Město D ě č í n

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 25. února 2003
Usnesení č. RM 0307 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení RM a
bere na vědomí
usnesení č. 9/02 z 26.11. 02
vedoucí odboru majetkového - vyřadit z další kontroly
usnesení č. 1162/1/02
předsedkyně ústřední inventarizační komise – vyřadit
z další kontroly
usnesení č. 1162/3/02
předsedkyně dílčí inventarizační komise – vyřadit z další
kontroly
usnesení č. 1355/02
vedoucí odboru majetkového – další kontrola
03/03.
Usnesení č. RM 0307 002
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín o osvobození od daně
z nemovitostí na území města Děčín nemovitostí dotčených živelní pohromou a tuto
nedoporučuje
zastupitelstvu města vydat.
Usnesení č. RM 0307 003
Rada města projednala návrh na postup při vyměřování sankčního zvýšení poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
schvaluje
postup dle bodu a) a b) důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 004
Rada města projednala přehled pohledávek prominutých resp. odepsaných ekonomickým odborem
MěÚ za IV. čtvrtletí 2002 v souladu se Směrnicí MěÚ č. 2/2000 ze dne 7.12.2000 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 005
Rada města projednala návrh na odpis nedobytných pohledávek ve výši do 20 000,-- Kč a
schvaluje
odpis pohledávek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 006
Rada města projednala návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu Křížová 15/19, Děčín I včetně pozemku p.č. 112/1 k.ú.
Děčín za předkládací cenu ve výši 1 339 700,-- Kč.
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Usnesení č. RM 0307 007
Rada města projednala žádost JUDr. Švece, předsedy představenstva Bytového družstva Weberova,
se sídlem Weberova 6, Děčín VI a
schvaluje
odprodej „Sestav plošných výměr bytových jednotek“ k domu čp. 1528, 1529, 1530 a 1531
Weberova ul., Děčín VI za cenu 72 000,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 008
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Kučery, bytem Prokopa Holého 114/27, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. II, odst. 5) a 7) tj. částečné postoupení žádosti
i
oznámení Evy Křížové, Pavla Komárka, Vlaďky Válkové, Karla Loška, Miroslava Pluháčka, Soni
Bezděkovské, všichni Děčín, a RK SEVER s.r.o. Ústí nad Labem při odprodeji domu čp. 114
Prokopa Holého 27, Děčín IV na Jaroslava Kučeru, Děčín.
Usnesení č. RM 0307 009
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. 2
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 :
75. manželé Josef Vaněk a Anna Vaňková, Děčín, byt.j.č. 302/11 vč. podílu 645/50261 na
společných částech budovy a pozemku
cena nabídková : 110 295,-- Kč
76. manželé Zdeněk Marcín a Jitka Marcínová, Děčín, byt.j.č. 303/2 vč. podílu 645/50261 na
společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková : 110 295,-- Kč
77. Jindřiška Hálová, Děčín, byt. j.č. 303/13 vč. podílu 354/50261 na společných částech budovy
a pozemku,
cena nabídková : 60 534,-- Kč
78. manželé Josef Kupec a Alena Kupcová, Děčín, byt. j.č. 303/21 vč. podílu 645/50261 na
společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková : 110 295,-- Kč
79. Zdeněk Zít, Děčín, byt. j.č. 300/9 vč. podílu 600/50261 na společných částech budovy
a pozemku,
cena nabídková : 104 124,-- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín,
a.s., spolu s umožněním přístupu
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV

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. 249/2002/RKS/656 ze dne 20.6.2002
jednotek v budově čp. 656, ul. Bezručova, a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 1201,
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., které bude kupovat kupující :
Navržená kupující :
6. Pavlína Veberová, Děčín, nebyt.j.č. 656/303 vč. podílu 175/7403 na společných částech budovy a
pozemku,
cena nabídková : 59 719,-- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- zachovat právo chůze a jízdy přes parcelu p.č. 1201 k.ú. Podmokly
- jednat s městem Děčín o zřízení cyklistické stezky přes stávající pozemek p.č. 1201 k.ú.
Podmokly, pokud město Děčín k jejímu vybudování přistoupí a dále závazek uzavřít s městem
smlouvu o podmínkách provozování této stezky. V případě realizace záměru města vybudovat
přes pozemek p.č. 1201 k.ú. Podmokly cyklistickou stezku, uhradí město veškeré náklady
s touto realizací spojené (geometrické oddělení pozemku, vklad geometrického plánu do
katastru nemovitostí apod.)
- o umožnění provozu a údržby směšovací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a.s., spolu
s umožněním přístupu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0307 010
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:
276/2003/RKS/671
budovy č.p. 671, ul. Hálkova, včetně pozemku st.p.č. 374, v k.ú. Děčín, dle Občanského zákoníku,
kterou budou kupovat:
manželé ing. Vlastimil Látal a Vladimíra Látalová, Děčín, kupní cena: 796 000,- Kč
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. 159 048,-Kč

