Město D ě č í n

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 25. března 2003
Usnesení č. RM 0310 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení RM a
bere na vědomí
usnesení č. 71/02 z 24.1.2002
vedoucí odboru ŽP – převedeno na vedoucí
odboru rozvoje – DK 06/03
usnesení č. 0307 101
tajemník MěÚ – splněno, VzDK.
Usnesení č. RM 0310 002
Rada města projednala stanovisko odboru rozvoje k dopisům Mgr. M. Hrubého, ŘK farnost
Srbská Kamenice, toto
bere na vědomí
a
ukládá
starostovi města svolat v této záležitosti jednání zúčastněných stran.
Termín : 30.4.2003
Usnesení č. RM 0310 003
Rada města projednala projekt „Studie regenerace panelového sídliště Děčín – Staré Město“ a
doporučuje
zastupitelstvu města tento projekt schválit a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
pokračovat v dalším zpracování projektu a podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na
podporu regenerace panelových sídlišť na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dle připravenosti
jednotlivých akcí.
Termín kontroly : 08/03

Usnesení č. RM 0310 004
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení o poskytování finančních
prostředků z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi a
schvaluje
a) částečnou revokaci usnesení rady města č. 28/02 ze dne 26.11.2002, a to v bodě c) –
příloha č. 3 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na
opravu nemovitosti Podmokelská 620/22, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
majitele Ing. Josefa Loubka a Danu Loubkovou a
b) částečnou revokaci usnesení rady města č. 0304 050 ze dne 4.2.2003, a to v bodě 2) –
příloha č. 1 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na
opravu nemovitosti Podmokelská 620/22, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
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majitele Ing. Josefa Loubka a Danu Loubkovou a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
a) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č.VIII ze dne 12.12.2002, a to v bodě 3)
– příloha č. 3 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na
opravu nemovitosti Podmokelská 620/22, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové
majitele Ing. Josefa Loubka a Danu Loubkovou a
b) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0303 805 ze dne 13.2.2003, a to
v bodě 4) – příloha č. 1 se změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu
obce na opravu nemovitosti Podmokelská 620/22, a to z bývalého vlastníka Města Děčín
na nové majitele Ing. Josefa Loubka a Danu Loubkovou.
Usnesení č. RM 0310 005
Rada města projednala návrh na přijetí finančního daru a
schvaluje
a) přijetí finanční částky ve výši 3000,-- Kč z Benefičního koncertu na podporu speciálních
tříd pro děti s handicapem v Mateřské škole Děčín II, Riegrova 454/12 a
b) navýšení příspěvku o 3000,-- Kč pro Mateřskou školu Děčín II, Riegrova 454/12.
Usnesení č. RM 0310 006
Rada města projednala žádost ZOO o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o přijetí ZOO
Děčín do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0310 007
Rada města projednala informaci o přípravě kulturní sezóny 2003 na děčínském zámku a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0310 008
Rada města projednala žádost Sdružení V.T.O.M. – vodácko-turistických oddílů mládeže Ústí
nad Labem o pronájem Plaveckého areálu Děčín pro děti z dětských domovů na akci, která se
bude konat dne 20.12.2003 a
schvaluje
úhradu pronájmu v Plaveckém areálu Děčín pro sdružení V.T.O.M. – vodácko-turistických
oddílů mládeže Ústí nad Labem na tuto akci dle doporučení odboru ŠKMaT a DC Relaxu
s.r.o. Děčín, uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0310 009
Rada města projednala návrh společnosti Save Max Czech s.r.o. a
neschvaluje
realizaci projektu firmy Save Max Czech s.r.o., který se týká reklamní akce Plaveckého areálu
Děčín, podle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 0310 010

Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
a) revokaci usnesení RM č. 1033/01 ze dne 23.8.2001 v bodě 2/
b) bezplatnou výuku plavání pro ZŠ mimo město Děčín v rámci povinné výuky plavání.
Usnesení č. RM 0310 011
Rada města projednala žádosti o schválení vyhrazeného parkování v roce 2003 a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích permanentek pro držitele průkazu ZTP pana Jána Šlechtu
a ZTP/P pana Zdeňka Grundzu náhradou za vyhrazené parkování.
Usnesení č. RM 0310 012
Rada města projednala žádost o ponechání pískoviště ve dvorním traktu ul. Myslbekova
1389/8 – 16 a
rozhodla
o ponechání pískoviště pro děti ve dvorním traktu ulice Myslbekova 1389/8 – 16, Děčín I.
Usnesení č. RM 0310 013
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 1269/1 – ost. komunikace v k.ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva vedení zemní přípojky el. energie 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. RM 0310 014
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p.p.č. 409/10 – ost. komunikace v k.ú. Děčín Staré Město věcným břemenem
práva vedení zemní NTL plynovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0310 015
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemky p.p.č. 844/2 – silnice, p.p.č. 879/1, 276/74, 873, 276/84, 862/1 – vše ost.
komunikace, p.p.č. 276/90 – nepl. půda, 347/3 – jiná plocha, vše v k.ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem práva vedení zemního výtlačného kanalizačního potrubí včetně práva
vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost budoucího oprávněného o výjimku dle čl. III bod 6 zásad,
tj. zřídit věcné břemeno práva vedení a údržby kanalizačního potrubí přes uvedené pozemky
bezúplatně.

