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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 5. listopadu 2013

Usnesení č. RM 13 18 29 01
Rada města projednala žádost společnosti LIVE TIP, a.s., provozovatele LIVE TIP Casino
Magnet na adrese Děčín I, Masarykovo náměstí 193/20, 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 LIVE TIP Casino Magnet na adrese
Děčín I, Masarykovo náměstí 193/20, 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 18 30 01
Rada města projednala:
1. přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
poskytovatelem dotace v přenesené působnosti Krajským úřadem Ústeckého kraje
ve výši 298.500,00 Kč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-1121308/PO-IZS-2013 a v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
2. přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu
2013 poskytovatelem dotace Ústeckým krajem ve výši 1.507.000,00 Kč na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30.10.2013 a v souladu s § 36 odst. 1
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013

poskytovatelem dotace v přenesené působnosti Krajským úřadem Ústeckého kraje
ve výši 298.500,00 Kč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-1121308/PO-IZS-2013 a v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
2. přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu
2013 poskytovatelem dotace Ústeckým krajem ve výši 1.507.000,00 Kč na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30.10.2013 a v souladu s § 36 odst. 1
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřením příslušných smluv o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města v souladu
s Článkem 5 „Výjimky obecného postupu“, odst. 1, písm. b) této směrnice.
Usnesení č. RM 13 18 31 01
Rada města projednala Memorandum k regionálním drahám a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem memoranda.
Usnesení č. RM 13 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 139/2013 – č. RO 141/2013 a č. RO 143/2013 – č. RO 144/2013 dle
důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2013 o 22 tis. Kč a zvýšení výdajů o 22 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 18 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na období 2014 - 2018 a tento
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tento na vědomí.
Usnesení č. RM 13 18 36 01
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Výsadba izolační zeleně v Děčíně" a
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schvaluje
prodloužení termínu k dokončení díla do 15.12.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 s firmou Gabriel
s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ: 254 194 55.
Usnesení č. RM 13 18 37 01
Rada města projednala žádost HC Děčín, o.s. o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu Zimního stadionu Děčín,
Oblouková 638/21, Děčín I – místnost A 319 ve III. NP o ploše 6,24 m2 mezi HC Děčín, o.s, se
sídlem Oblouková 638/21, Děčín I a paní V. P. za účelem prodeje opotřebovaného (bazarového)
hokejového zboží, na dobu neurčitou, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby,
s účinností od 01.11.2013.
Usnesení č. RM 13 18 37 02
Rada města projednala žádost o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor a
schvaluje
rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Myslbekova 1389D/14, Děčín I,
č. 20/97 – HS uzavřenou dne 15.01.1998 mezi městem Děčín a nájemci J. K. a V. K. formou
dodatku č. 6 ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 18 37 04
Rada města projednala návrh změny ceny jízdného a tarifních podmínek přepravy městské
autobusové dopravy provozované Dopravním podnikem města Děčína a.s. a
schvaluje
1. změnu tarifních podmínek přepravy městské autobusové dopravy dle přílohy č. 2,
2. uzavření dodatku č. 8 smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 s účinností od 01.01.2014
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 8.
Usnesení č. RM 13 18 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
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schvaluje
pronájem pozemku p. č. 130/1 o výměře 2 317 m2 v k. ú. Loubí u Děčína, pro manžele J. H.
a M. H. za cenu 2.159 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 18 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 130/1 o výměře 2 317 m2
v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 13 18 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků p. č. 1235/1 a p. č. 1235/2 v k. ú.
Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 18 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 357/4 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 357/4 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře cca 790 m2 za účelem
zahrady, pro manžele L. a R. S. za cenu 1.290 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 18 37 09
Rada města projednala žádost spol. Viking Technical GmbH, Industriepark 17, Wiebelsheim a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 165 v k. ú. Děčín (cca 20 m2) pro spol. Viking Technical GmbH,
Industriepark 17, Wiebelsheim za účelem výstavby přístupového chodníku k přístavnímu můstku
u Labe na náklady žadatele, za cenu 3.960 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 18 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3281-108/97 na pronájem pozemku p. č. 3281/1
o výměře 152 m2 v k. ú. Podmokly, ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to pana P. D.
a zvýšení ročního nájemného na částku 608 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 13 18 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3281/1 o výměře 152 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 13 18 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Bělá u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 18 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 663 o výměře 594 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 18 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2044 o výměře 229 m2 a p. č. 2045 o výměře
181 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro KREDIT DĚČÍN, a.s.,
Masarykovo nám. 3/3, Děčín I, za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 18 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 855/3 o výměře 343 m2, p. č. 837/74 o výměře
29 m2 a p. č. 837/19 o výměře 162 m2 v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana V. P. za cenu 160.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 18 37 18
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1285/1 o výměře 263 m2,
p. č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p. č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Lesy ČR s.p.,
Přemyslova 1106, Hradec Králové.
Usnesení č. RM 13 18 37 19
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků formou daru v k. ú. Děčín -Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod - formou daru - pozemku st. p. č. 1049 o výměře
373 m2 a pozemku st. p. č. 1050 o výměře 180 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím z majetku statutárního města Děčín do majetku Ústeckého kraje,
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 13 18 37 20
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
 z majetku statutárního města Děčín část p. č. 245/1, dle geometrického plánu č. 706035/2013 díl „a“ o výměře 28 m2, v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví manželů F. a H. P. za cenu 5.600,00 Kč + ostatní náklady,
 do majetku statutárního města Děčín část p. č. 245/2, dle geometrického plánu č. 706035/2013 díl „c“ o výměře 12 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, z vlastnictví manželů F. a H.
P. za cenu 2.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 18 37 21
Rada města projednala návrh na pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu a
schvaluje
1. pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu,
2. zakoupení mobilní chaty „Rustikal Standard“ jako zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu
u firmy Pavel Tóth, IČO: 48711705,
3. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku,
v platném znění pro akci: „Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu“ a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu
objednávky.
Usnesení č. RM 13 18 37 22
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 145/2013, tj. snížení výdajů § 3745 – veřejné prostranství, dětské
koutky aj. o 186 tis. Kč a zvýšení výdajů § 2232 – převoz Dolní Žleb o 186 tis. Kč v kapitálové
části rozpočtu na pořízení mobilní chaty.
Usnesení č. RM 13 18 39 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6,
Děčín, IČ 75107350 ohledně opravy tepleného čerpadla a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro opravu tepleného čerpadla dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 18 39 02
Rada města projednala hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Teplická 75,
Děčín IV, IČ 00673692 za období leden až září 2013 a
schvaluje
navýšení příspěvku na rok 2013.
Usnesení č. RM 13 18 39 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 142/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva – kapitálová část
o 400 tis. Kč a navýšení § 3311 – divadelní činnost, Městské divadlo Děčín, p. o. o 400 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 18 39 05
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod vybavení zámeckého parku na Mariánské
louce do majetku příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
v jeho pořizovací ceně a
schvaluje
bezúplatný převod vybavení zámeckého parku na Mariánské louce do majetku příspěvkové
organizace Zámek Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 18 39 06
Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a tyto
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schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. RM 13 18 39 07
Rada města projednala žádost Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín,
příspěvková 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
schvaluje
prominutí režijních nákladů pro uvedené žáky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 18 39 08
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 18 50 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s Ústeckým krajem k projektu
„Labská stezka č. 2 – etapa 2“ a
rozhodla
o jeho uzavření a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jeho podpisem.
Usnesení č. RM 13 18 50 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o spolupráci a partnerství při řešení výzkumného projektu
mezi Sociologickým ústavem AV ČR a statutárním městem Děčín a
rozhodla

