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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

Usnesení č. RM 13 20 30 01
Rada města Děčín projednala informaci o převodu agendy správy a výpůjček vysoušečů,
plynových topidel a plynových vařičů včetně příslušenství z útvaru Tajemník, oddělení
krizového řízení na odbor provozní a organizační a
schvaluje
revokaci:
1. usnesení rady města č. RM 09 04 30 02 ze dne 10.02.2009 v plném znění a
2. usnesení rady města č. RM 12 10 30 04 ze dne 29.05.2012 v plném znění a
pověřuje
vedoucího odboru organizačního a provozního Ing. Petra Hodbodě uzavíráním smluv o výpůjčce
vysoušečů, plynových topidel a plynových vařičů včetně příslušenství, a to s účinností
od 04.12.2013.
Usnesení č. RM 13 20 31 01
Rada města projednala podobu nového manuálu vizuální identity statutárního města Děčín a tuto
schvaluje
k užívání.
Usnesení č. RM 13 20 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se autorského dozoru na akci Děčín Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5–5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města dle důvodové
zprávy a
pověřuje
Mgr. Jiřího Hykše podpisem objednávky na autorský dozor se společností ARCADIS CZ a. s.

Usnesení č. RM 13 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 172/2013 – č. RO 191/2013 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2013 o 328 tis. Kč a zvýšení výdajů o 328 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 20 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit rozpočet statutárního města Děčín na rok 2014 v celkovém objemu příjmů
611.246 tis. Kč, výdajů 650.412 tis. Kč a financování ve výši 39.166 tis. Kč a
2. stanovit závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž
jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit, s výjimkou správy
bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady
na opravy a údržbu.
Usnesení č. RM 13 20 36 01
Rada města projednala informaci o realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“, tuto informaci
bere na vědomí
a
schvaluje
Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR a statutárním městem Děčín
v rámci projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci
při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
Usnesení č. RM 13 20 36 02
Rada města projednala změny v Řídícím výboru IPRM Děčín – zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města s účinností ode dne 01.01.2014:
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1. odvolat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum s právem hlasovacím paní
Věru Bezouškovou a
2. jmenovat paní Lucii Schejbalovou řádným členem Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna
Centrum s právem hlasovacím.
Usnesení č. RM 13 20 36 03
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2013_00063, ke které dojde v rámci akce „Změna užívání školní družiny na MŠ Březová
č.p. 370/33, Děčín III Staré Město“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00063
s Telefónica Czech Republic, a.s. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00063.
Usnesení č. RM 13 20 36 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 237/1 – zastavěná plocha a nádvoří věcným břemenem práva zřízení
a provozování plynárenského zařízení, tj. vedení NTL plynovodu na výše uvedených pozemcích,
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 budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 237/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, práva zřízení a provozování plynárenského zařízení, tj. vedení NTL
plynovodu na výše uvedených pozemcích, 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 k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby.
Usnesení č. RM 13 20 36 05
Rada města projednala návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, ke které dojde v rámci akce Změna užívání školní družiny na MŠ
Březová č.p. 370/33, Děčín III – Staré Město a
schvaluje
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uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.
Usnesení č. RM 13 20 36 06
Rada města projednala informace o přípravě projektu Rekonstrukce domova pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II (dílčí projekt již schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum)
v souvislosti s podanou žádostí o dotaci do ROP NUTS II Severozápad a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci s tím, že:
1. podání žádosti o dotaci do ROP SZ na projekt Rekonstrukce domova pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II je v předpokládaném objemu 68.331.877,00 Kč vč. DPH
(obsahuje sazby 15 %, 20 % i 21 %), bez DPH 59.361.785,00 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu je v předpokládané výši, tj. 100 % celkových
způsobilých výdajů 68.331.877,00 Kč vč. DPH (obsahuje sazby DPH 15 %, 20 %
a 21 %), bez DPH 59.361.785,00 Kč a
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši 15 % celkových
předpokládaných způsobilých výdajů, tj. min. 10.249.782,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 13 20 37 01
Rada města projednala žádost BK Děčín s.r.o. o vyjmutí objektu sportovní haly v ulici
Maroldova 1279/2, Děčín I z výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a
schvaluje
vyjmutí objektu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I z připravovaného výběrového
řízení na dodavatele elektrické energie pro rok 2014 – 2016.