Usnesení č. RM 0310 016
Rada města projednala zprávu o činnosti matriky v roce 2002 a o některých akcích matriky
v roce 2003 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 0310 017
Rada města projednala předloženou zprávu o provozu Dětského respiračního stacionáře
v Děčíně IX, Na Pěšině 332 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření tohoto zařízení ke dni 31.8.2003.
Usnesení č. RM 0310 018
Rada města projednala návrh na reorganizaci Domova pro matky s dětmi a provozu
Azylového domu – muži a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit reorganizaci Domova pro matky s dětmi a provozu Azylového
domu – muži, jejich dislokaci a zrušení tří pracovních míst v Domově pro matky s dětmi.
Usnesení č. RM 0310 020
Rada města projednala návrh předkládacích cen u objektů schválených k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18.3.1999 a ZM č. VIII ze dne 26.9.2002,
týkající se vyjmutí objektů Zámecká 1068/2, Děčín I, Čs. legií 200/19, Děčín IV
a Palackého 1225/17, Děčín IV z prodeje
2) částečnou revokaci usnesení ZM č. VIII ze dne 26.9.2002, týkající se záměru prodat
objekt Čs. legií 200/19 s pozemkem p.č. 225, 226, 227 a 228 k.ú. Děčín a
3) prodej objektů:
- Čs. legií 200/19, Děčín IV s pozemkem p.č. 962 k.ú. Podmokly za předkládací cenu ve
výši 4 041 300,-- Kč
- Palackého 1225/17, Děčín IV s pozemkem p.č. 1008 v k.ú. Podmokly za předkládací
cenu ve výši 5 035 600,-- Kč.
Usnesení č. RM 0310 021
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny ekonomickým odborem
1/2003 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0310 022
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji domů z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektů :
10/03/EO

č.

Želenická 91/51, Děčín VII s pozemkem p.č. 67 zast.pl. k.ú. Chrochvice
pro kupující :
manžele Josefa a Vladimíru Jánovy, Děčín, za kupní cenu 389 000,-- 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 oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj.
65 617,-- Kč
11/03/EO
Kamenická 516/133, Děčín II s pozemkem p.č. 1228/1 zast.pl. a 1228/2 zahrada dle GP č.
1302-047/2000 k.ú. Děčín
pro kupující :
Miroslava a Irenu Matouchovy, Děčín, za kupní cenu 1 150 000,-- 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 oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 10,4 % tj. 50 900,-- Kč
Usnesení č. RM 0310 023
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu Kamenná 46 a
Vítězství 110, Děčín XXXII s pozemkem p.p.č. 734/1 zast.pl. a 735 zast.pl. k.ú. Boletice nad
Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města
- revokovat část usnesení ZM č. XXXIX ze dne 24.6.1999, týkající se odprodeje domu
Kamenná 46 a Vítězství 110, Děčín XXXII a
- schválit prodej domu Kamenná 46 a Vítězství 110, Děčín XXXII s pozemky p.p.č. 734/1
zast.pl. a 735 zast.pl. k.ú. Boletice nad Labem
pro kupujícího :
Petra Žižku, Děčín, za kupní cenu 414 934,-- 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 oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 % tj. 37 325,-- Kč
Usnesení č. RM 0310 024
Rada města projednala žádost manželů Rolanda a Alexandry Peerových a Pavla Mališe,
všichni bytem Podmokelská 824/26, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu Podmokelská 824/26, Děčín IV do 10.4.2005.
Usnesení č. RM 0310 025
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
rozhodnutí ZM č. 149/2001/RKS/315 ze dne 21.6.2001
jednotek v budově čp. 315 ul. Přímá, a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích
st.p.č. 818, v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující :
25. Jiří Czepan, Děčín, bytová jednotka č. 315/3 vč. podílu 359/14395 na společných částech
budovy a pozemku,
cena nabídková : 44 737,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení a dále bude v kupní
smlouvě začleněn závazek kupujících, že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným
nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV. V kupní
smlouvě bude začleněn závazek kupujících o umožnění vlastnických práv pro vlastníka
provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- 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.
Doplněk č. 1
rozhodnutí ZM č. 214/2001/RKS/641 ze dne 13.2.2003
jednotek v budově č.p. 641, ul. Palackého, a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích
st.p.č. 959, v k.ú. Podmokly s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes st.p.č. 959 pro
p.p.č. 958 dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující :
6. Alena Lubinská, Děčín, bytová jednotka č. 641/7 vč. podílu 633/4300 na společných
částech budovy a pozemku,
cena nabídková : 108 243,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle
VIII, bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

čl.

