Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 02 36 09 dne 06.03.2013
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013

Usnesení č. RM 13 02 29 01
Rada města projednala žádost p. Mgr. Lukáše Hericha, DiS., vedoucího střediska Probační
a mediační služby v Děčíně, o vydání 2ks bezplatných parkovacích karet a
neschvaluje
vydání bezplatných parkovacích karet pro potřeby Probační a mediační služby ČR.
Usnesení č. RM 13 02 29 02
Rada města projednala žádost organizační složky města-Střediska městských služeb o užití znaku
města Děčín a
souhlasí
s užitím černobílého znaku města Děčín na reflexních vestách pracovníků Střediska městských
služeb.
Usnesení č. RM 13 02 30 01
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2012 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2012, ve znění uvedeném v důvodové zprávě, podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
ukládá

tajemníkovi magistrátu zveřejnit Výroční zprávu na úřední desce magistrátu a na internetových
stránkách statutárního města Děčín do 28. února 2013.
Usnesení č. RM 13 02 31 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 12-2 Postup při přijímání nalezených věcí na území
statutárního města Děčín a nakládání s nimi a
schvaluje
Směrnici č. 12-2 Postup při přijímání nalezených věcí na území statutárního města Děčín
a nakládání s nimi.
Usnesení č. RM 13 02 31 02
Rada města projednala návrh na zajištění reportáží o dění ve městě a
schvaluje
výjimku z obecného postupu dle Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro spolupráci s MK Studiem Děčín, Přemyslova 12, 405 01 Děčín 3, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 02 31 03
Rada města projednala smlouvy o financování projektů „Dopravně-turistický navigační systém“
a „Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města“ a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o financování projektu „Dopravně-turistického
navigačního systému“ mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové nám. 5,
405 38 Děčín 4, zastoupeném primátorem Františkem Pelantem, a Euroregionem
Elbe/Labe, se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem
Mgr. Vladimírem Lipským, dle přílohy č. 1,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o financování projektu „Materiály pro snadnou orientaci
návštěvníků města“ mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové nám. 5,
405 38 Děčín 4, zastoupeném primátorem Františkem Pelantem, a Euroregionem
Elbe/Labe, se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem
Mgr. Vladimírem Lipským, dle přílohy č. 2,
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smluv uvedených v přílohách č. 1
a č. 2.
Usnesení č. RM 13 02 31 04
Rada města projednala návrh na nákup softwaru aplikace pro administraci systému hodnocení
zaměstnanců dle nabídky a
schvaluje
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1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města, v platném znění, pro akci „Nákup softwaru – aplikace pro administraci systému
hodnocení zaměstnanců“ dle důvodové zprávy,
2. nákup softwaru za 123.000,00 Kč bez DPH od firmy GETMORE, s.r.o.
Usnesení č. RM 13 02 31 05
Rada města projednala žádost Společnosti přátel města Děčína – Amici Decini o poskytnutí
dotace na zajištění provozu informačního centra v objektu Státního oblastního archivu ve výši
89.600,00 Kč a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 02 35 01
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním
městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za IV. čtvrtletí 2012 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 02 36 01
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku,
odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: nadlimitní 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
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)

Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

náhradník: Daniela Trojanová - členka ZM (ČSSD)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - člen
ZM (KSČM)

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

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

Jaroslav Škoda - Severočeši

náhradník: MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM
(Severočeši)
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Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM) náhradník: Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)
Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Božena Mrvová - OPO

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Miroslav Šašek - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Barbora Stožická - OR

