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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 3. schůze rady města konané dne 26. února 2013

Usnesení č. RM 13 03 29 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2012 na vědomí.
Usnesení č. RM 13 03 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 13 02 30 01 – tajemník – VZDK.
Usnesení č. RM 13 03 31 01
Rada města projednala návrh dodatku Pojistné smlouvy o škodovém pojištění živelním,
o škodovém pojištění pro případ odcizení, o škodovém pojištění elektroniky, o škodovém
pojištění strojů a strojních zařízení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 5000009470
s pojišťovnou TRIGLAV pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně, Novobradská 544/1 a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Usnesení č. RM 13 03 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 5/2013 – č. RO 7/2013 a č. RO 9/2013 dle důvodové zprávy s tím,
že nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 13 03 36 01
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím
řízení na předmět veřejné zakázky: „Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů
 HiT FLORA. s r.o., Vítězství 216, 405 02 Děčín XXXI-Křešice,
 KHL-EKO a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov,
 Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405 02 Děčín III-Staré Město a
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783,
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou GREEN
PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783, Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice.
Usnesení č. RM 13 03 36 02
Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektu Rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna výtahů
BD Žerotínova 357/48 Děčín do opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného
Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 13 03 36 03
Rada města projednala průběh přípravy žádostí o dotace na projekty Rozvoj služeb pro sociálně
vyloučené občany v Děčíně a Rozvoj sociálních služeb v Děčíně a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 04 36 01 ze dne 21.02.2012 v bodě 3.
z původního znění: „přípravu žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 55 pro obce
k předkládání Individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost“ na nové znění: „nepodání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy č. 55
pro obce“ a
2. odstoupení od realizace projektu Rozvoj služeb pro sociálně vyloučené občany v Děčíně.
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Usnesení č. RM 13 03 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - místnost o ploše
25 m², na dobu určitou od 01.03.2013 do 31.05.2014, za nájemné dle “Zásad”+ úhrada nákladů
za služby za účelem konání školení, jednání pro Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., se
sídlem Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10 – Vršovice.
Usnesení č. RM 13 03 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu DDM, Teplická 344/38, Děčín IV, přízemí o ploše
3 m², na dobu neurčitou, s účinností od 01.03.2013, za nájemné dle “Zásad”+ úhrada nákladů
za služby za účelem umístění jídelních a nápojových automatů, pro Avej VENDING s.r.o., se
sídlem Poříční 3010, Česká Lípa.
Usnesení č. RM 13 03 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Dlouhá Jízda č.p. 1253, Děčín I, o celkové ploše 388 m²,
za účelem provozování restaurace, za nájemné dle “Zásad” + úhrada nákladů za služby, na dobu
určitou 10 let za podmínky vybavení prostor restaurace na vlastní náklady pro Příležitost s.r.o. se
sídlem Zbrojnická 779/7, Děčín IV.
Usnesení č. RM 13 03 37 04
Rada města projednala žádost o vrácení části investice za výměnu oken v objektu DPS Přímá
č. p. 398, Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 03 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 264/3 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený
pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 13 03 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 877/56 – ostatní plocha, v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace
přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 03 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1715 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení VN přes výše uvedený
pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 03 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 570 – ostatní plocha v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky přes výše uvedený pozemek,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 03 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 853/1 – ostatní plocha v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený
pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 03 37 15
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3453/60 o výměře 154 m2 v k. ú. Podmokly
do majetku statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 20/12/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 3453/60 v k. ú.
Podmokly a
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3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.

