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Město D ě č í n

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 21. ledna 2003

Usnesení č. 0302001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 35/02
tajemník MěÚ – VzDK
usnesení č. 1391/02
tajemník MěÚ – VzDK.
Usnesení č. 0302002
Rada města projednala informaci o poskytnutých finančních darech na účet města – povodeň a
tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0302003
Rada města projednala návrh rozpočtu města Děčín na rok 2003 s tím, že danou problematiku
opětovně
projedná
na své mimořádné schůzi dne 27. ledna 2003.
Usnesení č. 0302004
Rada města projednala informaci o snížení předkládacích cen ekonomickým odborem č. 19 a
20/2002 dle č. IV odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. 0302005
Rada města projednala informaci o vyhlášce MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku) a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit veškeré ceny, schválené zastupitelstvem města do 31.12.2002.
Usnesení č. 0302006
Rada města projednala žádost pana Tomáše Holce, Děčín, a firmy ECS, s.r.o. se sídlem
Masarykova 196/14, Ústí nad Labem o přímý prodej objektu Čelakovského 239/3, Děčín VII

vč. pozemku č. 350 v k.ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit další postup prodeje nemovitosti dle „Zásad“ tj. formou
dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 310 000,-- Kč.
Usnesení č. 0302007
Rada města projednala žádost manželů Jiřího Moudrého a Jany Schubertové, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu čp. 1468, 1469, 1470, 1471 ul. U Tvrze, Děčín VI do
31.10.2003.
Usnesení č. 0302008
Rada města projednala žádost pana Karla Bálka, bytem Hřensko 74 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu podmínek stanovených stavebním úřadem pro poskytnutí
příspěvku na provedení vnějších oprav domů Tyršova 1093/7, 1092/9, 1091/11 a Zámecká
1069/1, Děčín I tj. vypuštění podmínky výměny střešní krytiny ze 100 % na výměnu krytiny
dle potřeby.
Usnesení č. 0302009
Rada města projednala žádost manželů Jiřího a Jarmily Podrábských, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu podmínek, stanovených stavebním úřadem pro poskytnutí
příspěvku na provedení vnějších oprav domu čp. 243 ul. Oblouková 64, Děčín III tj. vypuštění
podmínky opravy fasády na straně domu u sousedního pozemku p.č. 634 a poskytnutí celé
částky příspěvku ve výši 25 772,-- Kč.
Usnesení č. 0302010
Rada města projednala žádost Martiny Juhnové, Děčín, podanou jménem majitelů domu čp.
602/22 Bezručova, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu čp. 602/22 Bezručova, Děčín IV do 31.12.2003.
Usnesení č. 0302011
Rada města projednala problematiku prodeje domu čp. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města :
1) revokovat částečně usnesení zastupitelstva města č. XVII bod 2) ze dne 5.9.2002, týkající
se odprodeje domu Teplická 155/36 s pozemkem p.č. 764 zast.pl. k.ú. Podmokly a
2) schválit prodej domu Teplická 155/36 s pozemkem p.č. 764 zast.pl. k.ú. Podmokly
pro kupující :
Zdeňku Kálesovou, Děčín,
podíl 4565/8701
za kupní cenu 2 045 400,-- Kč
Jaroslava Lindnera, Děčín, podíl 3068/8701
za kupní cenu
948 350,-- Kč

Vratislava Vaňka, Děčín,

podíl 1068/8701

za kupní cenu

330 130,-- Kč

V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení opravy
s příspěvkem na opravu domu ve výši 12,2 % tj.
325 000,-- Kč
Usnesení č. 0302012
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji nemovitostí z majetku města
Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech” a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí:
Doplněk č. 1
návrhu na rozhodnutí ZM č. 267/2002/RKS/300 ze dne 12.12.2002
jednotek v budově č.p. 300, 301, 302, 303, ul. Oblouková, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 608, 609, 610, 611, v k.ú. Staré Město, dle
zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující:
70. Erna Danielová, Děčín, byt.j.č. 300/7 vč. podílu 355/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 60 705,- Kč
71. Jitka Novotná, Děčín, byt.j.č. 300/8 vč. podílu 637/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 108 927,- Kč
72. Jiří Gavrun, Děčín, byt.j.č. 300/23 vč. podílu 637/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 108 927,- Kč
73. manželé František Masopust a Věra Masopustová, Děčín,byt.j.č. 302/9 vč. podílu
604/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 103 284,- Kč
74. Pavel Bárta, Děčín, byt.j.č. 302/21 vč. podílu 604/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 103 284,- Kč
75. Martin Kuliš, Děčín, byt.j.č. 303/19 vč. podílu 354/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 60 534,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
že po dobu 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín,
a.s., spolu s umožněním přístupu.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1. za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu bez použití
limitu dle „Pravidel“

Doplněk č. 2
návrhu na rozhodnutí ZM č. 233/2002/RKS/243 ze dne 25.4.2002
jednotek v budově č.p. 243, 244, ul. K. Světlé, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s nimi
souvisejících spoluvlastnických podílů pozemkům st.p.č. 357, 358 ( dle GP
č. 315 – 026/2000 ), v k.ú. Chrochvice, dle zákona č. 72/1994 Sb.

