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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 22. října 2013

Usnesení č. RM 13 17 29 01
Rada města Děčín projednala žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III –
Staré Město o poskytnutí finančního příspěvku na uhrazení části nákladů tématického zájezdu
pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Děčín v rámci odborné
přípravy a
souhlasí
s financováním tohoto výdaje do maximální výše 7.000,00 Kč včetně DPH z rozpočtu
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 13 17 29 02
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní
cestu a po doplnění
souhlasí
s vysláním 2. náměstkyně primátora, Mgr. Hany Cermonové, a uvolněného radního města,
Ing. Vlastimila Pažourka, na zahraniční pracovní cestu do Polska ve dnech 12. – 16. listopadu
2013.
Usnesení č. RM 13 17 29 03
Rada města projednala návrh vzorové Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace a
schvaluje
vzor Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace v navrhované struktuře.
Usnesení č. RM 13 17 29 04
Rada města projednala znění Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Děčín a Romským
sdružením „Indigo Děčín“ a tuto

schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 17 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 04 18 13 13 – vedoucí OR – VZDK.
Usnesení č. RM 13 17 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na l. pololetí roku 2014 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 17 34 01
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 Bc. Kateřině Svitákové,
zaměstnankyni Magistrátu města Děčín k jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci řešení projektu „Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem " 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 Bc. Kateřinou Svitákovou, zaměstnancem odd.
ochrany přírody; zemědělství a lesního hospodářství, odboru životního prostředí magistrátu
města.
Usnesení č. RM 13 17 34 02
Rada města projednala předložený návrh na vyřazení hmotného majetku ZOO Děčín – Pastýřská
stěna, p.o., Žižkova 1286/15, Děčín IV, IČO 00078921, přesahujícího svou pořizovací hodnotou
či nedosahujícího stářím majetku hranici stanovenou pro vyřazení v kompetenci ředitele ZOO
Děčín a
schvaluje
vyřazení tohoto majetku – kopírovací stroj a dataprojektor - včetně způsobu likvidace, v rozsahu
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 13 17 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
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schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 120/2013 – č. RO 135/2013 a č. RO 137/2013 a č. RO 138/2013 dle
důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2013 o 20.995 tis. Kč a snížení výdajů o 20.995 tis. Kč
včetně změny rozpočtu u hospodářské činnosti – Správy bytového fondu dle přílohy č. 17.
Usnesení č. RM 13 17 35 02
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním
městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za III. čtvrtletí 2013 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 17 36 01
Rada města projednala přijetí dotace z Programu MMR ČR – Podpora bydlení 2013 – krizový
stav, příspěvek 30 tis. Kč pro občany na úhradu části nákladů na opravy bytů poškozených
povodní v červnu 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj do Programu MMR ČR – Podpora bydlení
2013 – krizový stav ve výši 1.830.000,00 Kč pro vyplácení příspěvků občanům a
2. seznam příjemců příspěvku v max. výši 30 tis. Kč na poškozenou bytovou jednotku,
s nimiž budou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu MMR ČR
117D0250 – vzor schválen usnesením RM 13 12B 36 12.
Usnesení č. RM 13 17 37 01
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 manželům M. a J. V. z částky 51.310,00 Kč na 10 %, tj. 5.131,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 17 37 02
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 J. H. z částky 47.689,00 Kč na 10 %, tj. 4.769,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 17 37 03
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
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schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 panu R. K. z částky
16.465,00 Kč na 10 %, tj. 1.647,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 17 37 04
Rada města projednala návrh na prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
prominutí poplatku z prodlení v plné výši, a to při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 panu
A. G. částku 8.332,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 17 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 1250/87 –
ostatní plocha, 1250/28 – ostatní plocha, 1250/47 – ostatní plocha a 1250/46 – ostatní plocha vše
v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 1250/83 –
ostatní plocha, 1250/61 – ostatní plocha, 1250/28 – ostatní plocha, 1250/66 – ostatní plocha
a 1250/67 – ostatní plocha vše v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 296/1 – zastavěná plocha v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce splaškové kanalizace vč.
příslušenství, pro vlastníka kanalizace, bezúplatně a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zatížení části pozemku p. č. 296/1 – zastavěná
plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce splaškové kanalizace vč. příslušenství, bezúplatně, mezi budoucím
