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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 8. října 2013

Usnesení č. RM 13 16 29 01
Rada města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín č. 5/2013, kterým se
mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich
určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu,
ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 4/2012, a na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
vydává
nařízení statutárního města Děčín č. 5/2013, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se
vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního
motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 4/2012,
ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 13 16 29 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se
společností Erika, a.s. a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 29 03
Rada města projednala návrh na stanovení cen za stání silničního motorového vozidla
na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích a
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 13 16 29 03 do jednání rady města dne 08.10.2013, a jeho účinnost od 24.10.2013.
Usnesení č. RM 13 16 29 04
Rada města projednala návrh na odkoupení osobního automobilu Ford Tranzit 2,4 TDCi pro
Středisko městských služeb a udělení výjimky z obecného postupu dle Směrnice statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ při
zadávání veřejné zakázky a
schvaluje
nákup osobního automobilu Ford Tranzit 2,4 TDCi pro Středisko městských služeb a výjimku ze
Směrnice č. 5 – 5 ze dne 20.03.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 29 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 113/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva – kapitálová část
o 260 tis. Kč a navýšení § 3639 – nákup vozidla Ford Tranzit – kapitálová část o 260 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 16 31 01
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města
Děčín do vlastnictví neziskové organizace 14. PS ALJAŠKA KLUB DĚČÍN, Řetězová 103/13 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené
v příloze materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 13 16 31 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví sdružení Sokolská župa Severočeská - Nováková,
Tělocvičná jednota Sokol Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod nábytku do 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovacích smluv.
Usnesení č. RM 13 16 31 03
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města
Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám. 688/11 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené
v příloze materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 13 16 31 04
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva města
v roce 2014 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2014.
Usnesení č. RM 13 16 34 01
Rada města projednala informaci týkající se pohledávky E. P. za náklady spojené s umístěním
kočky v městském útulku, ve výši nad 5.000,00 Kč do 20.000,00 Kč a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 16 34 02
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p. o., Děčín IV,
o úpravu cen vstupného a
schvaluje
upravit ceny vstupného do Zoologické zahrady Děčín a do expozice Rajské ostrovy dle důvodové
zprávy s účinností od 01.01.2014.
Usnesení č. RM 13 16 35 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních darů na odstraňování povodňových škod
v r. 2013 a
rozhodla
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o poskytnutí darů fyzickým osobám ve výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a uzavření
darovacích smluv dle přílohy č. 2 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu darovacích smluv.
Usnesení č. RM 13 16 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu r. 2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 114/2013, tj. zvýšení příjmů pol. 2321 – přijaté dary o 30 tis. Kč
a zvýšení výdajů § 5269 – poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám na odstranění
povodňových škod na bytovém fondu o 30 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 16 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 115/2013 – č. RO 116/2013 a č. RO 118/2013 s tím, že nedochází
ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 13 16 36 01
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Výspravy výtluků tryskovou metodou“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu.
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh.
Usnesení č. RM 13 16 36 02
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka kancelářských
potřeb“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení, s tím, že bude
umožněno pouze elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného nástroje EZAK.
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh a
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09)

MUDr. Ladislav Trněný - člen ZM (ČSSD) náhradník: Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)
Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM)

náhradník: RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

Jaroslav Škoda - Severočeši

náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši)

Hana Pacinová - člen ZM (VPM)

náhradník: Šárka Zimová Dostálová - členka ZM
(VPM)

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník: Dagmar Hubáčková - OPO

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Barbora Hercíková - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Jitka Jarošová - OR