277/2003/RKS/579
budovy č.p. 579, ul. Jiřího z Poděbrad, včetně pozemku st.p.č. 2723 a vedlejšího pozemku par.č.
2722, v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku, kterou bude kupovat:
Eva Vaníčková, Děčín, kupní cena: 550 000,- Kč
Na kupující přechází závazky zachovat umístění pouličního osvětlení, které je k objektu
připevněno.
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.
94 959,-- Kč
278/2003/RKS/1168
budovy č.p. 1168, ul. Příbramská, včetně pozemku st.p.č. 1228, v k.ú. Podmokly, dle Občanského
zákoníku, kterou bude kupovat:
Eva Vaníčková, Děčín, kupní cena: 1 600 000,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
Na kupující přechází závazky zachovat umístění pouličního osvětlení, které je k objektu
připevněno.
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. 173
353,-- Kč
279/2003/RKS/553
budovy č.p. 553, ul. Lipová, včetně pozemku st.p.č. 1840, v k.ú. Děčín, dle Občanského zákoníku,
kterou bude kupovat:
Petra Bauchnerová, Děčín, kupní cena: 395 100,- Kč
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.
79 020,-- Kč
Dále rada města
odkládá
projednání návrhů na rozhodnutí o odprodeji č. 280/2003/RKS/652, 281/2003/RKS/610,
282/2003/RKS/448 do jednání rady města dne 11.3.2003.
Usnesení č. RM 0307 011
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:
171/2002/RKS/1221/12
bytová jednotka č.1221/12 v budově čp. 1219,1220,1221 ul. Pohraniční a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 190/34847 na společných částech budovy a pozemku st.p. 54/2
v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Pavel Dousek, Děčín, za nabídnutou cenu : 38 499 ,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu čp.
1219,1220,1221
- 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 nabídková 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
172/2003/RKS/317/22
bytová jednotka č.317/22 v budově čp. 316,317 ul. Kladenská a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 355/25058 na společných částech budovy a pozemku st.p. 621 v k.ú. Staré Město,
dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Božena Korcová, Děčín, za nabídnutou cenu : 66 776 ,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu čp.
316, 317
- 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
173/2003/RKS/316/22
bytová jednotka č.316/22 v budově čp. 316 ul. Kladenská a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 356/25058 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 621 v k.ú. Staré Město, dle
zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Jiří Kožár, Děčín, za nabídnutou cenu : 66 964,-Kč

Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu čp.
316, 317
- 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
174/2003/RKS/244/1
bytová jednotka č.244/1 v budově čp. 244 ul. K. Světlé a s ní související spoluvlastnické podíly ve
výši 416/5332 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 358 v k.ú. Chrochvice, dle zákona
č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Zdeněk Válek a Irena Válková, Děčín, za nabídnutou cenu: 70 000,-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
175/2003/RKS/318/9
bytová jednotka č.318/9 v budově čp. 318 ul. Kamenická a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 505/14318 na společných částech budovy a pozemku st.p. 1778 v k.ú. Děčín, dle zákona
č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Milan a Marion Adamovi, Česká Kamenice, za nabídnutou cenu : 120 000,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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
176/2003/RKS/314/1
bytová jednotka č.314/1 v budově čp. 314,315 ul. Kladenská a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 749/23615 na společných částech budovy a pozemku st.p. 619 v k.ú. Staré
Město, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Anna Blanická, Děčín, za nabídnutou cenu : 142 000,-Kč

Na vlastníka 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
177/2003/RKS/335/7
bytová jednotka č.335/7 v budově čp. 335, ul. Litoměřická a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 182/33491 na společných částech budovy a pozemku st.p. 484, v k.ú. Staré Město, dle
zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Milan Housa, Děčín, za nabídnutou cenu : 57 000,-Kč
Na vlastníka 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 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
178/2003/RKS/569/12
bytová jednotka č.569/12 v budově čp. 569 ul. Bezručova a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 645/8927 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 960 v k.ú. Podmokly, dle
zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Lucie Jandová, Děčín, za nabídnutou cenu : 115 258,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržena k vybudování protiradiačních úkrytů
- zachovat umístění dopravní značky, připevněné na budově
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
a dále
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu
kupní smlouvy o 1 měsíc tj. do 2.4.2003.
179/2003/RKS/301/19