Usnesení č. RM 0310 026
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 :
1) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a postoupení výsledku dohadovacího řízení k objektu

čp. 653 ul. Palackého, Děčín IV z pana Romana Kunerta na firmu VT‘ System s.r.o.,
sídlem Jungmannova 625/11, Děčín IV
a
2) prodej nemovitostí :
283/2003/RKS/653
budovy čp. 653, ul. Palackého, včetně pozemku st.p.č. 994, k.ú. Podmokly, dle Občanského
zákoníku, kterou budou kupovat :
VT‘ System s.r.o., sídlem Jungmannova 625/11, Děčín IV, kupní cena 1 075 000,-- 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.
212 981,-- Kč.
Rada města
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí dle návrhů na rozhodnutí
č. 284/2003/RKS/378 a 285/2003/RKS/396.
Usnesení č. RM 0310 027
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 ke schválení prodej nemovitostí:
180/2003/RKS/459/1
bytová jednotka č.459/1 v budově čp. 459, 462 Krásnostudenecká a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 539/14345 na společných částech budovy a pozemku st.p.
2933, 2934 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Ivana Laudátová, Srbská Kamenice, za nabídnutou cenu: 110 000 ,-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
181/2003/RKS/318/12
bytová jednotka č.318/12 v budově čp. 318, 323 ul. Kamenická a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 505/14318 na společných částech budovy a pozemku st.p. č.
1778 a 1779 v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Zuzana Moravčíková, Děčín, za nabídnutou cenu : 115 000,-Kč

Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice vlastníkovi a provozovateli tohoto
zařízení
- 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
182/2003/RKS/1030/2
bytová jednotka č.1030/2 v budově čp. 1030 ul. Hálkova a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 486/9833 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 468 v k.ú. Děčín,
dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Petr Žižka, Děčín, za nabídnutou cenu : 60 000,-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
183/2003/RKS/335/10
bytová jednotka č.335/10 v budově čp. 334, 335, 336 v ul. Litoměřická a s ní související
spoluvlastnické podíly ve výši 182/33491 na společných částech budovy a pozemku st.p. č.
484 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Vít Matějovský, Děčín, za nabídnutou cenu : 95 000,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice vlastníkovi a provozovateli tohoto
zařízení
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit vlastnická práva pro vlastníka provozního zařízení 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
184/2003/RKS/1030/10
bytová jednotka č.1030/10 v budově čp. 1030 ul. Hálkova a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 486/9833 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 468 v k.ú. Děčín,
dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Petr Žižka, Děčín, za nabídnutou cenu : 105 313,-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
185/2003/RKS/1169/3
bytová jednotka č.1169/3 v budově čp. 1169, ul. Příbramská a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 475/9632 na společných částech budovy a pozemku st.p. č.1226,
a spoluvlastnický podíl ve výši 475/9632 na vedlejším pozemku p.p.č. 1227 v k.ú. Podmokly,
dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Noemi Seistová, Děčín, za nabídnutou cenu : 165 000,-Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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
186/2003/RKS/301/18
bytová jednotka č.301/18 v budově čp. 300,301 ul. Vítova a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 606/26577 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 816, 823 v k.ú.
Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Anna a Ladislav Hlavovi, Děčín, za nabídnutou cenu : 130 862,-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
187/2003/RKS/569/4
bytová jednotka č.569/4 v budově čp. 569 ul. Bezručova a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 5333/8927 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 960 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Zdeněk Loprais, Děčín, za nabídnutou cenu : 95 245 ,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- zachování umístění dopravního značení
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
188/2003/RKS/276/3

bytová jednotka č.276/3 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní související spoluvlastnické
podíly ve výši 788/21138 na společných částech budovy a pozemku st.p. č. 240, 241 v k.ú.
Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující:
Lucie Spáčilová a Roman Spáčil, Děčín, za nabídnutou cenu :176 145,-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 navržena 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 0310 028
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. XVI ze dne 12.12.2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XVI ze dne 12.12.2002 a to části, týkající se
rozhodnutí ZM č. 267/2002/RKS/300, bodu 20.
2) prodloužení termínu podpisu kupních smluv do 30.4.2003 a nové znění rozhodnutí ZM
č. 267/2002/RKS/300, bodu 20. takto :
20. Šárka Grohová, Děčín, a Milan Vimr, Děčín, byt. jednotka č. 301/6 vč. podílu
641/50261 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková 109 611,-- Kč
Usnesení č. RM 0310 029
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 622 ze dne
13.2.2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 622 ze dne 13.2.2003 a to části, týkající se
rozhodnutí ZM č. 273/2003/RKS/295, bodů 3., 20. a 21. a dále
2) nové znění rozhodnutí ZM č. 273/2003/RKS/295, bodů 3., 20. a 21. a nových bodů 30.
a 31. takto :
3. Lenka Bendová, Děčín, podíl ve výši 356/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích
st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 69 887,-- Kč