Usnesení č. RM 13 16 36 03
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Děčín - k. ú. Děčín, p.p.č. 668 – sanace skalního masivu“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu.
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 13 16 36 04
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Děčín - Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu.
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
3. Zadávací podmínky včetně smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 13 16 36 05
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení a
rozhodla
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o Zadání této veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou NCI.CZ ENGINEERING
s.r.o., se sídlem Litvínov, Gorkého 1613, IČ 28683218 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 NCI.CZ
ENGINEERING s.r.o., se sídlem Litvínov, Gorkého 1613, IČ 28683218.
Usnesení č. RM 13 16 36 06
Rada města projednala informaci o projektu Elektronizace služeb statutárního města Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 12 07 60 01 ze dne 03.04.2012, kde rada města schválila realizaci
projektu ve výši 35.134.641,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit přijetí dotace ve výši 20.425.500,00 Kč včetně DPH, 16.880.578,51 Kč bez DPH
(85 % z celkových způsobilých výdajů projektu),
2. zajistit předfinancování projektu ve výši 23.775.760,00 Kč včetně DPH,
19.649.388,43 Kč bez DPH,
3. zajistit spolufinancování ve výši 3.604.500,00 Kč včetně DPH, 2.978.925,62 Kč bez DPH
(15 % z celkových způsobilých výdajů projektu),
4. pověřit primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Podmínek
Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke všem úkonům souvisejícím
s administrací projektu.
Usnesení č. RM 13 16 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1963/2 – 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 16 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 2925/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, plynovodní, elektro a kanalizační přípojky
přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce vodovodní, plynovodní, elektro a kanalizační přípojky,
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 16 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 145/1 – ostatní plocha v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 16 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 612/16 – ostatní plocha a p. č. 591/1 – ostatní plocha oba v k. ú.
Folknáře, a části pozemků p. č. 2955/1 – ostatní plocha, p. č. 2957 – ostatní plocha, p. č. 2815 –
ostatní plocha, p. č. 2958 – ostatní plocha, p. č. 2820/1 – zahrada, p. č. 3021 – vodní plocha, p. č.
2826 – zahrada, p. č. 2823 – trv. trav. p., p. č. 3098 – ostatní plocha, p. č. 2960/1 – ostatní plocha,
p. č. 2973 – ostatní plocha, p. č. 2972 – ostatní plocha a p. č. 1533 – ostatní plocha vše v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce optického kabelu
včetně 2 ks ochranných HDPE trubek přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem uložení, oprav, údržby a rekonstrukce optického kabelu,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 16 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene v k. ú.
Děčín - Staré Město a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1048/1 – vodní plocha v k. ú. Děčín - Staré Město věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce odtokového kanálu
dešťové kanalizace vč. příslušenství, za účelem umožnění úpravy nového připojení
průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín, pro vlastníka kanalizace, za cenu 110 Kč/m2 +
DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zatížení části pozemku p. č. 1048/1 – vodní
plocha v k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce odtokového kanálu dešťové kanalizace vč. příslušenství, za účelem
umožnění úpravy nového připojení průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín, za cenu
110 Kč/m2 + DPH, mezi budoucím oprávněným, tj. statutárním městem Děčín
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a budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemku p. č. 1048/1 – vodní plocha v k. ú. Děčín Staré Město a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene v k.ú.
Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 3022/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního vedení, pro
vlastníka sítě, za cenu 12.180,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zatížení části pozemku p. č. 3022/1 – ostatní
plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce telekomunikačního vedení, za cenu 12.180,00 Kč + DPH, mezi budoucím
oprávněným, tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemku p. č.
3022/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy
investor hradí náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy a souhlasu se zřízením stavby.
Usnesení č. RM 13 16 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene v k. ú.
Děčín a souhlasu se zřízením stavby a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2945 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva zřízení
a provozování plynárenského zařízení, tj. vedení STL plynovodu na výše uvedeném pozemku,
pro budoucího oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu
ve výši 500,00 Kč bez DPH a
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
přes pozemek p. č. 2945 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín, práva zřízení a provozování