bytová jednotka č.301/19 v budově čp. 300,301 ul. Vítova a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 337/26577 na společných částech budovy a pozemku st. p. 816 v k.ú. Bynov, dle zákona
č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Jana Nedbalová, Děčín, za nabídnutou cenu : 73 000,-Kč
Na vlastníka 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.
Usnesení č. RM 0307 012
Rada města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimky z „Doplňkových pravidel“ při prodeji
1) b.j.č. 277/7 v objektu Na pěšině 277, Děčín IX panu Josefu Ondráčkovi za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 134 233,-- Kč + náklady za provedené opravy ve výši 5 922,-- Kč
2) b.j.č. 301/20 v objektu Vítova 301, Děčín IX panu Luboši Rybičkovi za navýšenou nabídkovou
cenu o 10% tj. 164 333,-- Kč
3) b.j.č. 354/38 v objektu Žerotínova 354/42, Děčín III manželům Pavlovi a Jiřině Halgašovým za
navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 111 254,-- Kč
4) b.j.č. 1184/1 v objektu 17. listopadu 1184/18, Děčín I paní Dagmar Krupičkové za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 108 306,-- Kč + podíl na vedlejším pozemku ve výši 1 647,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 013
Rada města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
1) poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny paní Jaroslavě Černé při odprodeji b.j.č.
1220/15 v objektu Pohraniční 1220, Děčín I
2) poskytnutí slevy ve výši 30% z nabídkové ceny panu Romanu Tanglovi při odprodeji b.j.č.
1029/7 v objektu Hálkova 1029, Děčín I
3) prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a úhrady kupní ceny paní Daně Horákové při
odprodeji b.j.č. 1169/13 v objektu Příbramská 1169, Děčín IV do 20.4.2003
4) prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy paní Blance Jirsákové při odprodeji b.j.č. 1193/3
v objektu Kamenická 1193, Děčín II do 20.4.2003
5) vrácení kauce z dohadovacího řízení na odprodej bytové jednotky č. 318/1 v objektu
Kladenská 318, Děčín III paní Věře Hoškové
6) postoupení Oznámení EO č. 23/2002/RKS/594 o odprodeji objektu Jiřího z Poděbrad 594/41,
Děčín VI na manžele Mgr. Ondřeje Illicha a Barboru Illichovou
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města ke schválení žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ :
7) poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny panu Františku Zbyňkovi při odprodeji b.j.č.
1219/4 v objektu Pohraniční 1219, Děčín I

8) poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny paní Drahomíře Končalové při odprodeji b.j.č.
315/23 v objektu Kladenská 315, Děčín III.
Usnesení č. RM 0307 014
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu Bezručova 215/19, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) revokovat částečně usnesení ZM č. XIII ze dne 25.4.2002, týkající se rozhodnutí ZM
236/2002/RKS/215 o prodeji budovy čp. 215, ul. Bezručova a
2) schválit nové znění rozhodnutí takto :

č.

236/2002/RKS/215
prodej budovy čp. 215 ul. Bezručova, včetně zastavěné části p.č. 988/1 tj. dle GP č. 1968-140/2000
ze dne 12.9.2000 nově vzniklá p.p.č. 988/5 k.ú. Podmokly, kterou budou kupovat :
manželé Ing. Vlastimil Látal a Vladimíra Látalová, Děčín, za kupní cenu 1 520 000,-- Kč
se závazkem uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s městem Děčín v případě realizace
záměru vybudování cyklistické stezky přes průjezd v objektu čp. 215 na části pozemku p.č. 988/5
k.ú. Podmokly s tím, že město Děčín uhradí veškeré náklady spojené se zřízením VB a s těmito
stavebními úpravami
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. 208 151,-Kč
s tím, že bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 015
Rada města projednala žádost o výjimku z „Doplňkových pravidel“ při prodeji nebytových jednotek
v objektu Hudečkova 669/4, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a úhradu kupní ceny nebytových jednotek č. 669/301,
669/302 a 669/303 v objektu Hudečkova 669/4, Děčín I po umoření vložených finančních
prostředků na nájemném firmy N&B TREFA s.r.o. tj. po 30.6.2004
2) odložení prodeje nebytových jednotek č. 669/301, 669/302 a 669/303 v objektu Hudečkova
669/4, Děčín I do doby umoření vložených finančních prostředků na nájemném tj. do 30.6.2004.
Usnesení č. RM 0307 016
Rada města projednala návrh na ukončení platnosti mandátních smluv s RK SEVER s.r.o. Ústí nad
Labem a RK SEVER DC s.r.o. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku k mandátním smlouvám uzavřeným mezi RK SEVER s.r.o. Ústí nad Labem a RK
SEVER DC s.r.o. Děčín a městem Děčín s tím, že datum ukončení činnosti dle těchto smluv bude
do 31.12.2003.

Usnesení č. RM 0307 017
Rada města projednala návrh na změnu koncepce prodeje obytných domů z vlastnictví města
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18.3.1999, týkající se vyjmutí objektů 28. října
225/1, 226/3, 227/5 a 228/7, Děčín I z prodeje a
2) záměr prodat objekty 28. října 225/1, 226/3, 227/5 a 228/7, Děčín I s pozemky č. 225, 226, 227
a 228 vše v k.ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0307 018
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 3737/1 k.ú. Podmokly o výměře
858 m².
Usnesení č. RM 0307 019
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č. 695 k.ú. Děčín o výměře 34 m².
Usnesení č. RM 0307 020
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č. 229 k.ú. Prostřední Žleb
o výměře 826 m².
Usnesení č. RM 0307 021
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 1041/1 k.ú. Horní Oldřichov
o výměře 897 m².
Usnesení č. RM 0307 022
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 508/2 k.ú. Bynov o výměře
72 m² (dle GP č. 512-153/2002 jde o díl „a“ + „b“) – ul. U Křížku.
Usnesení č. RM 0307 023
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 220/1 k.ú. Dolní Žleb (dle GP
č. 139-161/2002 ozn. jako p.p.č. 220/3) o výměře 27 m² v k.ú. Dolní Žleb.