Navržení kupující:
11. Karel Bernášek, Děčín, byt.j.č. 244/5 vč. podílu 338/5332 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 49 128,- Kč
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta sleva ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický stav
nemovitosti
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
Usnesení č. 0302013
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji nemovitostí z majetku města
Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech” a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí
273/2003/RKS/295
budovy č.p. 295, 296, ul. Nálepkova, včetně pozemků st.p.č. 815, 819, v k.ú. Bynov, dle
Občanského zákoníku
Navržení kupující:
1. Lukáš Havlíček, Děčín,
podíl ve výši 1414/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 277 586,- Kč
2. Alexandra Jaremová, Děčín,
podíl ve výši 985/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 193 368,- Kč
3. Jiří Benda, Děčín,
podíl ve výši 1141/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 223 992,- Kč
4. manželé Daniela Richtrová a Miloš Richtr, Děčín,
podíl ve výši 1414/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 277 586,- Kč
5. manželé Milan Soukup a Zdeňka Soukupová, Děčín,
podíl ve výši 1141/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 223 992,- Kč
6. manželé Milena Granátová a Václav Granát, Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
7. Iva Zámostná, Děčín,
podíl ve výši 712/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 139 774,- Kč
8. Eva Tomášková, Děčín,

podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 105,- Kč
9. Josef Žák a František Žák, Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
10. Milena Hovorková, Děčín,
podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 105,- Kč
11. manželé Alena Holubová a Petr Holub, Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
12. Jaroslava Hoření, Děčín,
podíl ve výši 356/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 69 877,- Kč
13. manželé Růžena Markovská a Vladimír Markovski, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
14. Marie Franková, Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
15. manželé Július Török a Jitka Töröková, Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819, cena
nabídková: 154 694,- Kč
16. manželé Alena Taušnerová a Karel Taušner, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
17. manželé Karel Vojta a Elena Vojtová, Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
18. manželé Jaroslava Dundrová a Jiří Dundra, Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
19. Jana Holešovská, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
20. manželé Petr Privara a Vlasta Privarová, Děčín,
podíl ve výši 1145/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 224 778,- Kč
21. Františka Fantová, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
22. Petr Černák, Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
23. manželé Jiří Fanta a Lenka Fantová, Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
24. Petr Bräuer, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
25. manželé Šarlota Filausová a Oldřich Filaus, Děčín,

podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
26. Dana Laczová, Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
27. manželé Miroslav Herman a Jaroslava Hermanová, Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
28. Helena Kumstová, Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
29. Jitka Pokorná, Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- že po dobu 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín,
a.s., spolu s umožněním přístupu.
Při ohrožení ČR budou vybudovány protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
274/2003/RKS/646
budovy č.p. 646, ul. Jiřího z Poděbrad, včetně pozemku st.p.č. 2657, v k.ú. Podmokly, dle
Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
Dana Drbohlavová, Děčín, kupní cena: 2 000 000,- Kč
Na kupující přechází závazky zachovat umístění 2 kusů dopravních značek a pouličního
osvětlení, které jsou k objektu připevněny.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f ) ve výši 17,2
% tj. 344 000,-Kč
275/2003/RKS/130
budovy č.p. 130, ul. Březová, včetně pozemku st.p.č. 272, v k.ú. Staré Město, dle
Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
manželé Jaroslava Janačíková a Josef Janačík , Děčín, kupní cena: 371 808,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“

-

se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f ) ve výši 20 %
tj. 74 362,-Kč

Usnesení č. 0302014
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji bytů z majetku města Děčína dle
„Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína
ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení č. XIV ze dne 24.10.2002, a to části týkající
se rozhodnutí ZM č. 139/2002/RKS/672/3 a dále
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí:
156/2003/RKS/320/2
bytová jednotka č.320/2 v budově čp. 318, 319, 320 ul. Kladenská s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 612/17771 na společných částech budovy a pozemku st.p. 626,
627, 628 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Petr Bašta, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 109 437 ,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu
čp. 318, 319, 320
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržena k vybudování protiradiačních úkrytů
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
157/2003/RKS/309/2
bytová jednotka č. 309/2 v budově čp. 309, 310, 311 ul. Rakovnická s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 763/16600 na společných částech budovy a pozemku st.p. 428,
429, 430 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Pavlína Merhautová, Děčín, za nabídnutou cenu: 146 353,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku kabelových rozvodů a provozního zařízení
kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody

s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
158/2003/RKS/627/3
bytová jednotka č. 627/3 v budově čp. 627 ul. Palackého s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 360/3355 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 952 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Pavla a Martin Mityskovi, Děčín, za nabídnutou cenu: 87 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
- právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 952 pro vlastníky stavby na pozemku p.č. 953
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
159/2003/RKS/238/5
bytová jednotka č. 238/5 v budově čp. 238 ul. Divišova a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 639/7075 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 940 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Aleš Pěnkava, Děčín, za nabídnutou cenu: 120 999,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
160/2003/RKS/301/10
bytová jednotka č. 301/10 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 337/26577 na společných částech budovy a pozemku st. p. 816, 823 v k.ú.
Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Blanka Rolinková, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 74 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“