Usnesení č. RM 13 20 37 02
Rada města projednala informaci o instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu
Maxičky č.p. 1 a
bere na vědomí
postup při instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení do objektu Maxičky č.p. 1, dle
výjimky ze Směrnice č. 5 - 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 5 bod 1c) .
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Usnesení č. RM 13 20 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1232 – ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 20 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 1554/1 – ostatní plocha, p. p. č. 1555 – ostatní plocha a p. p. č.
1581/9 – ostatní plocha vše v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce elektro přípojky NN a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce elektro přípojky NN, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 20 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1170/1 - ostatní plocha v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce elektro přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce elektro přípojky, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 20 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2162 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení VN a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce distribuční
soustavy, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 20 37 07
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru města a
schvaluje

5

zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 863/9 o výměře 12 270 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 13 20 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3466/13 v k. ú. Podmokly o výměře
5 m2 pod stavbou novinového stánku.
Usnesení č. RM 13 20 37 09
Rada města projednala návrh na zveřejnění záměru města a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 1322 a 1336/1 v k. ú. Podmokly
o celkové výměře cca 37 m2.
Usnesení č. RM 13 20 37 10
Rada města projednala žádost spol. Viking Technical GmbH a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 13 18 37 09 ze dne 05.11.2013, týkající se schválení
pronájmu části pozemku p. č. 165 v k. ú. Děčín, v plném znění a
2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 165-101/06 ze dne 28.02.2007, uzavřené
mezi statutárním městem Děčín a spol. Viking Technical GmbH, Industriepark 17,
Wiebelsheim, ve smyslu zvýšení výměry na 21 m2 a zvýšení nájemného na částku
4.000 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 20 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků pro umístění stávajícího dopravního
informačního systému a
schvaluje
pronájem částí 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 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
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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, 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 pro pana Jiřího Fliegela, IČ 10411500, se sídlem Oldřichovská 15/7, Děčín VIII,
za účelem umístění nosných konstrukcí pro dopravní informační systém (komerční cíle), za cenu
66.550 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a s podmínkou, že dopravní
informační systém bude osazen dle platných ČSN a technických podmínek, případné závady
na umístěném zařízení budou neprodleně odstraňovány a bude prováděna pravidelná údržba
zařízení, to vše nákladem vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 13 20 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2408/3 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Děčín, pro pana Mgr. Narcise
Tomáška, advokátní kancelář, U Starého mostu 111/4, Děčín III, za účelem parkování 2 osobních
automobilů, za cenu 30.000 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 20 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1332 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 89 m2 pro paní V. M. a pana J. M.
na zahradu za cenu 178 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 20 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3022/64 o výměře 175 m2, části
pozemku p. č. 2677/3 o výměře 13 m2 oba v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 o výměře
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64 m2 v k. ú. Březiny u Děčína mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemků ČR –
SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem,
Železničářská 31, Ústí nad Labem, za nájemné ve výši 10.080 Kč/rok, za účelem „Stavební
úpravy nového připojení průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín“, na dobu neurčitou, s účinností
od 01.06.2014 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této nájemní smlouvy č. 0078/13.