Usnesení č. RM 0307 024
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 643/1 k.ú. Chrochvice
o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 0307 025
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
odkládá
projednání návrhu na zveřejnění záměru odprodeje pozemků st.p.č. 2541 a p.p.č. 2542/1 k.ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0307 026
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 84 o výměře 35 m² a části pozemku p.č.
481 k.ú. Lesná u Děčína o výměrách, upřesněných GP.
Usnesení č. RM 0307 027
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2636/8 k.ú. Děčín o výměře,
upřesněné GP.
Usnesení č. RM 0307 028
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.p.č. 101 o výměře 932 m², p.p.č. 102
o výměře 195 m², p.p.č. 1715 o výměře 184 m² a st.p.č. 52 o výměře 22 m² vše k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 0307 029
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.p.č. 93 o výměře 770 m², p.p.č. 94
o výměře 1501 m², p.p.č. 95 o výměře 380 m², p.p.č. 1716 o výměře 281 m² a p.p.č. 1719 o výměře
283 m² vše k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 0307 030
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.p.č. 325 o výměře 706 m² a p.p.č. 333
o výměře 769 m² k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 0307 031
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 978 o výměře 853 m² k.ú.

Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 0307 032
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 971/9 o výměře 588 m² k.ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 0307 033
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části p.p.č. 352/1 o výměře dle GP a st.p.č.
352/2 o výměře 17 m² k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 0307 034
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1223 o výměře 63 m² v k.ú. Horní
Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr odprodeje části p.p.č. 1222 o výměře dle GP v k.ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 0307 035
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 265 o výměře 241 m² v k.ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 0307 036
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 77/1 o výměře 169 m² v k.ú.
Vilsnice.
Usnesení č. RM 0307 037
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 113/2 k.ú. Podmokly o výměře
78 m².
Usnesení č. RM 0307 038
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p.p.č. 167 o výměře 356 m²,
180/1 o výměře 365 m² a p.p.č. 180/2 o výměře 487 m² vše v k.ú. Velká Veleň.

p.p.č.

Usnesení č. RM 0307 039
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 347/4 o výměře 4 m², část st.p.č.
441 o výměře dle GP (po oddělení části zastavěné místní komunikací), část p.p.č. 347/1 a část p.p.č.
347/5 o výměrách stanovených GP (dle oplocení) vše v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 0307 040
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.p.č. 219 o výměře 1561 m² v k.ú.
Folknáře.
Usnesení č. RM 0307 041
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej p.p.č. 1745/7 o výměře 453 m² k.ú. Podmokly Ing. Petru
Chovancovi, Děčín, a manželům MVDr. Štefanu a Aleně Chovancovým, Děčín, za cenu 11 325,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0307 042
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 778 v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 2 725,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro pana Jana Frišonse,
Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu k pozemku p.č. 780
k.ú. Křešice u Děčína bezúplatně.
Usnesení č. RM 0307 043
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st.p.č. 132 o výměře 121 m², p.p.č. 172/2 o výměře
472 m², 172/5 o výměře 672 m² a p.p.č. 499 o výměře 159 m² vše v k.ú. Dolní Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 14 240,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Forejtovy, Děčín.
Usnesení č. RM 0307 044
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 88/2 dle GP č. 2245-138/2002 ozn. jako
p.p.č. 88/9 o výměře 923 m² k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 66 150,-Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Kroutilovy, Děčín, s podmínkou úlevy
z kupní ceny dle článku VII odst. 1 „Postupu a zásad“ tj. 15 000,-- Kč.

Usnesení č. RM 0307 045
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 339/7 dle GP č. 436-119/2002 ozn. jako díl
„c“ o výměře 537 m² a části p.p.č. 343/2 dle GP ozn. jako díl „b“ o výměře 39 m² vše v k.ú. Březiny
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 14 400,-- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem pro Pavla Vaňhu a Miroslava Vaňhu, Děčín.
Usnesení č. RM 0307 046
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1539/1 o výměře 194 m² a p.p.č. 1540/7 o výměře 48 m²
k.ú. Horní Oldřichov pro manžele Bartošovy, Děčín, za cenu 6 050,-- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 0307 047
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 83 o výměře 38 m² a část p.p.č. 537/1 dle GP č. 170163/2002 ozn. jako díl „a“ o výměře 82 m² k.ú. Lesná u Děčína pro manžele Klihavcovy, Děčín, za
cenu 1 200,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0307 048
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 510/7 o výměře 857 m² k.ú. Nebočady pro manžele
Beníčkovy, Děčín, za cenu dle dohody tj. 10,-- Kč/m² tj. 8 570,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0307 049
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 206 k.ú. Děčín – Staré Město o výměře 267 m² paní Janě
Anderlové, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 6 675,-- Kč+ ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0307 050
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí p.p.č. 2146/2, dle GP č. 1508-179/2002 se jedná o p.p.č.
2146/13 o výměře 8 m², a p.p.č. 2146/12 o výměře 44 m² v k.ú. Děčín manželům Zdeňkovi a
Drahomíře Kultovým, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 300,-- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0307 051
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín (dle GP č. 1501-