-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
161/2003/RKS/300/11

bytová jednotka č. 300/11 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 766/26577 na společných částech budovy a pozemku st. p. 816, 823 v k.ú.
Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Jan a Jaroslava Češpivovi, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 168 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
139/2003/RKS/672/3
bytová jednotka č. 672/3 v budově čp. 672 ul. Bezručova s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 1098/8390 na společných částech budovy a pozemku st.p. 1200 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Václav a Jana Průšovi, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 310 000,V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
163/2003/RKS/300/1
bytová jednotka č. 300/1 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 595/26577 na společných částech budovy a pozemku st. p. 816, 823 v k.ú.
Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Jiří Podolák, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 130 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV

-

v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
165/2003/RKS/1344/7
bytová jednotka č.1344/7 v budově čp. 1343, 1344, 1345 ul. Slovanská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 188/16966 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 1805, 1804, 1803 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou
kupovat kupující:
Jiří a Lucie Kubů, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 60 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů
- umožnění údržby plynové kotelny ve vlastnictví fy Termo Děčín a.s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
166/2003/RKS/279/11
bytová jednotka č. 279/11 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 352/21090 na společných částech budovy a pozemku st. p. 798,
797 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Helena Parasková, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 81 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
167/2003/RKS/243/5
bytová jednotka č. 243/5 v budově čp. 243, 244 ul. Karolíny Světlé s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 338/5332 na společných částech budovy a pozemku st. p. 357,

358 v k.ú. Chrochvice, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Jiří Kroupa, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 63 578,V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
168/2003/RKS/314/4
bytová jednotka č. 314/4 v budově čp. 314, 315 ul. Kladenská a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 338/23615 na společných částech budovy a pozemku st. p.
619, 620 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Štefanie Bendová, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 63 578,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize a provozního zařízení
kabelové televize
- umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů provoz a údržbu směšovací
stanice tepla a TUV včetně zařízení pro měření tepla, umístěné ve společných částech
budovy
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je
budova navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
169/2003/RKS/805/5
bytová jednotka č. 805/5 v budově čp. 805 ul. Krásnostudenecká a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 466/3913 na společných částech budovy a pozemku st.p. 3326
v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Květoslava Gotvaldová, Děčín, za nabídnutou cenu Kč 81 800,V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
170/2003/RKS/818/8
bytová jednotka č. 818/8 v budově čp. 817, 818 ul. Benešovská a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 518/9555 na společných částech budovy a pozemku st.p. 1913,
1914 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 z celku na funkčně souvisejícím pozemku
parc.č.1916/2,1916/3v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:

Pavel Kubita, Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 97 436,- + cena vedlejších pozemků ve výši
6 792,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazek:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních krytů
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. 0302015
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 20.12.2001
a XIV ze dne 30.5.2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 20.12.2001
a XIV ze dne 30.5.2002 týkající se rozhodnutí č. 214/2001/RKS/641 a schválit prodej
nemovitosti takto:
214/2001/RKS/641
jednotek v budově č.p. 641, ul. Palackého, a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemkům st.p.č.
959, v k.ú. Podmokly s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes par. č. 959 pro par.č. 958
dle zákona č. 72/1994 Sb.
1. Alena Koluchová, Děčín, byt.j.č. 641/1 vč. podílu 800/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 136 800,- Kč
2. Adriana Janoušková, Děčín, byt.j.č. 641/2 vč. podílu 443/4300 na spol.č.budovy a
pozemku,
cena nabídková: 75 753,- Kč
3. Zlatuška Hájková, Děčín, byt.j.č. 641/3 vč. podílu 682/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 116 622,- Kč
4. Agnesa Kolešová, Děčín, byt.j.č. 641/4 vč. podílu 460/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 78 660,- Kč
5. Marie Ježková, Děčín, byt.j.č. 641/5 vč. podílu 682/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 116 622,- Kč
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl.VIII,
bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
a dále
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení vrácení nájemného kupujícím za období od 2.8.2002 do
provedení vkladu do katastru nemovitostí, v případě paní Ježkové ve výši 10%.