20. Petr Privara, Děčín, podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích
st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 70 084,-- Kč
21. manželé Lenka Poláková, Děčín, a David Polák, Děčín, podíl ve výši 626/21246 na
budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 122 892,-- Kč
30. Jiří Benda, Děčín, podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích
st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 154 105,-- Kč
31. manželé Petr Privara a Vlasta Privarová, Děčín, podíl ve výši 788/21246 na budově
čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 154 694,-- Kč.
Usnesení č. RM 0310 030
Rada města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimky z „Doplňkových pravidel“ při prodeji :
1) bytové jednotky č. 172/3 v objektu Kosmonautů 172, Děčín XXVII Jiřímu a Dagmar
Sváčkovým za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 173 089,-- Kč + náklady za
provedené opravy ve výši 542,-- Kč
2) bytové jednotky č. 265/4 v objektu Kamenická 265, Děčín II Radovanu a Daně Plechatým
za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 115 940,-- Kč.
Usnesení č. RM 0310 031
Rada města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
1) poskytnutí slevy ve výši 20% z nabídkové ceny paní Martině Pěnkavové při odprodeji
bytové jednotky č. 349/10 v objektu Příčná 349/2, Děčín III
2) poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny tj. 13 800,-- Kč a účelové dotace ve výši
15% tj. 20 700,-- Kč manželům Jiřímu a Drahomíře Malíkovým při odprodeji bytové
jednotky č. 1215/20 v objektu Karla Čapka 1215/5, Děčín I.
Usnesení č. RM 0310 032
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení ZM a výjimku z „Pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení :
1) doplnění usnesení ZM č. 0303 623 ze dne 13.2.2003 a to části, týkající se rozhodnutí ZM
č. 156/2003/RKS/320/2 takto :
S bytovou jednotkou č. 320/2 v budově čp. 318, 319, 320 ul. Kladenská, Děčín III se
prodává i podíl ve výši 612/17771 na vedlejším pozemku č. 629/1, vzniklým na základě
GP č. 448-020/2000 k.ú. Staré Město, za cenu 4 613,-- Kč
a dále
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do
17.5.2003.

Usnesení č. RM 0310 034
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2237 o výměře 1471 m² k.ú.
Podmokly na stavbu RD.
Usnesení č. RM 0310 035
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 761/134 o výměře dle GP k.ú.
Bynov po kolaudaci stavby zásobovací rampy.
Usnesení č. RM 0310 036
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 829/1 v k.ú. Bynov o výměře dle
GP (který bude vyhotoven).
Usnesení č. RM 0310 037
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 377 o výměře 35 m² k.ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0310 038
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p.č. 837/1 o výměře dle GP
v k.ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0310 039
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat :
1) p.p.č. 403/3 o výměře 344 m² a část p.p.č. 399/1 o výměře dle GP, oba v k.ú. Děčín a
2) část p.p.č. 403/4 a část p.p.č. 404 o výměrách, upřesněných GP, oba v k.ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0310 040
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část p.p.č. 444/7 k.ú. Bělá u Děčína
o výměře, stanovené GP.
Usnesení č. RM 0310 041
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a

nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2811 k.ú. Podmokly
o výměře stanovené GP.
Usnesení č. RM 0310 042
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 230/7 a část pozemku
p.č. 231 v k.ú. Dolní Žleb o výměře stanovené GP.
Usnesení č. RM 0310 043
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 102/1 v k.ú. Děčín
o výměře stanovené GP.
Usnesení č. RM 0310 044
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 271/1 v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 0310 045
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2988 k.ú. Děčín o výměře cca 100 m² a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 2988 k.ú. Děčín
o výměře stanovené GP.
Usnesení č. RM 0310 046
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1. prodej st.p.č. 46 o výměře 116 m², p.p.č. 193 o výměře 373 m², p.p.č. 1156/1 o výměře
57 m² a část p.p.č. 1156/2 dle GP č. 448-024/2002 ozn. jako díl „b“ o výměře 10 m² vše
v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Palkovy, Děčín, za
cenu 22 555,-- Kč + ostatní náklady
a vrácení částky za součásti a příslušenství ve výši 8 069,-- Kč původním nájemcům
manželům Švejdovým, Děčín, a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
2. prodej p.p.č. 216/6 o výměře 304 m² k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Švejdovy, Děčín, za cenu 7 600,-- Kč + ostatní náklady.
Rada města
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit :
3. prodej p.p.č. 1156/1 o výměře 57 m², části p.p.č. 193 a 1156/2 dle GP č. 448-024/2002
ozn. jako díl „a“ o výměře 76 m² a díl „b“ o výměře 10 m² vše v k.ú. Bělá u Děčína se

4.