plynárenského zařízení, tj. vedení STL plynovodu na výše uvedeném pozemku, pro budoucího
oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve výši 500,00 Kč
bez DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy a souhlasu se zřízením stavby.
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Usnesení č. RM 13 16 37 08
Rada města projednala žádost spol. Viking Technical GmbH, Industriepark 17, Wiebelsheim a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše Martinčeka
vydáním souhlasného stanoviska:
 s vybudováním přístupového chodníku k přístavnímu můstku na nábřeží na části pozemku
p. č. 165 v k. ú. Děčín, dle zákresu ve snímku katastrální mapy,
to vše na náklady žadatele a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 165 v k. ú. Děčín (cca 20 m2).
Usnesení č. RM 13 16 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 1002 a 1009/1 v k. ú. Děčín o celkové výměře cca 112 m2, pro paní
K. H. na zahradu, za cenu 224 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 16 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3617 o výměře cca 1 087 m2 v k. ú. Podmokly pro Chart Ferox,
a.s., se sídlem Ústecká 30, Děčín V, za účelem krátkodobého skladování velkorozměrových
zásobníků, za cenu 47.828 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 16 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 82 – 110/2002 na pronájem pozemku p. č. 82
v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 526 m2, ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní
P. S. a zvýšení ročního nájemného na částku 1.026 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 16 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě a
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schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 258a, 271/1b - 106/01 ze dne 15.10.2001
na pronájem pozemku p. č. 258 o výměře 199 m2 a části pozemku p. č. 271/1 o výměře 369 m2
v k. ú. Loubí u Děčína, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a R. B., panem V. K. a paní H. P. a to ve smyslu:
1. změny záhlaví nájemní smlouvy z původního textu „paní H. P.“ nově na „paní H. K.“
a změny adresy trvalého bydliště;
2. rozšíření o dalšího nájemce pana V. Č.;
3. zvýšení ročního nájemného na částku 398 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 16 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 611/4 o výměře 420 m2 v k. ú. Prostřední Žleb,
s panem V. D. dohodou ke dni 31.08.2013.
Usnesení č. RM 13 16 37 14
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku částí pozemků p. č. 2951/22 o výměře 1 m2, p. č. 2951/24 o výměře 38 m2, p. č. 2965/1
o výměře 80 m2, p. č. 2965/6 o výměře 26 m2, p. č. 2965/9 o výměře 24 m2, p. č. 2965/10
o výměře 10 m2, p. č. 2965/11 o výměře 3 m2 vše v k. ú. Děčín, blíže specifikované záborovým
elaborátem, za účelem obnovy vozovky a úpravy chodníků, pro zajištění jejich bezbariérovosti
v rámci stavby „I/13 Děčín, výjezd z mostu ev. č. 13-085c3“ a pro stavbu „I/13 Děčín obnova
vozovky, Příkrá – Riegrova (přechod)“ na dobu určitou 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
uzavřené smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 837/39 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 180 m2).
Usnesení č. RM 13 16 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2804 v k. ú. Děčín
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 16 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 821/3 o výměře 208 m2, st. p. č.
574/1 o výměře 1 097 m2 a st. p. č. 574/2 o výměře 158 m2, vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 13 16 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 660/1 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 16 37 19
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města Děčín pozemky p. č. 3154/2 o výměře 3 816 m2
a p. č. 3155/15 o výměře 634 m2, vše v k. ú. Podmokly,
 do majetku statutárního města Děčín pozemky p. č. 3153 o výměře 68 m2, 3154/1
o výměře 2 510 m2, p. č. 3156 o výměře 3 483 m2, p. č. 3158/2 o výměře 476 m2, vše
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 16 37 20
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkající se směny pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 37 26 ze dne 12.02.2013, týkající se směny
pozemků v k. ú. Bynov, v doporučující části odst. 2 v plném znění, z důvodu odstoupení žadatele
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 02 07 15
ze dne 28.03.2013, týkající se směny pozemků, odst. 2 v plném znění, z důvodu odstoupení
žadatele.
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Usnesení č. RM 13 16 37 21
Rada města projednala žádost o pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1190 v k. ú. Bynov o výměře 56 m2
na zahradu a zázemí k domu.
Usnesení č. RM 13 16 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 676/1b-103/2012 ze dne 03.09.2012 ve smyslu
zúžení nájemce a to tak, že nájemcem zůstává pouze pan J. A.
Usnesení č. RM 13 16 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 786/6 o výměře 304 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana B. W. za cenu 243.200,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 16 37 24
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh podmínek obchodní veřejné soutěže
na pronájem areálu SD Střelnice a po úpravě
schvaluje
výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín na rok 2013 čl. 4, výjimku z Postupu a zásad pronájmu pozemků