Usnesení č. 0302016
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 12.12.2002, a to
části týkající se bodu 46) rozhodnutí ZM č.267/2002/RKS/300.
Usnesení č. 0302017
Rada města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení výjimky z „Doplňkových pravidel“ při prodeji
1) bytové jednotky č. 3 v objektu Na pěšině 276, Děčín IX paní Haně Žákové za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 168 702,-- Kč + náklady za provedené opravy ve výši
7 443,-- Kč
2) bytové jednotky č. 4 v objektu Bezručova 569/12, Děčín IV paní Boženě Lopraisové a
panu Zdeňku Lopraisovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 95 245,-- Kč
3) bytové jednotky č. 5 v objektu Želenická 1542, Děčín VI paní Jiřině Lauterbachové za
navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 134 325,-- Kč
4) bytové jednotky č. 18 v objektu Vítova 301, Děčín IX paní Anně Hlavové za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 130 862,-- Kč.
Usnesení č. 0302018
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1030/2 v objektu Hálkova
1030/8, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a přednostní odkoupení
bytové jednotky č. 1030/2 v objektu Hálkova 1030/8 panem Petrem Žižkou, Děčín, za jím
navrženou cenu tj. 60 000,-- Kč
Usnesení č. 0302019
Rada města projednala problematiku odprodeje objektů Kamenická 303/86 a 304/88, Děčín II
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. IX ze dne 21.6.2001 a nenavyšování
nabídkových cen jednotek o proinvestované náklady a neposkytnutí další slevy ve výši 20%
z důvodu technického stavu prodávaných nemovitostí.
Usnesení č. 0302020
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 534 k.ú. Lesná u Děčína o výměře 200 m²
o dalšího nájemce pana Stanislava Círuse, Litoměřice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat pozemek p.č. 534 o výměře 987 m² v k.ú.
Lesná u Děčína.

Usnesení č. 0302021
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem části p.p.č. 346 v k.ú. Loubí u Děčína o výměře cca 20 m² panu Martinu Šafránkovi,
Děčín, jako zázemí k RD za cenu dle Zásad, 2,-- Kč/m²/rok, tj. 40,-- Kč/rok a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat p.p.č. 346 v k.ú. Loubí u Děčína
o
výměře 2111 m² (Loubská ul.).
Usnesení č. 0302022
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 828 v k.ú. Děčín o výměře 519 m² (Tylova –
Vrchlického ul.) jako zázemí k domu.
Usnesení č. 0302023
Rada města projednala žádost a.s. SUDOP Praha ohledně souhlasu se stavbou a
schvaluje
pověření starosty města k vydání souhlasného stanoviska se stavbou na části pozemku
p.č. 3711 v k.ú. Podmokly v rámci stavby ČD DDC, Průjezd železničním uzlem Děčín SO
401 – Podchod pro cestující – průchod do ulice Práce – rampa a schodiště nového vyústění za
podmínky, že do kolaudace dojde k majetkoprávnímu urovnání.
Usnesení č. 0302024
Rada města projednala žádost týkající se vydání souhlasného stanoviska k vybudování vjezdu
a
schvaluje
pověření pověřeného vedoucího odboru majetkového k vydání souhlasného stanoviska
s vybudováním vjezdu k budoucímu RD na náklady stavebníka na p.p.č. 182/7 na části
pozemku p.č. 182/1 vše v k.ú. Bělá u Děčína pro manžele Němečkovy, bytem Zámecká
1068/2, Děčín I za podmínky, že do kolaudace dojde k majetkoprávnímu urovnání.
Usnesení č. 0302025
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú.Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 9/1 o výměře 238 m² v k.ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. 0302026
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 402/1 o výměře 314 m² a
st.p.č. 18 o výměře 83 m² v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. 0302027

Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Podmokly (ul. Ruská) a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č. 862 o výměře 112 m² v k.ú.
Podmokly.
Usnesení č. 0302028
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Podmokly (U kaple) a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2647 o výměře 6 404 m²
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. 0302029
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.p.č. 1051/5 o výměře 1142 m²,
p.p.č. 1056/3 o výměře 131 m² a část p.p.č. 1057/1 o výměře dle GP v k.ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. 0302030
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.p.č. 1198 o výměře dle GP
v k.ú. Podmokly (ul. Ruská).
Usnesení č. 0302031
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p.č. 2927/2 o výměře 1403 m², p.p.č. 2927/7
o výměře 100 m² a p.p.č. 2929/12 o výměře 199 m² vše v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 42 550,-- Kč + ostatní náklady pro vlastníky bytových jednotek
v domě čp. 492 Krásnostudenecká 48, Děčín VI a v domě čp. 473 Krásnostudenecká 46,
Děčín VI a to ve výši podílu dle výpisu z katastru nemovitostí dle důvodové zprávy, která je
nedílnou součástí tohoto materiálu.
Usnesení č. 0302032
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.p.č. 66/1 (dle GP č. 453-053/2002 se
jedná o p.p.č. 66/8 o výměře 405 m²) v k.ú. Bělá u Děčína pro manžele Miloslava a Janu
Vondráčkovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10 432,-- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. 0302033
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p.p.č. 61/1 o výměře 1143 m², st.p.č. 9/1