5.
6.

všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Palkovy, Děčín, za cenu 3 772,-- Kč +
ostatní náklady
prodej p.p.č. 216/6 o výměře 304 m², st.p.č. 46 o výměře 116 m², část p.p.č. 193 dle GP č.
448-024/2002 ozn. jako p.p.č. 193 o výměře 297 m², vše v k.ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Švejdovy, Děčín, za cenu 18 314,-- Kč + ostatní
náklady
prodej p.p.č. 1156/1 o výměře 57 m² a část p.p.č. 1156/2 dle GP č. 448-024/2002 ozn.
jako díl „b“ o výměře 10 m² k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Palkovy, Děčín, za cenu 1 675,-- Kč + ostatní náklady
prodej p.p.č. 216/6 o výměře 304 m², st.p.č. 46 o výměře 116 m² a p.p.č. 193 o výměře
373 m² vše k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Švejdovy, Děčín, za cenu 20 411,-- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0310 047
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
odkládá
projednání prodeje pozemku p.p.č. 763/2 o výměře 586 m² a části pozemku p.p.č. 773/1 dle
GP č. 509-072/2002 ozn. jako p.p.č. 773/4 o výměře 170 m² k.ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0310 048
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1152/3 o výměře 185 m² a p.p.č. 459/1 o výměře
1141 m² v k.ú. Bělá u Děčína pro pana Petra Staňka, bytem Husovo nám. 74/5, Děčín IV se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 81 675,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 049
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
odkládá
projednání návrhu na odprodej p.p.č. 272/14, 268/3, 270/1 a 272/13 vše v k.ú. Bělá u Děčína .
Usnesení č. RM 0310 050
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
odkládá
projednání návrhu na prodej p.p.č. 209 o výměře 158 m² a části st.p.č. 208 o výměře 77 m²
v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 0310 051
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 223/1 o výměře 98 m², p.p.č.
220/2 o výměře 106 m², p.p.č. 571 o výměře 184 m² a p.p.č. 264/2 o výměře 45 m², vše k.ú.
Dolní Žleb.

Usnesení č. RM 0310 052
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej :
1) části pozemku p.č. 391/9 dle GP č. 225-044/2001 ozn. jako p.p.č. 391/10 o výměře 14 m²
k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 140,-- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem pro Ing. Přemysla Vacka, Děčín, a
2) části pozemku p.č. 391/9 dle GP č. 225-044/2001 ozn. jako p.p.č. 391/9 o výměře 305 m²
k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 050,-- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem pro paní Vladimíru Přibilovou, Děčín, a
3) pozemku p.č. 391/4 o výměře 328 m² a části pozemku p.p.č. 391/9 dle GP č. 225044/2001 ozn. jako p.p.č. 391/4 díl „a“ o výměře 152 m² k.ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 4 800,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
manžele Gajdošovy, Děčín.
Usnesení č. RM 0310 053
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín (ul. Oblouková x Ve Vilách) a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat :
1) pozemek st.p.č. 2541 k.ú. Děčín o výměře 50 m²
2) část pozemku p.č. 2542/1 k.ú. Děčín o výměře upřesněné GP
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat :
3) pozemek p.č. 2542/1 k.ú. Děčín o výměře 1 036 m².
Usnesení č. RM 0310 054
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 696 o výměře 62 m² a část p.p.č. 344 dle GP
č. 367-012/2003 ozn. jako díl „a“ o výměře 47 m² k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Hasprovy, Děčín, za cenu 2 725,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 055
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.p.č. 3469 dle GP č. 2260-160/2002 ozn.
jako p.p.č. 3469/3 o výměře 804 m² k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 20 100,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro paní Pavlu Bedanovou, pana
Antonína Beneše, pana Milana Boška, paní Ženju Homolkovou, pana Michala Marhula, paní
Evu Semerádovou, všichni Děčín.
Usnesení č. RM 0310 056
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 74 dle GP č. 553-192/2002 ozn. jako
p.p.č. 74/2 o výměře 18 m² k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 180,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro paní Ivetu Šporerovou, Děčín.