Otevírání obálek proběhne dne 10.04.2013 ve 13:00 hod. v budově Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 13 02 36 02
Rada města projednala informaci o Opravě komunikace V Kolonii a propojení na ul. Gagarinovu
a
rozhodla
o realizaci záměru Oprava komunikace V Kolonii a propojení na ul. Gagarinova a
schvaluje
Opravu komunikace V Kolonii a propojení na ul. Gagarinova, včetně rekonstrukce části
vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení - řešenou na etapy.
Usnesení č. RM 13 02 36 03
Rada města projednala informaci o programu Nová zelená úsporám a
schvaluje
záměr realizovat revitalizaci objektů:
 budova Děčín I – Děčín č. p. 1300 = ŠJ Sládkova,
 budova Děčín IX – Bynov č. p. 330 = ZŠ Na Pěšině a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje neprodleně zahájit práce na přípravě žádostí o dotace na zateplení
těchto objektů včetně získání potřebných podkladů.
Usnesení č. RM 13 02 36 04
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č.UL 2013_00008, ke které dojde v rámci akce „2. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré
Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.UL 2013_00008 a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00008.
Usnesení č. RM 13 02 36 06
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č.UL 2013_00007, ke které dojde v rámci akce „2. část revitalizace sídliště Děčín III – Staré
Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.UL 2013_00007 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00007.
Usnesení č. RM 13 02 36 07
Rada města projednala předložený materiál na zpracování „Strategie Místního partnerství
na podporu podnikání“ a došlé nabídky k uvedené akci a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – 5 ze dne 20.03.2012 na výběr zhotovitele „Strategie Místního
partnerství na podporu podnikání“ a
rozhodla
o uzavření smlouvy se zhotovitelem – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
IČ: 44555601 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 13 02 36 08
Rada města projednala obdržený dopis B. ze dne 24.01.2013 a
rozhodla
požadavkům na úhradu částky ve výši dvojnásobku obvyklé licenční odměny, tj. celkem
1.830.664,00 Kč a částky peněžité satisfakce ve výši 500.000,00 Kč nevyhovět.
Usnesení č. RM 13 02 36 09
Rada města projednala opakovanou žádost paní Hany Kratochvílové ze dne 24.01.2013
o revokaci původního usnesení rady města a zastupitelstva města a schválení splátkového

5

kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a
neschvaluje
úplnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 36 01 ze dne 21.08.2012 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit úplnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 04 05 10 ze dne
26.04.2012 a
2. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč (po dobu 36 měsíců a následně
4.000,00 Kč) na celkovou dlužnou částku 536.120,00 Kč (včetně úroků), počínaje
měsícem březnem 2013, a to vždy k 15. dni v měsíci a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s paní Hanou Kratochvílovou.
Usnesení č. RM 13 02 36 10
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných městem a jeho příspěvkovými
organizacemi ve 2. pololetí roku 2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 02 36 11
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava střešního pláště
aquaparku Děčín“ 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
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)

Pavel Sinko - člen ZM (ČSSD)

náhradník: MUDr. Ivan Stríbrský - člen ZM (ČSSD)

Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - člen ZM
(KSČM)

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

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

náhradník: MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM
(Severočeši)

Hynek Plachý - člen ZM (VPM)

náhradník: Šárka Zimová Dostálová - členka ZM
(VPM)

Ing. Igor Bayer – ředitel Děčínská sportovní p.o. náhradník: Jaroslav Klouček - Děčínská sportovní p.o.
Barbora Stožická - OR