Usnesení č. RM 13 20 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního kabelového vedení VN, pro vlastníka sítě, za cenu 10.000,00 Kč
+ DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního kabelového vedení VN, za cenu 10.000,00 Kč + DPH, mezi
budoucím oprávněným, tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemků
p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína
a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy investor hradí náklady spojené s realizací
smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního sdělovacího vedení, pro vlastníka sítě, za cenu 10.000,00 Kč +
DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního sdělovacího vedení, za cenu 10.000,00 Kč + DPH, mezi
budoucím oprávněným, tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemků
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p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína
a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy investor hradí náklady spojené s realizací
smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynovodu, pro vlastníka sítě, za cenu 10.000,00 Kč + DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynovodu, za cenu 10.000,00 Kč + DPH, mezi budoucím oprávněným,
tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemků p. č. 3022/64 – ostatní
plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína a investorem, tj. statutárním
městem Děčín, kdy investor hradí náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodovodu, pro vlastníka sítě, za cenu 10.000,00 Kč + DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodovodu, za cenu 10.000,00 Kč + DPH, mezi budoucím oprávněným,
tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemků p. č. 3022/64 – ostatní
plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína a investorem, tj. statutárním
městem Děčín, kdy investor hradí náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního telekomunikačního vedení, pro vlastníka sítě, za cenu
10.000,00 Kč + DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního telekomunikačního vedení, za cenu 10.000,00 Kč + DPH, mezi
budoucím oprávněným, tj. vlastníkem sítě, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemků
p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína
a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy investor hradí náklady spojené s realizací
smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
 zatížení části pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č.
840/2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, pro vlastníka sítě,
za cenu 10.000,00 Kč + DPH a
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, za cenu 10.000,00 Kč +
DPH, mezi budoucím oprávněným, tj. statutárním městem Děčín a budoucím povinným,
tj. vlastníkem pozemků p. č. 3022/64 – ostatní plocha v k. ú. Děčín a p. č. 840/2 v k. ú.
Březiny u Děčína, kdy budoucí oprávněný hradí náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.

10

Usnesení č. RM 13 20 37 21
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku v k. ú. Děčín
a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1250/60 o výměře 30 m 2 v k. ú. Děčín,
s panem Miroslavem Dosedlou, podnikatelem podle živnostenského listu vydaného
Živnostenským odborem Magistrátu města Ústí nad Labem dne 18.05.2000
pod č. j. 409/97/01/ž/Ry, IČO 13332309, dohodou ke dni 30.11.2013.
Usnesení č. RM 13 20 37 22
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 100/2
v k. ú. Děčín – Staré Město ze dne 26.03.2013 a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 100/2 v k. ú. Děčín – Staré Město,
uzavřené mezi městem Děčín a nájemci manžely J. a Z. H. ze dne 07.04.1993, dle důvodové
zprávy, z důvodu porušení sjednaných podmínek v nájemní smlouvě.
Usnesení č. RM 13 20 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 276/15, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 13 20 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 507/1 o výměře 187 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 13 20 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1059/37 v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1059/37 v k. ú. Prostřední
Žleb (cca 40 m2).
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Usnesení č. RM 13 20 37 26
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 část pozemku p. č. 8, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Lesná u Děčína, z majetku města,
 část pozemku p. č. 3/1, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Lesná u Děčína, do majetku města.
Usnesení č. RM 13 20 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1532/1, dle geometrického plánu č. 50545/2013 ozn. jako p. č. 1532/5 o výměře 20 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím pro J. a E. S. za cenu 4.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 20 37 28
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly
(dle geometrického plánu č. 3335-134/2010 se jedná o p. č. 425/10 v k. ú. Podmokly
o výměře 764 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku spol. MAPE REAL
a.s., Resslova 638/6, Děčín IV,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 564/3 v k. ú. Chrochvice
(dle geometrického plánu č. 554-68/2013 se jedná o p. č. 564/46 k.ú. Chrochvice
o výměře 764 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku spol. MAPE REAL
a.s., Resslova 638/6, Děčín IV,
bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 13 20 37 29
Rada města projednala žádost pana Ing. Vladimíra Serduly ze dne 11.11.2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě,
uzavřené dne 17.09.2008 mezi statutárním městem Děčín a spol. D-REA s.r.o., Litvínov,
na odprodej pozemků p. č. 3725/5 a 3725/53 v k. ú. Podmokly, vč. dodatků, ve smyslu úpravy
čl. VII z původního znění: „Pro případ, že do 31.12.2013 nenabude účinnosti změna územního
plánu statutárního města Děčín, kterou se shora uvedené pozemky určí jako plocha občanského
vybavení dle ust. § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných
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požadavcích na využívání území, se tato smlouva o smlouvě budoucí kupní ruší.“, na nový text:
„Pro případ, že do 31.12.2014 nenabude účinnosti změna územního plánu statutárního města
Děčín, kterou se shora uvedené pozemky určí jako plocha občanského vybavení dle ust. § 6
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání
území, se tato smlouva o smlouvě budoucí kupní ruší.“
Usnesení č. RM 13 20 37 30
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní E. N. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní E. N. v celkové výši
12.717,00 Kč, v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 20 37 31
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní R. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní R. S. v celkové výši
19.980,00 Kč, v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 20 37 32
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s manželi L. a M. R. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi L. a M. R.