oprávněným, tj. vlastníkem kanalizace, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemku p. č.
296/1 v k. ú. Podmokly a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy investor hradí
náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
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Usnesení č. RM 13 17 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 392/16 – ostatní plocha v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce distribuční
soustavy a plynovodních přípojek, pro budoucího oprávněného tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 13 17 37 09
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru města a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2408/3 o výměře cca 30 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 17 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků pro umístění stávajícího dopravního
informačního systému a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 1208/1 o výměře 1 m2, p. č. 710/1
o výměře 1 m2, p. č. 740/2 o výměře 1 m2, p. č. 1207/2 o výměře 2 m2, 1207/6 o výměře 1 m2,
p. č. 1585/22 o výměře 1 m2, p. č. 1207/4 o výměře 3 m2, 1207/3 o výměře 1 m2 vše v k. ú.
Bynov, p. č. 2293/1 o výměře 1 m2, p. č. 2937/9 o výměře 2 m2, p. č. 2395/19 o výměře 1 m2,
p. č. 2291 o výměře 2 m2, p. č. 344 o výměře 1 m2, p. č. 2872 o výměře 3 m2, p. č. 2873
o výměře 1 m2, p. č. 2951/27 o výměře 2 m2, p. č. 368 o výměře 1 m2, p. č. 2965/6 o výměře
6 m2, p. č. 2965/1 o výměře 1 m2, p. č. 2965/11 o výměře 1 m2, p. č. 2395/23 o výměře 1 m2, p. č.
2905/1 o výměře 1 m2, p. č. 2936 o výměře 2 m2, p. č. 2898 o výměře 1 m2, p. č. 2963 o výměře
2 m2, p. č. 2869 o výměře 1 m2, p. č. 2866/11 o výměře 1 m2, p. č. 2890/3 o výměře 1 m2 vše
k. ú. Děčín, p. č. 460/2 o výměře 2 m2, p. č. 319 o výměře 2 m2, p. č. 409/7 o výměře 1 m2, p. č.
347/3 o výměře 1 m2, p. č. 347/3 o výměře 1 m2, p. č. 210 o výměře 2 m2, p. č. 197/10 o výměře
1 m2, p. č. 197/12 o výměře 1 m2, p. č. 197/15 o výměře 1 m2, p. č. 237/1 o výměře 1 m2, p. č.
503 o výměře 1 m2, p. č. 197/7 o výměře 1 m2, p. č. 460/1 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Děčín Staré Město, p. č. 1557/10 o výměře 1 m2, 1557/8 o výměře 1 m2, p. č. 1557/3 o výměře 1 m2 vše
v k. ú. Horní Oldřichov, p. č. 200/1 o výměře 1 m2, p. č. 40/2 o výměře 1 m2, p. č. 40/13
o výměře 1 m2, p. č. 40/9 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nebočady, p. č. 990 o výměře 1 m2, p. č.
963/1 o výměře 1 m2, p. č. 966 o výměře 2 m2, p. č. 3511 o výměře 1 m2, p. č. 3474/1 o výměře
2 m2, p. č. 3474/2 o výměře 1 m2, p. č. 1233 o výměře 2 m2, p. č. 390 o výměře 1 m2, p. č. 944
o výměře 1 m2, p. č. 1120/1 o výměře 3 m2, p. č. 1213/2 o výměře 4 m2, p. č. 1213/3 o výměře
2 m2, p. č. 1241/1 o výměře 2 m2, p. č. 3725/63 o výměře 2 m2, p. č. 3983/11 o výměře 1 m2, p. č.
3725/23 o výměře 2 m2, p. č. 1214/3 o výměře 1 m2, p. č. 1259/5 o výměře 1 m2, p. č. 3474/1
o výměře 1 m2, p. č. 1715 o výměře 2 m2, p. č. 1322 o výměře 1 m2, p. č. 803/3 o výměře 2 m2,
p. č. 803/1 o výměře 4 m2, p. č. 3710/32 o výměře 1 m2, p. č. 3824/1 o výměře 1 m2, p. č. 3710/8
o výměře 1 m2, p. č. 1240 o výměře 1 m2, p. č. 3710/41 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Podmokly,
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p. č. 44/14 o výměře 1 m2, p. č. 44/8 o výměře 1 m2, p. č. 44/11 o výměře 1 m2, p. č. 44/23
o výměře 1 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, p. č. 558/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Vilsnice a p. č. 14/1
o výměře 3 m2 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 13 17 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1481/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 50 m2) v k. ú. Horní Oldřichov pro pana A. N. za cenu 4 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou jako
zázemí k domu čp. 18, Teplická ul., Děčín VIII.
Usnesení č. RM 13 17 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3047 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3047 o výměře 451 m2 v k. ú. Podmokly za účelem zahrady k RD, pro
paní V. V. za cenu 1.804 Kč/rok, na dobu neurčitou a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3047 o výměře 451 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 13 17 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/13 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu – cca 37 m2, s věcným břemenem práva chůze a jízdy pro
vlastníky pozemku st. p. č. 1250/12 v k. ú. Děčín a objektu na něm stojícím.
Usnesení č. RM 13 17 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 408/5 o výměře 117 m2, p. č. 408/4
o výměře 349 m2 a p. č. 408/3 o výměře 605 m2, v k. ú. Děčín - Staré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 216/5 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 150 m2), se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele A. a M. F. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 17 37 16
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků - formou daru - p. č. 606/3 o výměře
20 m2 a p. č. 611/2 o výměře 2 749 m2 v k. ú. Folknáře do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 13 17 37 17
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 527/1 o výměře 2 268 m2 a p. č. 527/3
o výměře 2 220 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím a to ideální ½
pozemků z vlastnictví paní V. L. a ideální ½ pozemků z vlastnictví pana Š. L. do vlastnictví