166/2002 se jedná o p.p.č. 622/16 o výměře 202 m²) pro manžele Ing. Radka a Žanetu Vaňkátovy,
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 050,-- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 0307 052
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k.ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 500/2 k.ú. Folknáře o výměře 524 m² pro manžele
Vladimíra a Hanu Harychovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 13 100,-- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0307 053
Rada města projednala návrh na směnu a prodej pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1. směnu pozemků :
- z majetku města část p.p.č. 2833/1 dle GP č. 2289-13/2003 ozn. jako p.p.č. 2833/7
o výměře 1260 m² k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 83 000,-- Kč +
9 689,-- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku č. 942-012/03 + ostatní náklady do
vlastnictví manželů Watzkových, Děčín, s podmínkou poskytnutí úlevy dle čl. VII „Postupu a
zásad“ tj. 15 000,-- Kč a vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 942-012/03 ve
výši 9 689,-- Kč manželům Novotným, Děčín, a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí;
- do majetku města p.p.č. 104 o výměře 508 m² a st.p.č. 105 o výměře 204 m² k.ú. Děčín – Staré
Město se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 43 300,-- Kč + ostatní náklady z vlastnictví
manželů Watzkových, Děčín,
2. prodej části p.p.č. 2833/1 dle GP č. 2289-013/2003 ozn. jako p.p.č. 2833/8 o výměře 1098 m²
k.ú. Podmokly a to pro manžele Cikánovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
74 900,-- Kč + 1 182,-- Kč za trvalé porosty dle ZP č. 942-012/03 + ostatní náklady
s podmínkou poskytnutí úlevy dle čl. VII „Postupu a zásad“ tj. 15 000,-- Kč a vrácení částky za
trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 942-012/03 ve výši 1 182,-- Kč manželům Karbulovým,
Děčín, a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0307 054
Rada města projednala námitky pana Antonína Adama, bytem Přímá 392, Děčín XXXII proti
výstavbě prodejního stánku pana Sekala u OD Koral a žádost o revokaci rozhodnutí k povolení této
stavby a
schvaluje
pověření starosty města zasláním odpovědi panu Adamovi ve smyslu textu důvodové zprávy a
ukládá
panu Horskému – organizace práce, stížnosti
připravit komplexní návrh odpovědi v termínu do 10.03.2003.
Usnesení č. RM 0307 055
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p.p.č. 833/2 k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 833/2 k.ú. Podmokly o výměře 59 m², od ČR –
Katastrální úřad v Liberci, se sídlem Rumjancevova 10, Liberec 1, za cenu 2 300,-- Kč/m² + ostatní
náklady.

Usnesení č. RM 0307 056
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 486/01 bod 2) ze dne 19.4.2001 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. LXV bod 2) ze dne 26.4.2001 v plném znění.
Usnesení č. RM 0307 057
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a na odprodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 820/02 ze dne 13.6.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) revokaci usnesení ZM č. LXVIII ze dne 27.6.2002 v plném znění a
2) prodej pozemku p.č. 1860 o výměře 659 m² v k.ú. Děčín pro manžele Karla a Jarmilu
Klaudyovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 25,-- Kč/m², tj. 16 475,-- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0307 058
Rada města projednala komplexní informační materiál o výstavbě víceúčelové sportovní haly a
tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 059
Rada města projednala materiál, týkající se stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny u žst.
Děčín – východní nádraží“ a
schvaluje
a) podepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2002 s tím, že dochází ke změně termínu
dokončení stavby a RN
b) rozpočtové opatření – navýšení příjmu o 3 173 tis. Kč z poskytnutého daru firmy PROMPTUS
s.r.o. a výdajů ve výši 3 173 tis. Kč s tím, že se nemění schválený rozdíl příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 0307 060
Rada města projednala návrh na dokončení opravy zpevněné plochy nábřeží Zámeckého rybníka a
odkládá
projednání tohoto návrhu do rady města dne 11.3.2003.
Usnesení č. RM 0307 061
Rada města projednala předložený návrh na prodej plynárenského zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podepsání kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení SČP a.s.
Ústí nad Labem na akci Myslbekova ul. Děčín a Sportovní hala Podmokly za dohodnutou cenu dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0307 062
Rada města projednala návrh na vyhlášení výzvy více zájemcům k podání nabídky na zhotovitele
stavby „Rekonstrukce technologického zařízení ZS Děčín“ a
schvaluje
1) kritéria hodnocení nabídek a jejich pořadí
2) po doplnění seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky
3) návrh členů komise
Usnesení č. RM 0307 063
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1232/02 ze dne 26.9.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. CXI ze dne 24.10.2002, bod 2)
v plném znění.
Usnesení č. RM 0307 064
Rada města projednala soupis vybraného majetku města Děčína (zejména budov) a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 065
Rada města projednala návrh na pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem části skalního prostoru na pozemku č. 572 k.ú. Podmokly – tunel Teplická ul., Děčín IV
o celkové ploše cca 60 m² pro pana Marka Bartůška, Děčín, za účelem zřízení skladu za cenu dle
„Zásad“, tj. 665,-- Kč/m²/rok.
Usnesení č. RM 0307 066
Rada města projednala žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce a
schvaluje
prodloužení smlouvy o výpůjčce objektu VŠ koleje čp. 1265 v Děčíně I se st.p.č. 2371 k.ú. Děčín
pro účely vysokoškolské koleje ČVUT Fakulta dopravní Praha na dobu určitou a to do 31.12.2003.
Usnesení č. RM 0307 067
Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových
prostor Ústecká 460/84, Děčín V paní Aleně Bešťákové na částku 12 365,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 068
Rada města projednala návrh na vypsání výběrového řízení a
schvaluje
zveřejnění nabídky na provozování plynových kotelen ve vlastnictví města Děčína dle důvodové
zprávy.