náhradník: Miroslav Šašek - OR

Petra Šivrová – OR

náhradník: Ing. Věra Havlová - OR

Otevírání obálek proběhne dne 11.03.2013 ve 13:00 hod. v budově Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 13 02 37 01
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměru a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor v objektu DPS Přímá 398, Děčín XXXII místnost o ploše 18,35 m2, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 200 Kč/měsíc.
Usnesení č. RM 13 02 37 02
Rada města projednala žádost o odklad nájemného z nebytových prostor za pronájem objektu
č. p. 236 v k. ú. Podmokly – restaurace Pastýřská stěna a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 02 37 03
Rada města projednala návrh dodatku č. 7 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné
ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 a
schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 v souladu s usnesením
zastupitelstva města č. ZM 12 10 03 01 ze dne 13.12.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 7 ke smlouvě.
Usnesení č. RM 13 02 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. p. č. 1661 – ostatní plocha, p. č. 1710 – ostatní plocha vše v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN
přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 02 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1225 – ostatní plocha v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN přes výše uvedený pozemek, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 02 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 578 – ostatní plocha v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení vodovodní a plynové přípojky přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“
Usnesení č. RM 13 02 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 247 – ostatní plocha, p. p. č. 319 – ostatní plocha, p. p. č. 447
– ostatní plocha, vše v k. ú. Děčín Staré Město věcným břemenem práva uložení, provozu
a údržby zemního kabelového vedení optického kabelu přes výše uvedené pozemky,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na zatížení části pozemku p. p. č.
247 – ostatní plocha, p. p. č. 319 – ostatní plocha, p. p. č. 447 – ostatní plocha, vše v k. ú.
Děčín Staré Město věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby zemního
kabelového vedení optického kabelu přes výše uvedené pozemky, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 02 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. p. č. 662/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva zřízení
a provozování vodovodní přípojky přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníky sítě a objektu čp. 701/1 ul. Loubská, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 02 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 794 o výměře cca 105 m2 v k. ú. Loubí
u Děčína.
Usnesení č. RM 13 02 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 794 v k. ú. Loubí u Děčína
o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 02 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1349 o výměře 100 m2 v k. ú. Prostřední Žleb pro manžele J. a M.
L. za cenu 400 Kč/rok, na dobu neurčitou na zázemí k domu čp. 17, Žlebská ul. – skladování
dřeva na topení, stavebního materiálu.
Usnesení č. RM 13 02 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků p. č. 777/1 a st. p. č. 777/2 v k. ú. Boletice
nad Labem a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 777/2 o výměře 281 m2 a p. p. č. 777/1 o výměře 318 m2
v k. ú. Boletice nad Labem pod stavbou a jako zázemí pro paní N. T. H. na dobu neurčitou,
za cenu 9.721 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 02 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1002 v k. ú. Děčín o výměře cca 42 m2 na zahradu pro manžele T.
a M. B. za cenu 168 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 13 02 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 53/1 – 102/05 ze dne 17.07.2006 na pronájem
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, osada Na Nivách,
Děčín IX, zast. předsedou Zdeňkou Štefkovou, ve smyslu snížení výměry na stávajících 1 732 m2
a úpravy ročního nájemného na částku 3.464 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 02 37 15
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 Ing. Josefa VLKA – ATELIER
PŘÍPEŘ (IČ: 40214044), Drážďanská 23, Děčín XVI k vykonávání inženýrské činnosti
za účelem získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků
pro stavbu: „Územní studie na zástavbu rodinnými domy na p. p. č. 460/1 a 460/6,
v k. ú. Podmokly, komunikace a inženýrské sítě“ a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Josefem Vlkem – ATELIER PŘÍPEŘ
(IČ: 40214044), Drážďanská 23, Děčín XVI.
Usnesení č. RM 13 02 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1387/1 o výměře 264 m2,
pozemek p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín o výměře
stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven, společně jako jeden celek.
Usnesení č. RM 13 02 37 17
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky v k. ú. Podmokly:
 z majetku města část pozemku p. č. 1931 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven,
 do majetku města část pozemku p. č. 1934/1 a část pozemku p. č. 1935/2 o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 13 02 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 607 v k. ú. Děčín - Staré
Město.
Usnesení č. RM 13 02 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1481/3, dle geometrického plánu č. 744262/2012 ozn. jako p. č. 1481/3 o výměře 89 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní J. T. za cenu 26.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1481/3, dle geometrického plánu č. 744262/2012 ozn. jako p. č. 1481/7 o výměře 29 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana M. H. za cenu 17.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 563/1, dle geometrického plánu č. 507077/2012 ozn. jako p. č. 563/10 o výměře 5 010 m2 a části pozemku p. č. 574, dle geometrického
plánu č. 507-077/2012 ozn. jako p. č. 574 o výměře 445 m2 oba v k. ú. Vilsnice se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
218.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 841/7 o výměře 323 m2 v k. ú. Děčín – Staré
Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele P. a L. H. za cenu 24.225,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 13 02 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 53/23 o výměře 398 m2 a st. p. č. 832
o výměře 12 m2 v k. ú. Bělá u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 02 37 24
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1162/2 o výměře cca 44 m2
v k. ú. Prostřední Žleb,
 do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 1097/13 o výměře 44 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 02 37 25
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1097/13 o výměře 44 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb.
Usnesení č. RM 13 02 37 26
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a směnu
pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 37 19 ze dne 21.08.2012, týkající se směny pozemků
v k. ú. Bynov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 13 ze dne 20.09.2012,
týkající se směny pozemků v k. ú. Bynov, v plném znění,
2. zveřejnit záměr města směnit pozemky v k. ú. Bynov:
 z majetku města pozemek p. č. 1190 o výměře 56 m2,
 do majetku města část pozemku p. č. 677/1 (pod tělesem komunikace + část zahrady)
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (v souladu s přílohou č. 6
materiálu).
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Usnesení č. RM 13 02 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a na prodej
částí pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 37 20 ze dne 21.08.2012, týkající se prodeje částí
pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bynov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 14 ze dne 20.09.2012,
týkající se prodeje částí pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bynov, v plném znění,
2. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1191 v k. ú. Bynov o výměrách
dle geometrického plánu č. 704-227/2012 (díl „b“ o výměře 58 m2 a nově ozn. pozemek
p. č. 1191/2 o výměře 6 m2).
Usnesení č. RM 13 02 37 28
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 37 26 ze dne 21.08.2012, týkající se prodeje pozemku
p. č. 533/3 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 32 ze dne
20.09.2012, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 02 37 29
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 19 37 09 ze dne 20.11.2012 týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 183/1 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu změny označení
stávajícího nájemce z původního textu „pro KSČM zastoupenou OV KSČM Děčín, se sídlem
Labské nábřeží 318/17, Děčín IV“ na nový text „pro Komunistickou stranu Čech a Moravy,
Politických vězňů č.p. 9, 110 00 Praha 1, zastoupenou předsedou OV KSČM Děčín
p. Vlastimilem Lhotákem a místopředsedou OV KSČM p. Františkem Stiborem“.
Usnesení č. RM 13 02 37 30
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 405/2b – 108/2010 ze dne 24.05.2010 na pronájem
části pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Podmokly o výměře 10 m2, uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a KSČM, OV KSČM Děčín, se sídlem Labské nábřeží 318, Děčín IV ve smyslu změny
označení stávajícího nájemce nově na „Komunistickou stranu Čech a Moravy, Politických vězňů
č.p. 9, 110 00 Praha 1, zastoupenou předsedou OV KSČM Děčín p. Vlastimilem Lhotákem
a místopředsedou OV KSČM p. Františkem Stiborem“.
Usnesení č. RM 13 02 37 31
Rada města projednala návrh na změnu hospodářské smlouvy o odevzdání národního majetku