statutárního města Děčín za cenu 61.140,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 17 37 18
Rada města projednala návrh nové smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na třídění separovaného
odpadu a
neschvaluje
uzavřít novou smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na třídění separovaného odpadu se
společností EKO-KOM, a.s., Praha.
Usnesení č. RM 13 17 37 19
Rada města projednala záměr realizace zhotovení podzemních kontejnerů a
schvaluje
záměr realizace a zhotovení podzemních kontejnerů v ul. Čs. Legií, ul. Husovo náměstí,
ul. Prokopa Holého, ul. Zámecká, ul. Křížová, ul. Myslbekova, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 17 37 20
Rada města projednala informace o stanovení výše nájemného v městských bytech a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 13 17 37 21
Rada města projednala žádost pana D. V. o zrušení výpovědi z nájmu bytu a
souhlasí
s výpovědí ze dne 17.06.2013 z nájmu bytu č. 5, Myslbekova 1389A/8, Děčín I manželům D.
a M. V. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín udělením plné moci Advokátní kanceláři Pánek&Pánek, se
sídlem Prokopa Holého 130/15, Děčín IV k zastupování města ve věci žaloby manželů V.
na statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 13 17 37 22
Rada města projednala záměr revitalizace Lesoparku bažantnice Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 37 23
Rada města projednala záměr o přípravě projektu „Obnova a rekonstrukce kašny v Děčíně
Podmoklech“ a
schvaluje
záměr přípravy projektu.
Usnesení č. RM 13 17 38 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Děčín, IČ 00426067 a
schvaluje
poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín, IČ 00426067,
ve výši 20 tis. Kč a
rozhodla
1. o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru, která je přílohou tohoto
materiálu v předloženém znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 17 38 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 136/2013, tj. snížení výdajů § 3513 – lékařská služba první pomoci
o 20 tis. Kč a navýšení § 4359 – příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny
o 20 tis. Kč na poskytnutí finančního daru.
Usnesení č. RM 13 17 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů komise pro výchovu a vzdělávání a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 39 02
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Dr. M. Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Jiřímu Broučkovi, řediteli Základní školy Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2013.
Usnesení č. RM 13 17 39 03
Rada města projednala návrh platu ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace, Mgr. Bc. Kateřiny Zimmermannové a
určuje
plat a jeho složky ředitelce Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Kateřině Zimmermannové, podle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2013.
Usnesení č. RM 13 17 39 04
Rada města projednala žádost Speciální základní školy a Speciální mateřské školy Děčín,
příspěvkové organizace o prominutí režijních nákladů na obědy žáků této školy, kteří se stravují
ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 17 50 01
Rada města projednala dopis společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1067, ul. Zámecká,
Děčín I a
bere na vědomí
návrh odpovědi primátora statutárního města Děčín na tento dopis.
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Usnesení č. RM 13 17 50 02
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín,
IČ 00078867 ohledně výběru restaurátorů na restaurování dvou skupin zapůjčených obrazů a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci restaurování obrazů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 17 60 01
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky
na architektonickou soutěž o návrh zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění pod názvem
„Obnova historické části Podmokel“, a
schvaluje
 hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky (50 % umístění uchazeče v soutěži;
30 % předpokládané realizační náklady; 20 % nabídková cena);
 zadávací podmínky včetně výzvy a návrhu smlouvy o dílo 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:
MUDr. Ladislav Trněný (ČSSD)
náhradník: Daniela Trojanová
Ing. Valdemar Grešík (VPM)

náhradník: Mgr. Hana Cermonová

RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

Jaroslav Škoda (Severočeši)

náhradník: Ing. Robert Poskočil

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: Petra Šivrová - OR

Usnesení č. RM 13 17 60 02
Rada města projednala materiál „Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné
prostranství – 2. část – 1. část této 2. části“ a
schvaluje
provedení jednacího řízení bez uveřejnění a realizaci nepředvídaných stavebních prací týkajících
se stavebního objektu SO 106, a to v souladu s oceněných položkovým rozpočtem ze dne
22.10.2013. Stavební práce spočívají v odstraňování podkladních vrstev na hřišti ve větším
objemu, než bylo předpokládáno a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 4 s firmou INSKY
spol. s r.o., IČ: 00671533, se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, kterým se navyšuje
celková cena o 131.201,90 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 15.11.2013.

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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