v celkové výši 88.724,00 Kč, v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 13 20 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 783/1 o výměře 1 129 m2, p. č. 789/1
o výměře 477 m2 a st. p. č. 1392 o výměře 16 m2, vše v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a L. K. za cenu 121.650,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 13 20 37 34
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 664 v k. ú. Děčín o výměře 11 m2,
geometrický plán č. 2323-057/2013 označenou jako díl a), od manželů T. a Z. T. za cenu
600 Kč/m2 + ostatní náklady, do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 13 20 37 35
Rada města projednala informaci o mimořádných svozech odpadů v průběhu letošních vánočních
svátků a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 20 37 36
Rada města projednala návrh na výkup pozemků dle geometrického plánu č. 710-60/2013 - p. č.
761/180 o výměře 461 m2 a p. č. 761/185 o výměře 165 m2 vše v k. ú. Bynov a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 20 37 37
Rada města projednala návrh na pověření paní Šárky Justrové k pořádání vánočních trhů na části
p. p. č. 2866/4 v k. ú. Děčín (Masarykovo nám., Děčín I) v období od 17.12.2013 do 23.12.2013
a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu o plné
moci mezi statutárním městem Děčín a Šárkou Justrovou.
Usnesení č. RM 13 20 37 38
Rada města projednala návrh na pověření paní Šárky Justrové k pořádání Farmářského
a řemeslného trhu na části p. p. č. 2866/4 v k. ú. Děčín (Masarykovo nám., Děčín I) dne
30.12.2013, tj. pondělí a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu o plné
moci mezi statutárním městem Děčín a Šárkou Justrovou.
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Usnesení č. RM 13 20 38 01
Rada města projednala způsob zajištění pohotovostní stomatologické služby na r. 2014 a
rozhodla
o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2014 z kapitoly odboru sociálních věcí
a zdravotnictví za podmínek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 38 02
Rada města projednala žádost o udělení výjimky na bezplatné parkovací karty organizace CSS
Děčín, p.o., zajišťující terénní pečovatelskou službu a další registrované služby sociálního
charakteru na území města Děčín a
rozhodla
o udělení výjimky na vydání bezplatných parkovacích karet pro 4 vozidla organizace CSS
Děčín p.o. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 38 03
Rada města projednala Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce organizace CSS Děčín, p.o. a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem výše uvedeného dodatku a následně podpisem
úplného znění Smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 13 20 38 04
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod zařizovacích předmětů prádelny v DPS
Jindřichova 337, Bynov do majetku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín,
p.o. 28. října 1155/2 405 02 Děčín I, IČ 71235868 v jeho pořizovací ceně a
schvaluje
bezúplatný převod zařizovacích předmětů prádelny v DPS Jindřichova 337, Bynov do majetku
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., IČ 71235868 v jeho pořizovací
ceně dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 38 05
Rada města projednala žádost paní I. Š. o výjimku z pravidel pro prodloužení nájemní smlouvy
k bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, pro paní I. Š. dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 13 20 39 01
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o. o navýšení příspěvku na provoz a
schvaluje
změnu účelu nečerpaného účelově poskytnutého příspěvku na předfinancování projektu Cíl 3.