Usnesení č. RM 0310 057
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st.p.č. 137/1 o výměře 1 025 m², části pozemku
p.č. 332/3 dle GP č. 378-164/1999 ozn. jako p.p.č. 332/5 díl „a“ o výměře 326 m² a části
pozemku p.č. 428/7 dle GP ozn. jako p.p.č. 332/5 díl „b“ o výměře 43 m² vše v k.ú. Březiny
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 265 475,-- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem pro MUDr. Jaroslava Schmitta, Děčín.
Usnesení č. RM 0310 058
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1821/1 o výměře 288 m² k.ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím, paní Bc. Aleně Bílkové, Krásná Lípa, za cenu 86 789,-- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 059
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků :
1) p.p.č. 1658/12 o výměře 27 m² k.ú. Podmokly panu Jaroslavu Hikyšovi, Děčín, za cenu
4 050,-- Kč + ostatní náklady
2) p.p.č. 1658/13 o výměře 24 m² k.ú. Podmokly paní MUDr. Taťáně Gálové, Ludvíkovice,
za cenu 3 600,-- Kč + ostatní náklady
3) p.p.č. 1658/14 o výměře 24 m² k.ú. Podmokly panu Jaroslavu Wiedermannovi, Děčín, za
cenu 3 600,-- Kč + ostatní náklady
4) p.p.č. 1658/15 o výměře 24 m² k.ú. Podmokly panu Jiřímu Jíchovi, Děčín, za cenu 3
600,-- Kč + ostatní náklady
5) p.p.č. 1658/16 o výměře 24 m² k.ú. Podmokly manželům Jiřímu a Drahomíře
Pucholtovým, Děčín, za cenu 3 600,-- Kč + ostatní náklady
6) p.p.č. 1658/17 o výměře 50 m² k.ú. Podmokly, kupujícím 1/2 manželům Jiřímu
a Bohumile Kotvovým, bytem Řecká 1450/12, Děčín VI a 1/2
manželům Pavlovi
a Maruši Kubíkovým, Děčín, za cenu 7 500,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 060
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.p.č. 1077 o výměře 817 m² a p.p.č. 1078
o
výměře 1762 m² v k.ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu Karlu
Paraskovi, Děčín, za cenu 69 350,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 061
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.p.č. 622/15 o výměře 1078 m² k.ú. Děčín
(dle GP č. 985-237/95) pro paní Drahoslavu Divišovou, Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 26 950,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 062
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.p.č. 433 o výměře 388 m² k.ú. Děčín Staré
Město pro manžele Galinu a Dalibora Hodboďovy, bytem Bělská 92/937, Děčín IV se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 23 917,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0310 063
Rada města projednala návrh na převod pozemků ve městě Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pod průtahovými komunikacemi :
1/ část p.p.č. 2891, dle GP č. 1475-73/2002 p.p.č. 2891/1 o výměře 19 882 m² k.ú. Děčín na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
2/ část p.p.č. 3710/9, dle GP č. 2234-86/2002 p.p.č. 3710/30 o výměře 273 m² k.ú. Podmokly
na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
3/ část p.p.č. 272, dle GP č. 544-86/2002 p.p.č. 272/1 o výměře 526 m² k.ú. Boletice nad
Labem na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
4/ část p.p.č. 40/1, dle GP č. 220-86/2002 p.p.č. 40/1 o výměře 6 791 m² k.ú. Nebočady na
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0310 064
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a
schvaluje
1) revokaci usnesení RM č. 998/02 ze dne 22.8.2002 v plném znění a
2) revokaci části usnesení RM č. 61/02 ze dne 5.12.2002 a to části, schvalující pronájem,
v plném znění.
Usnesení č. RM 0310 065
Rada města projednala návrh na uplatnění žádosti na MMR ČR a
schvaluje
uplatnění žádosti na MMR ČR dle varianty č. 2 – oprava lodžií a výměna zábradlí ve výši
1711,5 tis. Kč dle projektové dokumentace na čp. 244-246 Pod Vrchem Děčín IX s podílem
města ve výši 1 026,9 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0310 066
Rada města projednala žádost Děčínské obchodní společnosti s.r.o. o bezplatné využití části
pozemku p.č. 424/1 k.ú. Podmokly a pozemku p.č. 424/2 k.ú. Podmokly a prominutí
nájemného a
schvaluje