do trvalého užívání a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku st. p. č. 409 o výměře 110 m2 v k. ú. Podmokly mezi
statutárním městem Děčín, jakožto půjčitelem, a Komunistickou stranu Čech a Moravy,
Politických vězňů č.p. 9, 110 00 Praha 1, zastoupenou předsedou OV KSČM Děčín
p. Vlastimilem Lhotákem a místopředsedou OV KSČM p. Františkem Stiborem, jakožto
vypůjčitelem, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 02 37 32
Rada města projednala návrh na pronájem vývěsní skříňky a uzavření následné nájemní smlouvy
a
schvaluje
uzavření následné nájemní smlouvy mezi statutárním městem Děčín a Komunistickou stranu
Čech a Moravy, Politických vězňů č.p. 9, 110 00 Praha 1, zastoupenou předsedou OV KSČM
Děčín p. Vlastimilem Lhotákem a místopředsedou OV KSČM p. Františkem Stiborem,
na pronájem vývěsní skříňky umístěné na zastávce MAD, tř. Čsl. mládeže, Děčín IV
(u hl. nádraží), na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč/měsíc + platná sazba DPH.
Usnesení č. RM 13 02 37 33
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2395/19 o výměře cca 750 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 13 02 37 34
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a po doplnění
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 2406 o výměře 5 677 m2, p. č. 2408/1
o výměře 27 414 m2 a části p. č. 2408/2 o výměře cca 12 000 m2 vše v k. ú. Děčín pro spol.
Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148, Děčín IV, zast. Petrem Toncarem DiS, za cenu
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1 Kč/rok do doby vydání kolaudačního souhlasu, poté za cenu 1 Kč/m2, tj. 45.091 Kč/rok,
na dobu určitou – 15 let s tím, že stavba bude zkolaudována v termínu do 2 let od uzavření
nájemní smlouvy na předmětné pozemky.
Usnesení č. RM 13 02 37 35
Rada města projednala návrh na prodej, pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 901 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 43 m2 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 901 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s podmínkou zatížení části pozemku
věcným břemenem práva uložení, údržby a obnovy kabelového vedení veřejného osvětlení
a rozvaděče.
Usnesení č. RM 13 02 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1384/1 v k. ú. Podmokly
o výměře 26 m2.
Usnesení č. RM 13 02 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/13 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 13 02 37 38
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku p. č. 1558 v k. ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1558 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře
cca 8 m2 a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1558 o výměře cca 8 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 13 02 37 39
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (dle geometrického plánu č. 3335 134/2010 se jedná o p. č. 425/10 v k. ú. Podmokly),
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 564/3 v k. ú. Chrochvice
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (dle geometrického plánu č. 3276 56/2010 se jedná o p. č. 425/8 v k. ú. Podmokly),
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 564/3 v k. ú. Chrochvice
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 02 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2382/2 o výměře 80 m2 a část
pozemku p. č. 2384/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 02 37 41
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 424 a části pozemku p. č. 1155/1,
dle geometrického plánu č. 788-009/2012 nově ozn. jako p. p. č. 424/2 o výměře 92 m2 a p. p. č.
1155/8 o výměře 69 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana M.
K. za cenu 32.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 8/4, dle geometrického plánu č. 3337/2013 ozn. jako p. č. 8/8 o výměře 300 m2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana J. M. za cenu 90.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 02 37 43
Rada města projednala návrh na směnu a prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. směnu:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 821/19 o výměře 19 m2 v k. ú.
Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manželů H. a D. F.,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku st. p. č. 572 v k. ú. Bynov
(dle geometrického plánu č. 656-003/2009 se jedná o p. č. 1615 o výměře 19 m2) se
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manželů H. a D. F.,
bez dalšího finančního vyrovnání,
2. prodej části pozemku p. č. 821/19 o výměře 122 m2 v k. ú. Bynov, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí kupní cenou 36.600,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 44
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb dle geometrického plánu č. 208005/2012:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 140/3 díl „d“ o výměře 28 m2, část
pozemku p. č. 137/3 díl „g“ o výměře 3 m2, část pozemku p. č. 140/2 díl „f“ o výměře
3 m2, část pozemku p. č. 140/5 díl „h“ o výměře 18 m2, nově označené jako p. č. 140/3
o výměře 53 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím do společného
jmění manželů V. a V. K. za cenu 10.600,00 Kč + ostatní náklady,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku st. p. č. 9 díl „a“ o výměře 3 m2, část
pozemku p. č. 141/2 díl „b“ o výměře 50 m2, sloučené do pozemku p. č. 137/3 v k. ú.
Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, ze společného jmění manželů V. a V. K.
za cenu 10.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 02 37 45
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 13 01 37 17 ze dne 15.01.2013, týkající se prodeje pozemků
p. č. 920/2 a st. p. č. 152 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 02 37 46
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 1085/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, s manž. M.
Usnesení č. RM 13 02 37 47
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1/13/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 347/2 v k. ú. Děčín Staré Město a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 13 02 37 48
Rada města projednala návrh dodatku č. 3 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení
v ul. Práce a
schvaluje
dodatek č. 3 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka
oplocení Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů, jejich
maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak diskriminujících
témat a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu dodatku č. 3 ke „Smlouvě
o výpůjčce“ prefabrikovaného oplocení.
Usnesení č. RM 13 02 37 49
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo" květinová výzdoba na sloupech
veřejného osvětlení v centru města Děčín a
schvaluje
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dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo" květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení v centru
města Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo"
květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení v centru města Děčín.
Usnesení č. RM 13 02 37 50
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
 zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemku p. č.
3049/1 v k. ú. Děčín za účelem umístění zemního kabelového vedení veřejného osvětlení
a rozpojovací jistící skříňky SR3 v rámci stavby „Děčín – oblast Pod Nemocnicí, veřejné
osvětlení“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + sazba DPH platná ke dni
uzavření smlouvy a
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín
na pozemku p. č. 3049/1 v k. ú. Děčín za účelem umístění zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení a rozpojovací jistící skříňky SR3 v rámci stavby „Děčín – oblast
Pod Nemocnicí, veřejné osvětlení“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + sazba
DPH platná ke dni uzavření smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 02 37 51
Rada města projednala ukončení smlouvy o dílo uzavřenou s firmou Jiří Fliegel – WALI a
schvaluje
ukončení smlouvy o dílo na dodávku a montáž dopravního značení uzavřenou s firmou Jiří
Fliegel – WALI dne 07.05.2001 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu výpovědi smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 13 02 38 01
Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem
Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem u Nemocnice 1, 405 99
Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro
město Děčín a spádové obce od 01.04.2013 do 31.12.2013 a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem,
ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2013
do 31.12.2013 a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy dle důvodové zprávy
a přílohy.
Usnesení č. RM 13 02 38 02
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) a
schvaluje
výjimku pro přidělení bytové jednotky č. 82 v Domě s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká
1525/30, Děčín 6, panu J. Š. z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 02 39 01
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok
2013 a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 02 39 02
Rada města projednala žádost pana J. H. o povolení konání mezinárodního hudebního festivalu
Rock – Kotva Děčín v bývalém letním kině Bažantnice a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 02 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
p.o. o souhlas s nákupem víceúčelové interaktivní tabule a o souhlas s čerpáním investičního
fondu organizace na její pořízení a tuto žádost
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 02 39 04
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2013 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace na činnost v roce 2013 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
20