Usnesení č. RM 13 20 39 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 192/2013, tj. snížení výdajů § 3321 – Zámek Děčín, p. o.
na předfinancování projektu o 1.463 tis. Kč s tím, že celková výše příspěvku na provoz Zámku
Děčín, p. o. zůstane nezměněna ve výši 12.714 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 20 39 03
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2013 a
rozhodla
o udělení finanční a věcné odměny nejlepším sportovcům města Děčín za rok 2013 dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 39 04
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města tyto dodatky schválit dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvkové organizace
ohledně výběru dodavatele na rozšíření používaného hardwaru a softwaru školy 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 20 39 06
Rada města projednala návrh Rámcové dohody o spolupráci na území města Děčín mezi Termem
Děčín a.s. a statutárním městem Děčín a
rozhodla
o uzavření Rámcové dohody o spolupráci na území města Děčín mezi Termem Děčín a.s.
a statutárním městem Děčín v období od 01.12.2013 do 30.09.2014 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. RM 13 20 39 07
Rada města projednala návrh na vyřazení movitého majetku Základní školy a Mateřské školy
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace a tento návrh
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 39 08
Rada města projednala návrh na vyřazení movitého majetku Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a tento návrh
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 50 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1 – vedoucí odboru rozvoje – VZDK.
Usnesení č. RM 13 20 50 02
Rada města projednala nabídky podané formou veřejné obchodní soutěže na pronájem areálu SD
Střelnice a
schvaluje
pronájem areálu SD Střelnice, budova č. p. 691, část obce Děčín I-Děčín na pozemku p. č. 657
(hlavní objekt), pozemek p. č. 657 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 046 m2
budova bez č. p./č. e., způsob využití obč. vyb. na pozemku p. č. 658 (domeček), pozemek p. č.
658 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2pozemek p. č. 659/1 vedený jako
ostatní plocha-zeleň o výměře 1 684 m2, pozemek p. č. 659/2 vedený jako ostatní plocha-ostatní
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komunikace o výměře 1 818 m2, pozemek p. č. 659/3 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře
1 252 m2, pozemek p. č. 659/4 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 835 m2, pozemek p. č.
659/5 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 268 m2, pozemek p. č. 662/1
vedený jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2 059 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí pro k. ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
pro pana Jaroslava Kortuse, IČ: 49067141 se sídlem podnikání 28. října 661/4, Děčín I,
za účelem mimo jiné k provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou, s účinností
od 01.01.2014, za nájemné ve výši 1 Kč/měsíc.
Usnesení č. RM 13 20 50 03
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 50 04
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím
řízení na předmět veřejné zakázky: „Dodávka kancelářských potřeb“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů:
 INTERPAP Office, s.r.o., IČ 250 13 483, Na Hrázi 110/15, 405 02 Děčín 8,
 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, IČ 254 76 092, Riegrova 909/5, 40502
Děčín 2,
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči ACTIVA spol. s r.o., IČ 481 11 198, Veselská 686, 199 00
Praha 9 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy s firmou ACTIVA
spol. s r.o., IČ 481 11 198, Veselská 686, 199 00 Praha 9.
Usnesení č. RM 13 20 50 05
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u zřízené příspěvkové
organizace Městská knihovna Děčín, Raisova 3, Děčín IV, IČ 64679454 v rámci schválené
hmotné zainteresovanosti na rok 2013 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizací statutárního
města Děčín na rok 2013 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 50 06
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru na odstranění povodňových škod
v r. 2013 a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
 rozhodnout o poskytnutí finančního daru paní J. V. ve výši 9.301,00 Kč a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 50 07
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu r. 2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 193/2013, tj. zvýšení příjmů pol. 2321 – přijaté dary o 9 tis. Kč
a zvýšení výdajů § 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám na odstranění povodňových škod na bytovém
fondu o 9 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 20 50 08
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o. Ing. Antonína
Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín na valné hromadě Honebního společenstva
Krásný Studenec konané 19. prosince 2013 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Františka Pelanta, uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.