o výměře 151 m² a st.p.č. 9/2 o výměře 15 m² vše v k.ú. Prostřední Žleb pro manžele
Jaroslava a Miloslavu Najmanovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
16 428,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302034
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p.č. 261 v k.ú. Děčín Staré Město o výměře
700 m² pro paní Jaroslavu Hlavovou, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
17 500,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302035
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.č. 423 v k.ú. Chrochvice (dle GP č.
355-051/2002 se jedná o díl „d“ o výměře 21 m²) a části pozemku p.č. 344 v k.ú. Chrochvice
(dle GP č. 355-051/2002 se jedná o díl „c“ o výměře 16 m²) pro manžele Pavlínu a Jaroslava
Kudrhaltovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 925,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302036
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku st.p.č. 533/1 v k.ú. Děčín Staré Město
o výměře 146 m² panu Jiřímu Martinovi, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
21 900,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302037
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p.p.č. 36 v k.ú. Boletice nad Labem o výměře
987 m² manželům Lubomíru a Vladimíře Touškovým, Hřensko a manželům Vladislavu a
Daniele Touškovým, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 870,-- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. 0302038
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej :
a) části p.p.č. 254/1 (dle GP č. 2259-156/2002 se jedná o p.č. 254/1) v k.ú.Podmokly
o výměře 301 m² manželům Josefovi a Ireně Panchártkovým, Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 4 100,-- Kč + ostatní náklady
b) části p.p.č. 254/1 (dle GP č. 2259-156/2002 se jedná o díl „a“ z p.č. 254/1, nyní sloučený
do p.č. 254/2) k.ú. Podmokly o výměře 404 m² panu Ing. Jaroslavu Sineckému, Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 425,-- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. 0302039
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.p.č. 229/4 (dle GP se jedná o díl „c“)
o výměře 298 m² a části p.p.č. 214/2 (dle GP se jedná o díl „d“) o výměře 191 m² v k.ú. Dolní
Žleb manželům Kalašovým, Krupka se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 890,-- Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. 0302040
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město (ul. Polabí)
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.č. 169 dle GP č. 511-036/2002 ozn.
jako p.p.č. 169/3 o výměře 44 m² v k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Václava Perlíka, Děčín, za cenu 1 100,-- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. 0302041
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.č. 276/80 dle GP č. 448-8/2002 nově
ozn. jako st.p.č. 554 o výměře 36 m² k.ú. Březiny u Děčína pro manžele Knotkovy, Děčín, za
cenu 5 400,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302042
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku st.p.č. 1385/9 o výměře 19 m² v k.ú. Děčín
pro pana Zdeňka Mašína, Děčín, za cenu 4 750,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302043
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a na odprodej pozemků v k.ú. Bělá
u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1429/02 ze dne 31.10.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města :
1) revokovat usnesení ZM č. LXII ze dne 12.12.2002 v plném znění
2) schválit odprodej pozemku p.p.č. 399/5 o výměře 351 m² a p.p.č. 399/6 o výměře 628 m²
v k.ú. Bělá u Děčína manželům Jiřímu a Zdence Balatým, Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu dle „Zásad“, tj. 24 475,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0302044
Rada města projednala návrh na vrácení části kupní ceny a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit vrácení části kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 115 k.ú.
Boletice nad Labem a to z důvodu změny výměry tj. za 15 m² ve výši 1 050,-- Kč.
Usnesení č. 0302045
Rada města projednala návrh na vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č.
1357/111/02 ve výši 13 012,-- Kč na části p.p.č. 1015/6 (dle GP č. 468-112/2002 ozn. jako
1015/7) k.ú. Prostřední Žleb původnímu nájemci, tj. panu Oldřichu Duchoslavovi, Děčín, a to
po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 0302046
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a přerozdělení pozemku v k.ú. Děčín (ul.
Záhořova) a
neschvaluje
revokaci usnesení RM č. 1335/02 ze dne 7.10.2002 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) revokaci usnesení ZM č. LXX ze dne 24.10.2002 v plném znění a
2) přerozdělení pozemku p.č. 2712 k.ú. Děčín dle nákresu ve snímku katastrální mapy a to
část na zahradu k RD a část na vybudování přístupové komunikace k pozemku p.č. 2708
k.ú. Děčín.
Usnesení č. 0302047
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Podmokly
(Červený vrch) a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 195/02 ze dne 14.2.2002 v části doporučující prodej v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) revokaci usnesení ZM č. LXXVII ze dne 21.2.2002 v plném znění a
2) prodej pozemku p.č. 291/1 o výměře 142 m² v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Ambrožovy, Děčín, za cenu 9 367,-- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem a s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu
k nemovitosti na st.p.č. 287 a p.p.č. 291/2 k.ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. 0302048
Rada města projednala smlouvu o poskytování bezpečnostní služby a
schvaluje
prodloužení smlouvy o poskytování bezpečnostní služby – děčínský zámek se ZAS Děčín
s.r.o., bezpečnostní agenturou, Folknářská 21, Děčín II, zastoupenou panem Martinem
Novákem, za stávající sjednanou cenu a to do doby ukončení výběrového řízení na
poskytování bezpečnostní služby pro děčínský zámek.
Usnesení č. 0302049
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek za nájemné