Usnesení č. RM 0307 069
Rada města projednala zprávu o prověření návrhu na likvidaci majetku umístěného v objektu
Plaveckého areálu v Děčíně I a
odkládá
rozhodnutí do jednání rady města dne 11.3.2003.
Usnesení č. RM 0307 070
Rada města projednala žádost o snížení nebo prominutí úhrady nájemného a
neschvaluje
prominutí ani snížení úhrady nájemného za užívání bytové jednotky v bývalé základní škole
Chrochvice, Děčín VII – nájemcům manželům Hodovalovým s tím, že navrhuje projednat možnost
uzavření smlouvy s nájemcem o zajišťování služeb v objektu města.
Usnesení č. RM 0307 071
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh dohod uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0307 072
Rada města projednala žádost Termo Děčín a. s. o řešení majetkových vztahů k tepelným rozvodům
pro objekty Loubská čp. 79 a 80 v k.ú. Loubí a
schvaluje
odprodej tepelných rozvodů k objektu Loubská čp. 79 a čp. 80 v k.ú. Loubí u Děčína za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku nebo dohody s kupujícím.
Usnesení č. RM 0307 073
Rada města projednala návrh výzvy více zájemcům k podání nabídky na „Ostrahu areálu
děčínského zámku“ a
schvaluje
1) po doplnění návrh členů komise na hodnocení nabídek dle důvodové zprávy
2) seznam uchazečů zúčastněných ve výzvě více zájemcům dle důvodové zprávy
3) pořadí kritérií pro hodnocení nabídek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 074
Rada města projednala návrh na zjednodušené zadání veřejné zakázky k podání nabídky na
zajišťování správy a provozu veřejných WC a na vypovězení mandátní smlouvy a
schvaluje
1) po doplnění návrh členů komise na hodnocení nabídek dle důvodové zprávy
2) pořadí kritérií pro hodnocení nabídek dle důvodové zprávy
3) výpověď mandátní smlouvy na zajišťování správy a provozu veřejných WC, uzavřené mezi
Městem Děčín a paní Annou Weingartlovou dne 1.8.2002.
Usnesení č. RM 0307 075
Rada města projednala opětovně žádost DPmD, a.s. o převod a pronájem pozemků v prostoru
terminálu MHD,
schvaluje
záměr města pronajmout pozemky včetně stavby odstavného parkoviště na p.p.č. 1238/1, 1242/12

a pouze stavbu na p.p.č. 1238/2 k.ú. Podmokly, dále pronájem skleněných zastávkových přístřešků
včetně jejich vybavení na částech p.p.č. 1235/1, 1235/2, 1238/1 a 1242/2 k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města :
1) zveřejnit záměr města odprodat část p.p.č. 1235/2 a 1235/3 k.ú. Podmokly (dle GP č. 2236146/2002 se jedná o st.p.č. 1235/9 o výměře 246 m²) pod stavbou terminálu MHD
2) schválit úplatný převod stavby komunikace na nově vzniklé p.p.č. 1235/8 k.ú. Podmokly
o výměře 341 m² dle GP č. 2236-146/2002 za cenu dle ZP do majetku města Děčína.
Usnesení č. RM 0307 076
Rada města projednala informaci o plakátovacích plochách a výlepové činnosti v Děčíně a
rozhodla
vypovědět stávající nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků a na pronájem 7 ks plakátovacích
ploch, které jsou v majetku města Děčín včetně provozování výlepové činnosti a
ukládá
pověřené vedoucí odboru dopravy
zahájit jednání ve věci odstranění 26 plakátovacích ploch, které jsou umístěny na pozemcích města
Děčín.
Termín : ihned
Usnesení č. RM 0307 077
Rada města projednala žádosti o vydání bezplatných parkovacích permanentek a
neschvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek v roce 2003 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 078
Rada města projednala návrh na vydání bezplatných parkovacích permanentek a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek v roce 2003 pro služební vozidla MěÚ Děčín.
Usnesení č. RM 0307 079
Rada města projednala žádost Dopravního podniku města Děčína, a.s. o vydání bezplatných
parkovacích permanentek a
neschvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek v roce 2003 pro vozidla uvedená v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0307 080
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku za vyhrazené parkování v Řetězové ulici a
nedoporučuje
odboru dopravy MěÚ prominout poplatek ve výši 20 000,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 081
Rada města projednala návrh na Poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce na
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) doplnění textu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části
nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002 pro