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o výši finanční dotace v roce 2013 pro subjekty pracující v oblasti kultury dle důvodové
zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 subjektům pracujícím v oblasti kultury
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 02 39 05
Rada města projednala žádost Pedagogického centra Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 254 974 05, se
sídlem Pionýrů 2806, 434 01 Most o poskytnutí dotace a
rozhodla
o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 254 974 05, se sídlem
Pionýrů 2806, 434 01 Most ve výši 50 tis. Kč na činnost v roce 2013.
Usnesení č. RM 13 02 39 06
Rada města projednala návrh poskytnutí dotací na provoz fotbalového stadionu a sportovního
areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu pro HC Děčín, o. s.
a na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín, s.r.o. v roce 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 02 39 07
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 13 01 39 07 ze dne
15.01.2013, týkající se návrhů smluv o poskytnutí dotací na sportovní činnost určené
pro sportovní kluby BK Děčín, s.r.o., HC Děčín, o. s., FK Junior Děčín a TJ Doprava Děčín
pro rok 2013 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 01 39 07 ze dne 15.01.2013, týkající se návrhů smluv
o poskytnutí dotací na sportovní činnost určené pro sportovní kluby BK Děčín, s.r.o., HC Děčín,
o.s., FK Junior Děčín a TJ Doprava Děčín pro rok 2013, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 02 39 08
Rada města projednala návrh smluv o poskytnutí dotací na sportovní činnost pro rok 2013 určené
pro sportovní kluby BK Děčín, s.r.o., HC Grizzly Děčín, s.r.o, FK Junior Děčín a BK Armex
Děčín, o.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
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1. o poskytnutí dotací pro rok 2013 v předložené výši,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2013 v přeloženém znění.
Usnesení č. RM 13 02 50 01
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 28. února 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 02 50 02
Rada města projednala návrh na připojení statutárního města Děčín k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a
souhlasí
s podporou této akce vyvěšením tibetské vlajky na budově A1 Magistrátu města Děčín
každoročně dne 10. března.
Usnesení č. RM 13 02 50 03
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:
3. o poskytnutí finanční dotace v roce 2013 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy
ve výši nad 50.000,00 Kč,
4. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 sportovním subjektům v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 13 02 50 04
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad - 2. část" - změna termínu pro podání nabídek
a
schvaluje
prodloužení termínu pro podání nabídek do 20.02.2013 do 15.00 hod.
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Usnesení č. RM 13 02 50 05
Rada města projednala dodatečné informace k veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Děčín IIIStaré Město, veřejné prostranství - 2. část" a po úpravě
schvaluje
prodloužení termínu pro podání nabídek do 08:00 hodiny 21.02.2013.
Usnesení č. RM 13 02 50 06
Rada města projednala Smlouvu o partnerství v projektu „Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě
regionu Děčínska“ a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. tuto smlouvu schválit a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy
o partnerství.
Usnesení č. RM 13 02 60 01
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku,
odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel“ a
schvaluje
provedení úpravy v zadávací dokumentaci – specifikace pojištění.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora

23

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

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 13 02 36 09 z jednání 2. schůze konané dne 12.02.2013

Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 13 02 36 09 z důvodu administrativní chyby

Původní text usnesení
Rada města projednala opakovanou žádost paní Hany Kratochvílové ze dne 24.01.2013
o revokaci původního usnesení rady města a zastupitelstva města a schválení splátkového
kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a
neschvaluje
úplnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 36 01 ze dne 21.08.2012 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit úplnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 04 05 10 ze dne
26.04.2012 a
2. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč (po dobu 36 měsíců a následně
4.000,00 Kč) na celkovou dlužnou částku 536.120,00 Kč (včetně úroků), počínaje
měsícem březnem 2012, a to vždy k 15. dni v měsíci a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s paní Hanou Kratochvílovou.

Nový text usnesení
Rada města projednala opakovanou žádost paní Hany Kratochvílové ze dne 24.01.2013
o revokaci původního usnesení rady města a zastupitelstva města a schválení splátkového
kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a
neschvaluje
úplnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 36 01 ze dne 21.08.2012 a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města:
4. schválit úplnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 04 05 10 ze dne
26.04.2012 a
5. schválit povolení měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč (po dobu 36 měsíců a následně
4.000,00 Kč) na celkovou dlužnou částku 536.120,00 Kč (včetně úroků), počínaje
měsícem březnem 2013, a to vždy k 15. dni v měsíci a
6. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s paní Hanou Kratochvílovou.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora

Děčín, 06.03.2013
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