Usnesení č. RM 13 20 50 09
Rada města projednala návrh na prodej služebních vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia combi a
schvaluje
prodej služebních vozidel Škoda Octavia 2U4 0753 a Škoda Fabia combi 3U9 5010 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 50 10
Rada města projednala návrh na koupi dvou služebních vozidel Škoda Rapid SPB a
schvaluje
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1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města pro akci nákup dvou služebních vozidel dle důvodové zprávy,
2. koupi dvou služebních vozidel Škoda Rapid SPB formou leasingu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem leasingových smluv ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 50 11
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Bezbariérové úpravy ZŠ a MŠ Máchovo
nám. Děčín IV“ a
schvaluje
prodloužení doby provedení díla zhotovitelem do 30.03.2014 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou MSV Liberec, s.r.o. Kralická 79/11, Liberec VII, 460 07 Liberec VII, IČ: 61328952,
DIČ:CZ61328952.
Usnesení č. RM 13 20 60 01
Rada města projednala návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2013, předložený
Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
rozhodla
udělit kandidátovi na Cenu statutárního města Děčín v roce 2013 peněžní odměnu ve výši
10.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2013 panu Slavomíru
Bednářovi a panu Břetislavu Kmentovi.
Usnesení č. RM 13 20 60 02
Rada města projednala informaci o spolupráci statutárního města Děčín s Pražskou paroplavební
společností, lázeňským městem Teplice a destinační agenturou České středohoří a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 20 60 03
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Klazara o úpravu splátkového kalendáře úvěru,
poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce
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2002 a návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 12 12 36 01 ze dne 26.06.2012 v plném
znění a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 12 36 01 ze dne 26.06.2012 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 08 06 ze dne 20.09.2012
v plném znění a
2. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 1.659,00 Kč na celkovou dlužnou částku
26.545,00 Kč (včetně úroků), počínaje měsícem únor 2014, a to vždy k 10. dni v měsíci a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu
a o splátkách s panem Jaroslavem Klazarem.
Usnesení č. RM 13 20 60 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstva města:
 rozhodnout o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 13 20 60 05
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace o udělení souhlasu k podání 2 žádostí na projekty v rámci LIV. výzva Operačního
programu životního prostředí – prioritní osa 7 – dětské hřiště a zahrady v přírodním stylu a
souhlasí
s podáním projektů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20 60 06
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o spojení pro účely společného postupu
směřujícího k zadání veřejné zakázky a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné
zakázky na stavbu „I/13 Děčín, ul. Kamenická – obnova vozovky“, číslo ISPROFIN
5001210002,
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2. schválit spoluúčast statutárního města Děčín ve výši 1.174.490,37 Kč včetně DPH
na výstavbu Objektu č. 2, tj. chodníky a přechody pro chodce, v rámci stavby „I/13
Děčín, ul. Kamenická – obnova vozovky“,
3. schválit uzavření smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího
k zadání veřejné zakázky, mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a statutárním
městem Děčín, po doplnění, dle důvodové zprávy a
4. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. RM 13 20 60 07
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 105 ul. Oblouková. Stavební práce spočívají ve vybudování
konstrukčních vrstev. Důvodem těchto víceprací je neúnosné stávající podloží. A dále objekt
veřejného osvětlení (VO) SO 401 (etapa 4,5,12), kde je nutné provedení spojek stávajících
kabelů na nové stožáry VO. Všechny práce budou provedeny v souladu s oceněných položkovým
rozpočtem ze dne 02.12.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 6 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 2.214.243,85 Kč bez DPH, zároveň je v tomto dodatku provedeno odečtení
méněprací ve výši 91.672,11 Kč bez DPH a prodlužuje se termín dokončení díla do 31.05.2014.

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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