8

o uzavření Smlouvy o spolupráci a partnerství při řešení výzkumného projektu mezi
Sociologickým ústavem AV ČR a statutárním městem Děčín v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. RM 13 18 50 03
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 21. listopadu 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 18 50 04
Rada města projednala žádost Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem Husovo
nám. 99/13, Děčín IV, IČ: 46718036 zastoupenou farářem Františkem Jiráskem o poskytnutí
finančního daru v částce 50 tis. Kč na zakoupení a instalaci varhan pro kostel sv. Františka
z Assisi na Husově nám. v Děčíně IV a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Děčín IV
– Podmokly na zakoupení a instalaci varhan pro kostel sv. Františka z Assisi na Husově nám.
v Děčíně IV ve výši 25 tis. Kč
Usnesení č. RM 13 18 50 05
Rada města projednala nabídky podané formou veřejné obchodní soutěže na pronájem areálu SD
Střelnice a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 18 60 01
Rada města projednala návrh dohody o narovnání vztahů, týkající se pronájmu části areálu v k. ú.
Maxičky a
schvaluje
1. dohodu o narovnání uzavřenou mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové
náměstí 1175/5, Děčín IV a WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Děčín – Děčín XXVII,
Březiny 205 v předloženém znění,
2. částečné zpětvzetí žaloby na vyklizení nemovitostí v k. ú. Maxičky z důvodu neplatnosti
nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2000 vč. dodatku č. 1 ze dne 12.02.2001 a dodatku
č. 2 dne 11.02.2010 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a WITTICO CZ, spol.
s r.o.
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Usnesení č. RM 13 18 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 103, a to v souladu s oceněných položkovým rozpočtem ze dne
05.11.2013. Stavební práce spočívají ve vybudování konstrukčních vrstev. Důvodem těchto
víceprací je neúnosné stávající podloží, a
pověřuje
primátora statutárním města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 5 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 821.827,28 Kč bez DPH, zároveň je v tomto dodatku provedeno odečtení
méněprací ve výši 37.722,95 Kč bez DPH a prodlužuje se 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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