z nebytových prostor a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání dluhu a povolení splátek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302050
Rada města projednala návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky ve výši 12 258,-- Kč za nájemné z nebytových prostor a služby
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302051
Rada města projednala návrh na vypsání nového výběrového řízení k zajišťování správy a
provozu veřejných WC a
schvaluje
vypsání nového výběrového řízení k zajišťování správy a provozu veřejných WC v ul.
Teplická čp. 1900, Děčín IV a v ul. Maroldova čp. 1408, Děčín I.
Usnesení č. 0302052
Rada města projednala žádost pana Jiřího Fialy o prominutí vyměřeného penále za pozdní
úhradu nájemného a
schvaluje
prominutí úroků z prodlení ve výši 1 396,-- za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor
v objektu „sýpky“ děčínský zámek p. J. Fialovi.
Usnesení č. 0302053
Rada města projednala návrh na stanovení výše nájemného v obecních bytech a příspěvek do
fondu oprav a
schvaluje
návrh uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302054
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh bytové komise uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302055
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh dohody uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302056
Rada města projednala opakovanou žádost pana Davida Hořáka o revokaci usnesení ZM a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. CIX ze dne 15.11.2001.

Usnesení č. 0302057
Rada města projednala problematiku spolufinancování stavby „Kanalizace Jalůvčí“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení RM č. 127/02 ze dne 5.12.2002 a to tak, že z textu usnesení bude
vypuštěno znění „… za skutečně vynaložené náklady…“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. LXXXI ze dne 12.12.2002
a to tak, že z textu bude vypuštěno znění „… za skutečně vynaložené náklady…“ s tím, že
bezúplatný převod do majetku SVS a.s.Teplice bude proveden
za účetní hodnotu
11 908 000,-- Kč .
Usnesení č. 0302058
Rada města projednala problematiku realizace stožáru s STA a televizních rozvodů pro
objekty Podmokelská 730/31 a 753/29 a
odkládá
rozhodnutí s tím, že před přijetím definitivního závěru požaduje předložení právního rozboru.
Usnesení č. 0302059
Rada města projednala materiál ve věci podání nabídky na poskytování právních služeb pro
Město Děčín a
schvaluje
1) návrh členů komise
2) po doplnění seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Usnesení č. 0302060
Rada města projednala zprávu o navýšení nákladů u rozestavěných investičních akcí a
bere na vědomí
navýšení investičních nákladů u rozestavěných investičních akcí :
1) Dostavba kanalizační sítě Děčín – Jalůvčí
2) Obytný dům na p.p.č. 1225/1, 1225/2 k.ú. Podmokly, ul. Příbramská – Děčín s výjimkou
úhrady částky 35 000,-- Kč na odstranění zastínění TV signálu
3) Odkanalizování a rekonstrukce komunikace Sněžnická ul., Děčín XIX, II. etapa s tím, že
požaduje právní stanovisko z pohledu zadání veřejné zakázky dle zákona č. 199/94 Sb.
v platném znění k navyšování původní ceny díla formou dodatků.
Usnesení č. 0302061
Rada města projednala informaci o akcích navrhovaných do kapitálového rozpočtu na rok
2003 a tuto
bere na vědomí
s tím, že návrh bude zapracován do rozpočtu města na rok 2003 pro jednání zastupitelstva
města dne 13.2.2003.
Usnesení č. 0302062
Rada města projednala žádost o revokaci usnesení RM č. 142/02 z 12.12.2002 a žádost

o vyhrazení parkovacího místa pro provozování taxislužby na Masarykově náměstí v Děčíně I
a
neschvaluje
1) revokaci usnesení RM č. 142/02 ze dne 12.12.2002 v plném znění
2) umístění stanovišť TAXI na parkovacích místech uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302063
Rada města projednala návrh na vypovězení nájemní smlouvy, kterou se pronajímá městská
tržnice v Děčíně IV a
rozhodla
o vypovězení nájemní smlouvy, kterou se pronajímá městská tržnice v Děčíně IV, Husovo
náměstí, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302064
Rada města projednala informaci o provedeném průzkumu ve věci parkování ve dvorním
traktu Myslbekovy ul. a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0302065
Rada města projednala žádosti o schválení vydání bezplatných parkovacích permanentek
v roce 2003 a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302066
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 2888 – ostatní komunikace v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
vedení zemního telefonního kabelu včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle
zásad.
Usnesení č. 0302067
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 1243/1 – ostatní komunikace v k.ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
práva vedení zemního telefonního kabelu včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle
zásad.
Usnesení č. 0302068
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 710/1 – ostatní komunikace v k.ú. Bynov věcným břemenem práva
vedení zemní přípojky elektro NN včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti

s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle
zásad.
Usnesení č. 0302069
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemky p.p.č. 1250/28, 1250/68, 1250/70 – vše ost. komunikace, p.p.č. 2965/1 –
silnice, p.p.č. 1228/1 – zastavěná plocha, p.p.č. 1250/35 – jiná plocha, p.p.č. 1250/67 –
veřejná zeleň, p.p.č. 1250/38 – manipulační plocha – vše v k.ú. Děčín věcným břemenem
práva zemního vedení NTL plynovodu a přípojek včetně práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného
za cenu dle zásad.
Usnesení č. 0302070
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 1594 – ostatní komunikace v k.ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva vedení zemního telefonního kabelu včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle
zásad.
Usnesení č. 0302071
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 3007 – silnice v k.ú. Děčín věcným břemenem práva vedení zemního
telekomunikačního kabelu včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem,
údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. 0302072
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 2920 – jiná plocha v k.ú. Děčín věcným břemenem práva vedení zemní
plynové přípojky včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. 0302073
Rada města projednala žádost o schválení vydání bezplatných parkovacích permanentek na
rok 2003 a
neschvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek pro služební vozy Technických služeb Děčín,
a.s. uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302074
Rada města projednala „Program obnovy venkova“ a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit :
a) zpracovaný projekt „Program obnovy venkova“ pro sídlo Bělá a Čechy
b) „Seznam akcí“ navržených k realizaci v rámci „Programu obnovy venkova“.
Usnesení č. 0302075
Rada města projednala návrh na jmenování zástupce města do rady „Fondu na obnovu a
rozvoj děčínského zámku“ a
schvaluje
jmenování 2. místostarosty Mgr. Václava Lešanovského členem rady „Fondu na obnovu a
rozvoj děčínského zámku“.
Usnesení č. 0302076
Rada města projednala návrh na spoluúčast města Děčín na projektu „Zapojení
nezaměstnaných do pomoci děčínským domácnostem postiženým povodněmi“,
doporučuje
zastupitelstvu města schválit personální spoluúčast města na projektu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit finanční pomoc města s režijními položkami rozpočtu projektu
ve výši 5 – 10% z celkové hodnoty projektu cca 4,2 mil. Kč.
Usnesení č. 0302077
Rada města projednala nabídku finanční pomoci 25 000 € drážďanského Rotary Clubu
postiženým srpnovou povodní v roce 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení 25 000 € takto :
1. 19 rodin - dle přílohy č. 1 – obdrží dar ve výši 500 € na 1 rodinu
2. firma Shotty, sídlo Rytířská ul. 77/2, Děčín III, obdrží dar ve výši 4 000 €
3. firma Elektromontáže Beníček, sídlo Družební 17, Děčín XXXIII, obdrží dar ve výši
4 000 €
4. HC Děčín s.r.o., sídlo Zimní stadion, Oblouková ul., Děčín III, obdrží dar ve výši
7
500 € s tím, že tato částka bude použita na opravu Zimního stadionu.
Usnesení č. 0302078
Rada města projednala žádost Děčínského deníku Vltava–Labe–Press a.s. o bezplatný
pronájem sálu a
neschvaluje
bezplatný pronájem prostor Střelnice – společenský dům města Děčína pro Děčínský deník
Vltava-Labe-Press a.s. na akci, pořádanou dne 22. ledna 2003.
Usnesení č. 0302079
Rada města projednala návrh na poskytnutí daru pro nejúspěšnějšího mládežnického
sportovce Děčínska a
schvaluje
poskytnutí daru ve výši 1 500,-- Kč vítězi ankety o nejúspěšnějšího mládežnického sportovce
– jednotlivce – Děčínska za rok 2002.

Usnesení č. 0302080
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení městské rady č. 1275/2000 ze dne 9.listopadu 2000 s účinností od 1. ledna
2003.
Usnesení č. 0302081
Rada města projednala předložený materiál a
bere na vědomí
I.
informaci o povinnosti města podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu,
vyplývající z § 9 zákona č. 406/2000 Sb.
II.
zahájení prací na energetických auditech na budovách a zařízeních města v roce 2002 a
schvaluje
III.
pokračování prací na energetických auditech u budov a zařízení provozovaných
organizačními složkami obce a příspěvkovými organizacemi
IV.
vyčlenění 1 pracovního místa pro funkci energetika města v rámci organizačního řádu
V.
podání žádosti o dotaci na zpracování územní energetické koncepce.
Usnesení č. 0302082
Rada města projednala žádost MUDr. Luboše Kučery, ředitele Zdravotnické záchranné služby
okresu Děčín o finanční příspěvek ve výši 650 tisíc Kč na zajištění lékařské služby první
pomoci ve stávajícím rozsahu a tuto
n e s c h v a l u j e.
Usnesení č. 0302083
Rada města projednala informaci o sponzorských darech přijatých odborem sociálních věcí a
zdravotnictví a jejich čerpání za II. pololetí 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí sponzorských darů a jejich čerpání za II. pololetí 2002 dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302084
Rada města projednala návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města podle § 96 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválit jednací řád Zastupitelstva města Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. 0302085
Rada města projednala dle zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 odst. 1,
návrh na zřízení a zrušení komisí rady města a
1) z ř i z u j e s účinností od 21.1.2003
- komisi sociální a zdravotní
- komisi bytovou
2) r u š í s účinností od 21.1.2003
- komisi tělovýchovy
- komisi pro rozvoj města a rozvoj místního podnikání