společenství vlastníků o následující text : „Nedílnou součástí této smlouvy je Postup pro
poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy jednotek / bytů podle zákona
č. 72/1994 Sb. podle Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002.“
2) znění přílohy ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části
nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002 „Postup
pro poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy jednotek / bytů podle zákona
č. 72/1994 Sb.“, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy
3) znění Dodatku k Pravidlům pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce
na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, který je přílohou č. 2 důvodové
zprávy
4) seznam žadatelů o příspěvek z povodňového fondu a výše příspěvku, který je přílohou č. 3
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0307 082
Rada města projednala předložený materiál a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám
z prostředků, získaných na kontě darů na obnovu bytového fondu a nebytových prostor po
srpnových povodních v roce 2002, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a dle přílohy č. 1.
Usnesení č. RM 0307 083
Rada města projednala informace o využití finančních prostředků z rozpočtu města Děčína na
činnost Infocentra při OHK Děčín a tyto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 084
Rada města projednala návrh na podání žádosti o dotaci a
schvaluje
1) podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt „ZooŠkola – Středisko
environmentální výchovy ZOO Děčín“ na rok 2004 a
2) pověření pana Ing. Lubomíra Moudrého, ředitele ZOO Děčín, vedením jednání týkajících se
tohoto projektu.
Usnesení č. RM 0307 085
Rada města projednala návrh na bezplatný pronájem nebytových prostor pro Základní školu Míru
152, Děčín XXXII a
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce a bezplatném užívání nebytových prostor pro Základní školu ul. Míru 152,
Děčín XXXII v objektu Vítězství 81, Děčín XXXI za účelem užívání pro školní jídelnu a v objektu
Družinová 82, Děčín XXXI za účelem užívání pro školní družinu a zároveň prominutí kauce
s platností od 1.1.2003.
Usnesení č. RM 0307 086
Rada města projednala návrh na přijetí sponzorských darů a
schvaluje
přijetí sponzorských darů do výše 20 000,-- Kč, poskytnutých sponzory pro předškolní a školská
zařízení, do majetku města Děčína a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí sponzorského daru nad 20 000,-- Kč, poskytnutého sponzorem
pro školské zařízení, do majetku města Děčína.
Usnesení č. RM 0307 087
Rada města projednala dopis předsedy klubu Racing Team Penco Děčín pana Tomáše Matyse,
týkající se problematiky pronájmu v Plaveckém areálu Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úhradu finanční částky ve výši 23 400,-- Kč sportovním klubem
Racing Team Penco Děčín provozovateli Plaveckého areálu Děčín za pronájem části bazénu
v období březen – duben 2002.
Usnesení č. RM 0307 088
Rada města projednala návrh na řešení obnovy lesoparku Kvádrberk , tento
bere na vědomí
a
schvaluje
podání žádosti o zřízení VPP (hlídání a údržba parku Kvádrberk) na rok 2003 za podmínky úhrady
mzdových prostředků mimo rozpočet města.
Usnesení č. RM 0307 089
Rada města projednala výroční zprávu o činnosti Ekologického centra za rok 2002 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 090
Rada města projednala žádost ČMJ - Okresního mysliveckého spolku Děčín o příspěvek na
chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2002/2003 a
schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 091
Rada města projednala zprávu o činnosti městského útulku pro zvířata a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
a) ponechání ceny pro účtování nákladů den/zvíře
b) zvýšení ceny za výjezdy na 6,-- Kč/km
c) zakotvit do provozního řádu útulku, případně i do smlouvy s veterinárním lékařem, povinnost
všechna hospitalizovaná zvířata trvale, nezaměnitelně označit (psy mikročipem, kočky
tetováním), s dodržením dohodnutých lhůt, které se v praxi osvědčily, tj. štěňata a zvířata
prokazatelně opuštěná do 7 dnů po ustájení, ostatní psy a feny nejdříve v 15tý den ustájení,
kočky při vstupním vyšetření a při kastraci.
Usnesení č. RM 0307 092
Rada města projednala smlouvu o nájmu nebytových prostor a
rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Lužická čp. 1094, Šluknov, mezi

pronajímatelem Šluknovskou realitní společností, s. r. o. a nájemcem Městem Děčín, k zajištění
účelu provozování kontaktního místa Odboru státní sociální podpory Městského úřadu Děčín.
Usnesení č. RM 0307 093
Rada města projednala smlouvu o nájmu nebytových prostor a
rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 73, náměstí Míru, Česká Kamenice, mezi
pronajímatelem Městem Česká Kamenice
a nájemcem Městem Děčín, k zajištění účelu
provozování kontaktního místa Odboru státní sociální podpory Městského úřadu Děčín.
Usnesení č. RM 0307 094
Rada města projednala smlouvu o nájmu nebytových prostor a
rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 17, náměstí Míru, Benešov nad
Ploučnicí, mezi pronajímatelem Městem Benešov nad Ploučnicí a nájemcem Městem Děčín,
k zajištění účelu provozování kontaktního místa Odboru státní sociální podpory Městského úřadu
Děčín.
Usnesení č. RM 0307 095
Rada města projednala smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č.1/UZSVM/DC, č. 2/UZSVM/DC,
č. 3/UZSVM/DC, č. 4/UZSVM/DC a č. 5/UZSVM/DC mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín a
rozhodla
1) uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 1/UZSVM/DC mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín;
2) uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 2/UZSVM/DC mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín;
3) uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č.3/UZSVM/DC mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín;
4) uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 4/UZSVM/DC mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín;
5) uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 5/UZSVM/DC mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Děčín.
Usnesení č. RM 0307 096
Rada města projednala nabídku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a
rozhodla
neakceptovat nabídku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na bezúplatné převedení
vlastnictví z Ministerstva vnitra ČR na město Děčín k trvale nepotřebnému materiálu civilní
ochrany, uloženému ve skladu materiálu civilní ochrany města Děčína.
Usnesení č. RM 0307 097
Rada města projednala návrh na používání závěsného odznaku a
stanovila
1) při příležitostech skládání státoobčanských slibů používání závěsného odznaku tajemníkem
městského úřadu
2) při příležitostech občanských obřadů používání závěsného odznaku místostarosty města.