Usnesení č. RM 13 03 37 16
Rada města projednala návrh na pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných na Husově
nám., Děčín IV a
schvaluje
paní Šárku Justrovou jako pořadatele farmářských a řemeslných trhů konaných na Husově nám.,
Děčín IV s tím, že všechny podmínky budou ujednány ve smlouvě, která bude následně
předložena ke schválení radě města.
Usnesení č. RM 13 03 38 01
Rada města projednala žádost o vrácení finančního příspěvku na sociální účely ve výši 24 tis. Kč
po zemřelém A. S. a
rozhodla
o vrácení finančního příspěvku na sociální účely ve výši 24 tis. Kč dle stanoviska právníka
a důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 03 39 01
Rada města projednala vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/
ředitelek základních škol a mateřských škol příspěvkových organizací v Děčíně a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky:
 MŠ Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace,
 ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
 ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy vyhlášených
konkursních řízení.
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Usnesení č. RM 13 03 39 02
Rada města projednala zprávu o přípravě Městských slavností Děčín 2013 a
schvaluje
program slavností dle důvodové zprávy a
rozhodla
pověřit:
1. Ing. Igora Bayera, ředitele Děčínské sportovní, p.o. zajištěním koncertu dne 10.05.2013
u Atlantiku a Hudebního festivalu Labe 11.05.2013 v rámci Městských slavností Děčín
2013,
2. Ing. Ivetu Krupičkovou, ředitelku Zámku Děčín, p.o. zajištěním Historického trhu
májového v rámci Městských slavností Děčín 2013 v termínu 18.05.2013 – 19.05.2013,
3. Světluši Hochwalderovou, ředitelku DDM Teplická ul., p.o. zajištěním slavnostního
průvodu před ohňostrojem dne 10.05.2013 a festivalu Mladé Labe v rámci Městských
slavností Děčín 2013 v termínu 18.05.2013,
4. MgA. Jiřího Trnku, ředitele Městského divadla Děčín, p.o. zajištěním Odpoledne nejen
pro seniory dne 12.05.2013 a Festivalu pouličního divadla dne 25.05.2013 v rámci
Městských slavností Děčín 2013 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci ohňostroj dne 10.05.2013 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 03 39 03
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky pro rok
2013 do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská
sportovní p.o. a
rozhodla
poskytnout věcný dar - bezplatné nepřenosné permanentní vstupenky na rok 2013 do Plavecké
haly Děčín pro tyto sportovce: oddíl veslování Jitka Antošová; SK Děčín, oddíl vodního póla:
Milan Machulda, Václav Raška, Tomáš Šedivý, Michal Dolenský, trenér žáků Milan Kadlec,
Jaroslav Techlovský, Alois Sýkora, Augustin Turanský, Petr Kudrhalt, Jiří Kmoch, Pavel
Rouček, Pavel Machala a
schvaluje
uzavření smluv na poskytnutí věcného daru v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
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Usnesení č. RM 13 03 39 04
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky pro rok
2013 do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská
sportovní p.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí věcného daru – čtyř ks bezplatných přenosných
permanentních vstupenek pro sportovce Triatlonového klubu Triade, o.s. Děčín.
Usnesení č. RM 13 03 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření.
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 8/2013, tj. snížení výdajů § 3412 – sportovní zařízení, Děčínská
sportovní p.o. o 328 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, podpora
sportovců – permanentky o 136 tis. Kč, zvýšení výdajů § 5512 - požární ochrana - zaj. fin. krytí
vybr. výdajů na JSDH o 192 tis. Kč k účelovému pořízení 16 ks bezplatných přenosných
permanentních vstupenek pro rok 2013 do Plavecké haly Děčín.
Usnesení č. RM 13 03 50 01
Rada města projednala žádost Dobrovolnického centra Slunečnice o.s. o převzetí záštity
primátora města nad akcí Dobrovolník roku města Děčína za rok 2012 a
schvaluje
převzetí záštity primátora města nad akcí Dobrovolník roku města Děčína za rok 2012 pořádané
Dobrovolnickým centrem Slunečnice o.s. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 03 50 02
Rada města projednala informaci o přípravě projektu Děčín – Krásný Studenec, snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení a
neschvaluje
1. podání žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu do Programu Efekt 2013
v předpokládaném objemu 952.875,00 Kč vč. DPH, bez DPH 787.500,00 Kč a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
637.865,00 Kč vč. DPH, (tj. 60 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů +
DPH).
Usnesení č. RM 13 03 50 03
Rada města projednala žádost marketingové agentury WAMAK CZ s. r.o., IČ 27510590, se
sídlem Nerudova 855, Hradec Králové o užití znaku města Děčína a
souhlasí
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s užitím znaku města Děčína pro propagaci Regionálních ozvěn mezinárodního festivalu
FEBIOFEST v roce 2013.
Usnesení č. RM 13 03 50 04
Rada města projednala vzdání se vedoucího pracovního místa paní Mgr. et Mgr. Jaroslavy
Vatalové na výkon činnosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Děčín VI,
Klostermannova 1474/11 ke dni 28.02.2013 a toto
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na výkon činnosti ředitele/ředitelky
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a

Mateřské

školy

Děčín

VI,

schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním průběhu konkursního řízení.
Usnesení č. RM 13 03 60 01
Rada města projednala materiál „Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmoklech zpracování projektové dokumentace - zrušení zadávacího řízení“ a
rozhodla
o zrušení zadávacího řízení.
Usnesení č. RM 13 03 60 02
Rada města projednala Českou komorou architektů schválené soutěžní podmínky urbanistické
soutěže o návrh včetně příloh a
schvaluje
1. tyto soutěžní podmínky včetně příloh,
2. vyhlášení veřejné soutěže o návrh řešení obnovy historické části Podmokel dne
5. března 2013.
Usnesení č. RM 13 03 60 03
Rada města projednala materiál „Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmoklech zpracování projektové dokumentace - výjimka ze Směrnice č. 5 - 5“ a
schvaluje
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výjimku ze Směrnice č. 5 - 5 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
Ing. arch. Vlastimil Stránský, Architektonická kancelář, IČ 44573707.

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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