- komisi bezpečnostní
- komisi životního prostředí
- komisi názvoslovnou
- komisi pro výchovu a vzdělávání
3) o d v o l á v á s účinností od 21.1.2003
- předsedu a členy komise tělovýchovné
- předsedu a členy komise pro rozvoj města a rozvoj místního podnikání
- předsedu a členy komise bezpečnostní
- předsedu a členy komise životního prostředí
- předsedu a členy komise názvoslovné
- předsedu a členy komise pro výchovu a vzdělávání.
Rada města
ukládá
tajemníkovi MěÚ
připravit návrh na jmenování předsedy komise sociální a zdravotní a v souvislosti s tím
oslovit jednotlivé politické strany, aby podaly příslušné návrhy na předsedu a členy komisí
rady města.
Termín : 13.3.2003
Usnesení č. 0302086
Rada města projednala předložený materiál „Hlasovací systém pro zastupitelstvo města“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci tohoto systému dle přiložené důvodové zprávy s tím, že
finanční krytí bude rozpočtováno v roce 2003 v rámci rozpočtu oddělení informatiky.
Usnesení č. 0302087
Rada města projednala návrh na nákup a instalaci docházkového systému a
schvaluje
nákup a instalaci docházkového systému na další místa Městského úřadu Děčín dle důvodové
zprávy s tím, že finanční krytí bude rozpočtováno v roce 2003 v rámci rozpočtu oddělení
informatiky.
Usnesení č. 0302088
Rada města projednala harmonogram výběrových řízení na pozice vedoucích odborů
městského úřadu, které vyhlásí tajemník městského úřadu v souladu se zněním zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů a
1. r o z h o d l a
o provedení výběrových řízení dle tohoto harmonogramu
2. u k l á d á
tajemníkovi městského úřadu
postupovat dle schváleného harmonogramu výběrových řízení na jednotlivé funkce a předložit
návrhy výběrové komise na jmenování uchazečů do funkce vedoucích úředníků do rady města
v termínech uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0302089
Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2002, tuto
bere na vědomí

a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. 0302090
Rada města projednala návrh na odvolání zástupců města delegovaných na valné hromady
akciových společností a
navrhuje
zastupitelstvu města dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 písm. g)
1) zrušit delegování zástupců města PaedDr. Vladimíra Medka a p. Pavla Sinka ke dni
14.2.2003 na valné hromady akciových společností TERMO Děčín, a.s., SČE, a.s.,
Česká spořitelna, a.s., České přístavy, a.s. a Svč. vodárenská společnost, a.s.
2) delegovat starostu města Ing. Vladislava Rašku a náhradníky 1. místostarostu Ladislava
Gregora a 2. místostarostu Mgr. Václava Lešanovského jako zástupce města na valné
hromady výše uvedených akciových společností ke dni 14.2.2003.
Usnesení č. 0302091
Rada města projednala smlouvu o poskytnutí motorového osobního vozidla k používání pro
služební a soukromé účely a
bere na vědomí
užívání osobního vozidla pro Ing. Jaromíra Zajíčka dle předložené smlouvy.
Usnesení č. 0302092
Rada města projednala návrhy platů a jejich složek pro ředitele příspěvkových organizací na
úseku školství a
schvalu je
pro ředitele příspěvkových organizací s účinností od 1. ledna 2003 výši platu a jeho složek
podle předložené důvodové zprávy.
Usnesení č. 0302093
Rada města projednala návrh na změnu složení komise bytové a ke dni 22.1.2003
odvolává
p. Josefa Zámečníka, pí Irenu Širokou, pí Václavu Brabcovou, a Ing. Jiřího Šohaje z komise
bytové rady města a
jmenuje
komisi bytovou ve složení Mgr. Václav Lešanovský, p. Petr Kužel, Ing. Pavel Sukdol,
pí Marie Grossová, pí Dana Machtová, pí Ivana Stárková a MUDr. Mahulena Čejková.
Usnesení č. 0302094
Rada města projednala žádost o souhlas se zřízením večerní školy v objektu ZŠ Vrchlického a
schvaluje
zmocnění starosty města Ing. Vladislava Rašky k vyjádření souhlasu a podpisu smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou v Děčíně se sídlem Děčín II, Vrchlického
630/5 a Severočeskou střední odbornou školou Profit, spol. s r.o.

Ing. Vladislav R a š k a v.r.
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

v.r.