bezúplatný pronájem části pozemku p.č. 424/1 k.ú. Podmokly a pozemku p.č. 424/2 k.ú.
Podmokly na dobu neurčitou, za podmínek provádění běžné údržby pozemků, tj. úklid, nátěry
zábradlí a vyčištění teras od náletů a stromů, vytvoření sadových a květinových úprav,
odpočinkové terasy a dětského koutku pro Děčínskou obchodní společnost s.r.o. se sídlem
Želenická 1540, Děčín VI.
Rada města
neschvaluje
prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 236 k.ú. Podmokly
(restaurace Pastýřská stěna) na dobu jednoho roku s účinností od 1.4.2003 pro Děčínskou
obchodní společnost s.r.o. se sídlem Želenická 1540, Děčín VI.
Usnesení č. RM 0310 067
Rada města projednala problematiku prodeje objektu čp. 1881 Nábřežní ul., Děčín XI
s pozemkem p.č. 388/1 zast.pl. k.ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 321/01 ze dne 8.3.2001 v bodech 2 a 3 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
a) částečnou revokaci usnesení č. ZM XXXIII ze dne 30.8.2001 v bodech :
2) snížení kupní ceny objektu čp. 1881 v Nábřežní ul., Děčín XI za část, určenou k oddělení,
o 80 000,-- Kč
3) stavební oddělení části objektu čp. 1881 v Nábřežní ul., Děčín XI v rozsahu tří stání, pro
garážování automobilů, a to z levé strany objektu
b) schválit odprodej objektu čp. 1881 Nábřežní, Děčín XI s pozemkem p.č. 388/1 zast.pl. k.ú.
Podmokly o výměře 481 m² dle GP č. 1888-121/2001 za kupní cenu 309 370,-- Kč +
náklady spojené s převodem nemovitosti, pro kupujícího AMK –Servis Děčín XI.
Usnesení č. RM 0310 068
Rada města projednala opětovnou žádost ČVUT Praha Fakulta dopravní o bezúplatný převod
objektu vysokoškolské koleje čp. 1265 Děčín I se st.p.č. 2371 k.ú. Děčín do vlastnictví a
odkládá
projednání a rozhodnutí k této žádosti do jednání rady města dne 8.4.2003.
Usnesení č. RM 0310 069
Rada města projednala žádost společnosti TRESO logistik, a.s. Zlín o souhlas s provedením
technického zhodnocení nebytových prostor a
schvaluje
provedení technického zhodnocení nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I na
vlastní náklady nájemce dle předloženého návrhu a rozpočtu, vyjma vstupu do nově vzniklého
nebytového prostoru.
Usnesení č. RM 0310 070
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
návrh bytové komise, uvedený v důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0310 071
Rada města projednala odvolání paní Blaženy Gaňové proti nezařazení žádosti o nájem bytu
do evidence žadatelů a
neschvaluje
zařazení žádosti paní Blaženy Gaňové do evidence žadatelů.
Usnesení č. 0310 072
Rada města projednala odvolání paní Marcely Antalové proti nezařazení žádosti o nájem bytu
do evidence žadatelů a
neschvaluje
zařazení žádosti paní Marcely Antalové do evidence žadatelů.
Usnesení č. RM 0310 073
Rada města projednala návrh Kolektivní smlouvy na rok 2003 – 2004 mezi Městem Děčín,
Městským úřadem Děčín a kolektivem zaměstnanců, zastoupeným závodním výborem
odborové organizace, a tuto Kolektivní smlouvu
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0310 074
Rada města projednala návrh Organizačního řádu Městského úřadu Děčín a tento s účinností
od 1.4.2003
schvaluje
s tím, že doplňuje v bodě č. 192, odbor rozvoje, organizační útvar děčínský zámek a
ukládá
tajemníkovi MěÚ
do organizační složky zařadit a specifikovat jednoznačně předmět činnosti správy městských
hřbitovů.
Termín kontroly : 04/03
Usnesení č. RM 0310 075
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů, přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího úředníka v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru rozvoje a v souladu
s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2), písm. g)
jmenuje
ode dne 1. dubna 2003 do funkce vedoucí odboru rozvoje Ing. Věru Jančovou.
Usnesení č. RM 0310 076
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů, přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího úředníka v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru živnostenský úřad a
v souladu s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2),

písm. g)
jmenuje
ode dne 1. dubna 2003 do funkce vedoucího odboru živnostenský úřad JUDr. Oldřicha
Tomáška.
Usnesení č. RM 0310 077
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů, přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího úředníka v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru vnitřních věcí a v souladu
s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2), písm. g)
jmenuje
ode dne 1. dubna 2003 do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí Bc. Tomáše Martinčeka.
Usnesení č. RM 0310 078
Rada města projednala pozvánku na 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne
17. dubna 2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
po úpravě s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0310 079
Rada města projednala návrh na jmenování předsedkyně komise bytové rady města a
jmenuje
MUDr. Mahulenu Čejkovou předsedkyní komise bytové RM s účinností od 25. března 2003.
Usnesení č. RM 0310 080
Rada města projednala návrh na zrušení energetické komise a tuto
ruší
a
odvolává
členy energetické komise s účinností ke dni 25.3.2003.
Usnesení č. RM 0310 081
Rada města ve funkci valné hromady projednala návrh na personální změny v orgánech
společnosti Technické služby Děčín a. s. a dle zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2) písm. c)
ke dni 25.3.2003
rozhodla
1) odvolat :
- z funkce člena představenstva TSD a.s. PaedDr. Martina Sekala, Pavla Sinka,
MUDr. Ivana Stríbrského, Mgr. Pavla Schwarze, Františka Černíka
- z funkce člena dozorčí rady TSD a.s. Evu Šmídovou, Jana Kavalíra
2) jmenovat :
- do funkce člena představenstva TSD a. s. Ing. Miroslava Baudische,
Zdeňka Masojídka, Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Milana Fáberu, Pavla Jeřábka
- do funkce člena dozorčí rady TSD, a.s. Ing. Libora Kunte, Ing. Jiřího Stejskala.

