace určené na částečné vyrovnání ztráty
z provozu přívozu v Dolním Žlebu a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí účelové dotace určené na částečné vyrovnání ztráty z provozu přívozu
v Dolním Žlebu v maximální výši 156.000,00Kč za kalendářní rok pro provozovatele
přívozu v Dolním Žlebu, občanskému sdružení Respektuj mě,
2. schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na částečné vyrovnání ztráty
z provozu přívozu v Dolním Žlebu mezi statutárním městem Děčín a občanským
sdružením Respektuj mě a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 13 15 37 17
Rada města projednala návrh na výjimky ze „Zásad“ a návrh Výzvy - pobídky k využití volného
nebytového objektu a
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín na rok 2013 čl. 4 a výjimku z Postupu a zásad pronájmu
pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín na rok 2013 čl. VII,
2. zveřejnění výzvy – pobídky k využití nebytového objektu Březiny čp. 151, Děčín XXVII,
včetně pozemku p. č. 358 o výměře 1 239 m2, zastavěná plocha, části pozemku p. č.
428/6, dle geometrického plánu č. 487-140/2004 ozn. jako p. č. 428/12 o výměře
1 811 m2, trv. trav. porost a části pozemku p. č. 332/2, dle geometrického plánu č. 487140/2004 ozn. jako p. č. 332/2 o výměře 437 m2, orná půda, vše v k. ú. Březiny u Děčína,
dle předloženého návrhu v termínu od 20.09.2013 do 21.10.2013.
Usnesení č. RM 13 15 37 18
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. snížení poplatku z prodlení, a to při placení nájmu z bytu
dle Směrnice č. 4-3 manželům M. a A. N. O. z částky 1.523.488,00 Kč na 10 %,
tj. 152.349,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 15 37 19
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č.
4-3 panu J. T. z částky 308.024,00 Kč na 10 %, tj. 30.802,00 Kč.
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Usnesení č. RM 13 15 37 20
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č.
4-3 panu T. N. z částky 68.944,00 Kč na 10 %, tj. 6.894,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 15 37 21
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č.
4-3 paní D. Č. z částky 34.991,00 Kč na 10 %, tj. 3.499,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 15 50 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1235/1 a část pozemku p. č. 1235/2
o celkové výměře cca 100 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 15 50 02
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Děčín
– Opěrná zeď Žižkova, II. etapa – horní část ", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou Chládek & Tintěra, a.s. se
sídlem Litoměřice, Nerudova 16, IČ 62743881 po předložení příslušných dokladů ve smyslu § 62
odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou Chládek
& Tintěra, a.s. se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, IČ 62743881.
Usnesení č. RM 13 15 50 03
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytování právních
služeb pro statutární město Děčín“, a
schvaluje
 Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
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 Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
 Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy 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:
František Pelant (ČSSD)
náhradník: Pavel Sinko
Hynek Plachý (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek

RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

MUDr. Antonín Zamykal (Severočeši)