Usnesení č. RM 0307 098
Rada města projednala návrh smlouvy na zvýšenou úhradu části výdajů na zabezpečení lékařské
služby první pomoci v rozšířených hodinách na částku 57 486,-- Kč a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu na uvedený účel o 3 486,-- Kč.
Usnesení č. RM 0307 099
Rada města projednala pozvánku na 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 20.
března 2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0307 100
Rada města projednala možnost vydávání úředního listu prostřednictvím firmy PRpro s. r. o. a tuto
odkládá
s tím, že před definitivním rozhodnutím požaduje vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na
zajištění těchto služeb.
Usnesení č. RM 0307 101
Rada města projednala výroční zprávu za rok 2002 o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, tuto výroční zprávu zpracovanou podle § 18 citovaného zákona
bere na vědomí
a
ukládá
tajemníkovi MěÚ
ihned zveřejnit výroční zprávu na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách města Děčín.
Termín kontroly : 03/03
Usnesení č. RM 0307 102
Rada města projednala anonymní dopis, adresovaný radě města, týkající se domněnek o zneužívání
výkonu funkce veřejného činitele a informaci o záměru anonymní osoby podávat trestní oznámení
k těmto případům, a toto anonymní podání spolu s informacemi v důvodové zprávě a písemnými
vyjádřeními
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0307 103
Rada města projednala anonymní dopis, adresovaný radě města, a anonymní dopis, adresovaný
starostovi města, oba týkající se případů zneužívání výkonu funkce veřejného činitele a informaci
o záměru anonymní osoby podávat trestní oznámení k těmto případům, a obě anonymní podání
spolu s informacemi v důvodové zprávě a s písemnými vyjádřeními
bere na vědomí
a
ukládá
starostovi města
vyhovět žádosti zaměstnance města dle důvodové zprávy o vydání kopií obou anonymních podání
jako podkladu k podání trestního oznámení.
Termín kontroly : 03/03

Usnesení č. RM 0307 104
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města č. 0304 044 ze dne 4.2.2003 v bodě
2) a
ruší
komisi sociální a zdravotní s účinností od 4.2.2003.
Usnesení č. RM 0307 105
Rada města projednala smlouvu o nájmu nebytových prostor a
rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., mezi pronajímatelem
Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou
a nájemcem Městem Děčín za účelem zajištění parkovacích míst pro služební automobily.
Usnesení č. RM 0307 106
Rada města projednala pronájem jedné místnosti v budově MěÚ a návrh nájemní smlouvy a
schvaluje
1) pronájem jedné místnosti o ploše 18,24 m² v objektu č.p. 1175, Mírové náměstí 5, Děčín IV
panu Josefu Zoserovi na kancelář senátora za nájemné včetně služeb ve výši 1,-- Kč/rok
2) smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 01/03/OM v předloženém znění dle varianty B.
Usnesení č. RM 0307 107
Rada města projednala informaci o výběrovém řízení na poskytování právních služeb Městu Děčín a
schvaluje
zrušení výběrového řízení ze 17.2.2003 a vypsání nového výběrového řízení na poskytování
právních služeb Městu Děčín ve smyslu přiloženého protokolu.
Usnesení č. RM 0307 108
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení ZM a
doporučuje
4. zasedání zastupitelstva města kontrolu plnění usnesení vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0307 109
Rada města projednala návrh smlouvy o pronájmu části objektu čp. 1264 na st.p.č. 2377 k.ú. Děčín
a
odkládá
rozhodnutí do jednání rady města dne 11.3. 2003.
Usnesení č. RM 0307 110
Rada města projednala vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostu
po povodni ev.č. DC-015 L ul. Čsl. mládeže, Děčín“ a
schvaluje
jako nejvhodnější nabídku firmy SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín III.

Usnesení č. RM 0307 111
Rada města projednala návrh na vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce mostu po povodni ev.č. DC-010 P U Plovárny, Děčín“ a
schvaluje
přímé zadání veřejné zakázky firmě Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice.
Usnesení č. RM 0307 112
Rada města projednala návrh na vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Děčín –
rekonstrukce mostů po povodni ev.č. DC-018 L Vilsnická a ev.č. DC-043 L Slepá a regulace zdi
toku“ a
schvaluje
jako nejvhodnější nabídku firmy SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín III.
Usnesení č. RM 0307 113
Rada města projednala návrh na poskytnutí bezplatných permanentek do Plaveckého areálu pro
reprezentanty ČR v kvadriatlonu, členy děčínských sportovních oddílů, a
schvaluje
poskytnutí bezplatných permanentek pro Lukáše Matyse, Radana Pazderku a Čeňka Pazderku.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v.r.

Ladislav G r e g o r
místostarosta

v.r.