Usnesení č. RM 0310 082
Rada města ve funkci valné hromady projednala návrh na personální změny v orgánech
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. a dle zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2)
písm. c) ke dni 25.3.2003
rozhodla
1) odvolat :
- z funkce člena představenstva DPmD, a.s. Ing. Miroslava Šefaru,
Josefa
Kyjovského, Ing. Libora Šmídu, Ing. Hanu Hlaváčkovou, doc. Ing. Václava
Skurovce, CSc.
- z funkce člena dozorčí rady DPmD, a.s. Josefa Zámečníka, Ing. Milana Kunce
2) jmenovat :
- do funkce člena představenstva DPmD, a.s. Ing. Bohumila Bártu,
Ing. Vlastimila Pažourka, Ing. Pavla Panenku, Ivanu Stárkovou, Zdeňka Pitaše
- do funkce člena dozorčí rady DPmD, a.s. Ing. Milana Kunce, Josefa Zámečníka.
Usnesení č. RM 0310 083
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů, přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího úředníka v pověřeném obecním úřadě – vedoucí odboru dopravy a v souladu
s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění § 102 odst. 2), písm. g)
jmenuje
ode dne 1. dubna 2003 do funkce vedoucí odboru dopravy Bc. Janu Kohoutovou.
Usnesení č. RM 0310 084
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 0307 080 v plném znění.
Usnesení č. RM 0310 085
Rada města projednala návrh na vyhlášení výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Úklid
pracovišť MěÚ ve městě Děčín“ a
schvaluje
1/ návrh členů komise
2/ pořadí kritérií
3/ seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Usnesení č. RM 0310 086
Rada města projednala návrh na opravu zpevněné plochy na nábřeží Zámeckého rybníka
v Děčíně I a projednání tohoto návrhu
odkládá
do jednání rady města dne 8.4.2003.
Usnesení č. RM 0310 087
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení ZM a návrh na odprodej pozemku v k.ú.
Děčín a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
1) revokaci usnesení MZ č. XXXII ze dne 22.6.2000 v plném znění
2) odprodej spoluvlastnického podílu 1842/5616 na zastavěné části pozemku p.č. 103, dle
GP č. 1495-151/2002 se jedná o st.p.č. 103/2 o výměře 261 m² k.ú. Děčín, manželům
Václavu Volmuthovi, Doubice a Věře Volmuthové, Děčín, za cenu dle „Zásad“, tj. 1
100,-- Kč/m² + ostatní náklady
- s odkládací podmínkou, že návrh na vklad kupní smlouvy na odprodej pozemku
bude předložen na Katastrální úřad Děčín až manželé Volmuthovi uhradí městu
Děčín rozdíl finančního podílu na výstavbě předmětného domu ve výši 2,8%, tj.
378 102,50 Kč a
- za podmínky, že manželé Volmuthovi uhradí před podpisem kupní smlouvy na
odprodej pozemku výši skutečného finančního podílu, tj. 32,8% za veškeré
podklady, nutné pro zápis stavby, resp. domu na nebytové a bytové jednotky do
katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0310 088
Rada města projednala předložený materiál, týkající se výběrového řízení na zhotovitele
stavby „Rekonstrukce technologického zařízení ZS Děčín“ a tento
odkládá
do jednání rady města dne 8.4.2003.
Usnesení č. RM 0310 089
Rada města
ukládá
2. místostarostovi
v novém statutárním orgánu Technické služby Děčín a.s. prosadit přípravu podkladových
materiálů pro jednání rady města v záležitostech, spojených se schválením roční účetní
uzávěrky a rozdělením
zisku za rok 2002, záležitosti, spojené se změnou stanov a
záležitostech, týkajících se strategického záměru akciové společnosti TSD a.s.
Termín : 13.5.2003

Usnesení č. RM 0310 090
Rada města projednala návrh na doplnění základního rozvojového dokumentu Program
obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně o akci „Dostavba sportovní haly ul.
Maroldova, Děčín I“ a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0310 091
Rada města projednala žádost finančního výboru o prověření nákupu vozidla pro Městské
divadlo Děčín a
ukládá
2. místostarostovi
prověřit záležitost, spojenou s nákupem vozidla pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo
Děčín a výsledek předložit do jednání rady města dne 8.4.2003

Termín : 8.4.2003

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