ve vlastnictví statutárního města Děčín na rok 2013 čl. VII a podmínky obchodní veřejné soutěže
na pronájem areálu SD Střelnice v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 16 37 25
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu DDM, Divišova 217/8, Děčín IV – sál o ploše 63 m²,
na dobu určitou od 09.10.2013 do 18.06.2014, za nájemné 300 Kč/1,5 hod, za účelem výuky
baletní průpravy pro SK Kraso Děčín, se sídlem Pražská 402, Děčín 32.
Usnesení č. RM 13 16 37 26
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Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2013 do 31.03.2014 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 16 37 27
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 19 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV pro paní P. L. na dobu určitou od 01.11.2013 do 30.04.2014, za nájemné 900,00 Kč
za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 13 16 37 28
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 9 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV pro pana J. S. na dobu neurčitou s účinností od 09.10.2013, za nájemné 900,00 Kč
za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 13 16 37 29
Rada města projednala žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru - garážového stání
v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, a
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru - garážového stání v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV, pro paní H. P. formou dodatku č. 1 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 16 37 30
Rada města projednala návrh Zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města
Děčín pro rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 16 37 31
Rada města projednala problematiku, týkající se odtahu skeletu osobního vozidla zajištěného
Policií ČR při dopravní nehodě dne 08.02.2013 na silnici č. I/13, ulice Teplická, Děčín a s tím
spojenou úhradu nákladů a přechod práv a povinností na statutární město Děčín a po úpravě
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schvaluje
úhradu dohodnuté částky ve výši 7.865,00 Kč vč. DPH společnosti Auto Aneva s.r.o. v termínu
do 31.10.2013.
Usnesení č. RM 13 16 37 32
Rada města projednala problematiku Penny marketu v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 17.04.2008,
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a spol. A+R s.r.o., IČ 26746000, Jirny 353
ve znění pozdějších dodatků pro prodej pozemků v k. ú. Bynov, ve smyslu změny:
a)
článku III., bod 2b) na nový text: “budoucí kupující – investor stavby Penny
marketu uhradí TJ Union Děčín o.s., náklady na opravu příjezdové komunikace
na p. č. 779, 714/1, 761/15 a 761/5 v k. ú. Bynov ke hřišti na p. č. 761/5 v k. ú.
Bynov“,
b)
článku III, bod 2c na nový text: „budoucí kupující – investor stavby Penny
marketu uhradí TJ Union Děčín o.s., náklady na umístění ochranné sítě
u sportoviště TJ Union Děčín o.s. na p. č. 761/5 v k. ú. Bynov“,
s tím, že TJ Union Děčín o.s. zajistí zhotovení opravy příjezdové komunikace na p. č.
779, 714/1, 761/15 a 761/5 v k. ú. Bynov ke hřišti na p. č. 761/5 v k. ú. Bynov a umístění
ochranné sítě u sportoviště TJ Union Děčín o.s., Teplická 312, Děčín IX na p. č. 761/5
v k. ú. Bynov“ dle předložené smlouvy o změně závazků a
2. schválit uzavření smlouvy o změně závazků mezi statutárním městem Děčín, spol. A+R
s.r.o.,Počernická 257, Radonice a TJ Union Děčín, o.s., Teplická 312, Děčín IX, kterou se
zavazuje TJ Union Děčín o.s., Teplická 312, Děčín IX vybudovat příjezdovou
komunikaci a umístění ochranné sítě na náklady společnosti A+R s.r.o., Počernická 257,
Radonice v termínu do 31.12.2013 a
3. pověřit vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska s provedením opravy příjezdové
komunikace na p. č. 779, 714/1, 761/15 a 761/5 v k. ú. Bynov ke hřišti na p. č. 761/5
v k. ú. Bynov a umístění ochranné sítě u sportoviště TJ Union Děčín o.s., Teplická 312,
Děčín IX na p. č. 761/5 v k. ú. Bynov, pro TJ Union Děčín o.s., Teplická 312, Děčín IX,
zast. předsedou PaedDr. Vladimírem Medkem, na náklady spol. A+R s.r.o., IČ 26746000,
Počernická 257, Radonice, v rámci realizace akce „Penny market“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 16 37 33
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění PaedDr. Vladimíra Medka k jednáním
a právním úkonům jménem statutárního města Děčín související se zajištěním stavebního řízení
pro opravu příjezdové komunikace na p. č. 779, 714/1, 761/15 a 761/5 v k. ú. Bynov ke hřišti
na p. č. 761/5 v k. ú. Bynov a umístění ochranné sítě u sportoviště TJ Union Děčín o.s., Teplická
312, Děčín IX na p. č. 761/5 v k. ú. Bynov a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc
mezi statutárním městem Děčín a PaedDr. Vladimírem Medkem.
Usnesení č. RM 13 16 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p. o. o čerpání investičního fondu
za účelem odkoupení osobního automobilu za zůstatkovou cenu a
schvaluje
čerpání investičního fondu Centra sociálních služeb Děčín, p. o. ve výši 60.379,00 Kč za účelem
odkoupení osobního automobilu.
Usnesení č. RM 13 16 39 01
Rada města projednala informaci o hospodaření příspěvkové organizace Děčínská sportovní,
Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 za období leden až srpen 2013 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 16 39 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 112/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva – kapitálová část