náhradník: Jaroslav Škoda

Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc

Ivan Vepřek (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát

Ing. Josef Štejnar – OT

náhradník: JUDr. Vlastimil Doutnáč - OT

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Miroslav Šašek – OR

Barbora Hercíková - OR

náhradník: Petra Šivrová - OR

Usnesení č. RM 13 15 50 04
Rada města projednala žádost HC Děčín občanského sdružení o zajištění spoluúčasti k dotaci
vyhlašované MŠMT ČR a návrh na revokaci části usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 12 12 60 01 ze dne 26.06.2012 – bod 2. a 3. z důvodu ,
že v roce 2013 nebyla uvedená akce realizována a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 06 06 12 ze dne 28.06.2012 – bod
2. a 3. z důvodu, že v roce 2013 nebyla uvedená akce realizována,
2. spolufinancování v roce 2014 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – II. etapa“
v objektu Zimního stadionu Děčín ze strany statutárního města Děčín ve výši max. 30 %
nákladů, tj. 4.016 tis. Kč,
3. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté
dotace MŠMT na akci „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v objektu Zimního stadionu
Děčín a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín občanským sdružením a ukončení
činnosti (zániku) HC Děčín občanského sdružení.
Usnesení č. RM 13 15 50 05
Rada města projednala návrh na postup při vyhlášení výběrového řízení na dodavatele elektrické
energie a
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schvaluje
ve spolupráci s energetikem statutárního města Děčín vypsání výběrového řízení na nákup
elektrické energie pro rok 2014 – 2016, podle zákona o veřejných zakázkách – elektronickou
aukcí s tím, že podmínky výběrového řízení budou schváleny v radě města.
Usnesení č. RM 13 15 50 06
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-5 a výměnu umělého povrchu
v objektu sportovní haly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 15 50 07
Rada města projednala návrh na odvolání člena komise pro výchovu a vzdělávání a
odvolává
Mgr. Jana Hájka z pozice člena komise pro výchovu a vzdělávání a
jmenuje
Ing. Ondřeje Smíška členem komise pro výchovu a vzdělávání.
Usnesení č. RM 13 15 60 01
Rada města projednala problematiku vybudování „Příjezdové komunikace k Autokempu
a Cyklostopu“ a
schvaluje
záměr města realizovat projekt příjezdové komunikace na p. p. č. 1403/1 v k. ú. Děčín – Staré
Město v roce 2014 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 15 60 02
Rada města projednala informaci o stavu vyřízení žádosti o dotaci z programu Ministerstva
dopravy ČR – odstraňování škod po povodni 2013 a
schvaluje
okamžité zahájení realizace akcí, na které existuje předběžný souhlas ministerstva dopravy
v celkovém objemu 4.216 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 15 60 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
9

rozpočtové opatření č. RO 111/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva – kapitálová část
o 8.583 tis. Kč a navýšení výdajů § 2212 – opravy a údržba MK, mostků a propustků
o 8.583 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 15 60 04
Rada města projednala zprávu komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a hodnocení nabídek na předmět veřejné zakázky: „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu
a pojištění motorových vozidel“ zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči Triglav pojišťovna, a.s., IČ 25073958, se sídlem Novobranská
544/1, 602 00 Brno - Brno-město a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy se společností Triglav
pojišťovna, a.s., IČ 25073958, se sídlem Novobranská 544/1, 602 00 Brno - Brno-město,
a to po zapracování připomínek, které vypracovala Advokátní kancelář Narcis Tomášek
a partneři.
Usnesení č. RM 13 15 60 05
Rada města projednala návrh záměru na realizaci projektů „Děčín – město pro cyklisty“ a „Děčín
– město na Labi“ a
rozhodla
o realizaci záměru dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 15 60 06
Rada města projednala návrh na:
 podání žádosti o dotaci ze Společného fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe
v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 na projekty „Děčín – město
pro cyklisty“ a „Děčín – město na Labi“,
 partnerství statutárního města Děčín na těchto projektech s partnerským městem Pirna,
popřípadě s centrálou cestovního ruchu Saského Švýcarska Tourismusverband Sächsische
Schweiz či centrálou vybraným partnerem a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. schválit partnerství statutárního města Děčín s partnerským městem Pirna, popřípadě
s centrálou cestovního ruchu Saského Švýcarska Tourismusverband Sächsische Schweiz
či centrálou vybraným partnerem, na projektech „Děčín – město pro cyklisty“ a „Děčín –
město na Labi“,
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2. schválit podání žádosti o dotaci ze Společného fondu malých projektů Euroregionu
Elbe/Labe na projekty „Děčín – město pro cyklisty“ a „Děčín – město na Labi“,
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem projektové žádosti a smlouvy
o dotaci.
Usnesení č. RM 13 15 60 07
Rada města projednala problematiku části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 13 37 23 ze dne 20.08.2013, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly, v plném znění a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

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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