o 4.039 tis. Kč a navýšení § 3412 - sportovní zařízení, Děčínská sportovní, p.o. o 4.039 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 16 39 03
Rada města projednala návrh na vyřazení movitého majetku Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace – myčky na nádobí Alba a tento návrh
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 16 39 04
Rada města projednala návrh Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvkové organizace ohledně výběru dodavatele na odstranění havarijního stavu pláště střechy
pavilonu C a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
na výběr dodavatele dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 13 16 39 05
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 Domu dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvkové organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 16 39 06
Rada města projednala žádost MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 příspěvková organizace
o udělení souhlasu s přijetím finančního daru účelově určeného a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 14.020,00 Kč účelově určeného na zakoupení čističky
vzduchu.
Usnesení č. RM 13 16 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o. o souhlas použití
zůstatku finančních prostředků z přidělené dotace na opravu podlahové krytiny v tělocvičně
na nákup plynového kotle a tuto žádost
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 16 39 08
Rada města projednala návrh Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvkové organizace
ohledně výběru dodavatele na odstranění havarijního stavu oken v učebnách školy a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
na výběr dodavatele dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 16 39 09
Rada města projednala žádost o zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
schvaluje
1. zvýšení kapacity školní družiny na 150 míst od 30.10.2013,
2. rozšíření užívání dalšího místa pro poskytování školských služeb školní družiny,
a to v objektu vlastní základní školy na adrese Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II.
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Usnesení č. RM 13 16 39 10
Rada města projednala žádost občanského sdružení JURTA o vydání stanoviska obce ke zřízení
soukromé základní školy pro 1. stupeň v Děčíně XXXIII - Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek
ke zřízení soukromé základní školy pro 1. stupeň v Děčíně XXXIII - Nebočady.
Usnesení č. RM 13 16 39 11
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 16 50 01
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 24. října 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 16 50 02
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín
XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace, a
stanovuje
plat Mgr. Věry Floriánové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.09.2013.
Usnesení č. RM 13 16 50 03
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín o.z. o poskytnutí
účelového finančního daru ve výši 20 tis. Kč a
schvaluje
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poskytnutí účelového finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.
ve výši 20 tis. Kč a
rozhodla
1. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu v předloženém znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 50 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 117/2013, tj. snížení výdajů § 3513 – lékařská služba první pomoci
o 20 tis. Kč a navýšení § 3522 – ostatní nemocnice o 20 tis. Kč na poskytnutí účelového
finančního daru.
Usnesení č. RM 13 16 50 05
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-5 na opravu umělého povrchu
v objektu sportovní haly a
schvaluje
1. postup při opravě umělého povrchu v objektu sportovní haly ul. Práce č. 1966/17,
Děčín V, dle výjimky ze Směrnice č. 5 - 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města, čl. 5 bod 1c) a
2. dodavatele a zhotovitele na opravu umělého povrchu - syntetický koberec GRAIN
COURT CHAMPION dvoubarevný, modro zelený s gumovým granulátem v objektu
sportovní haly ul. Práce č. 1966/17, Děčín V, Sport -Technik Bohemia s.r.o., se sídlem
Sokolovská 126/40, Praha 8, za cenu ve výši 2.329.525,00 Kč bez DPH a ve výši
2.818.725,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 60 01
Rada města projednala žádost sportovního subjektu SK Děčín, o. s., Maroldova 2, 405 02
Děčín I, IČ 00524417 o poskytnutí finanční dotace na odstranění povodňových škod v roce 2013
a
rozhodla
poskytnout sportovnímu subjektu SK Děčín, o. s. finanční dotaci ve výši do 30.000,00 Kč dle
důvodové zprávy a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro SK Děčín, o. s. v roce 2013
v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 16 60 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 119/2013, tj. navýšení příjmů § 2321 – přijaté dary o 30.000,00 Kč
a navýšení výdajů § 3419 – sportovní činnost pro SK Děčín, o. s., Maroldova 2, Děčín I
o 30.000,00 Kč na poskytnutí dotace na odstranění povodňových škod.
Usnesení č. RM 13 16 60 03
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace sídliště Děčín III – Staré
Město, veřejné prostranství – 2.část – 1.část této 2.části“ a
bere na vědomí
dodatečné zastavení stavebních prací do doby provedení jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které je vyvoláno nutností
provedení nepředvídatelných prací.

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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