Město D ě č í n

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 3. června 2003

Usnesení č. RM 0317 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení RM a
bere na vědomí
usnesení č. 1299/99
vedoucí OSM
usnesení č. 1054/02
vedoucí OR
usnesení č. 1139/02
vedoucí OSM
usnesení č. 138/02 z 12.12.02
vedoucí OSM
usnesení č. RM 0310 089
2. místostarosta

DK 12/03
DK 10/03
VzDK
VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 0317 002
Rada města projednala žádost o přispění města na akci Děčínské slavnosti Labe a
schvaluje
poskytnutí příspěvku na akci Děčínské slavnosti Labe dne 13.7.2003 podle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 003
Rada města projednala problematiku poskytnutí dotace sportovnímu klubu Karate klub Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0315 125 ze dne 13.5.2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města :
- revokovat usnesení zastupitelstva města ze dne 17.4.2003 č. ZM 0305 0806 v části, týkající se
dotace pro sportovní klub Karate klub Děčín a
- rozhodnout o poskytnutí finanční dotace pro sportovní klub Karate klub Děčín v roce 2003 ve
výši 187 100,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 004
Rada města projednala žádost Sdružení Slunečnice o bezplatné zapůjčení zastřešení nad pódium a
schvaluje
bezplatné zapůjčení zastřešení nad pódium pro festival Olešská Kramle 2003 ve dnech 27.
a 28.6.2003.
Usnesení č. RM 0317 005
Rada města projednala návrh finanční dotace pro sportovní akci – Cena města Děčína a
rozhodla
poskytnout pro sportovní akci – Cena města Děčína, konanou dne 31.5. a 1.6.2003 RGM
Jezdeckým klubem Děčín, finanční dotaci ve výši 30 000,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 006

Rada města projednala žádost o finanční dotaci pro TJ START Děčín a
rozhodla
poskytnout TJ START Děčín finanční dotaci ve výši 1 800,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 007
Rada města projednala žádost pana Jana Knotka o finanční dotaci a
rozhodla
poskytnout panu Janu Knotkovi finanční dotaci dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 008
Rada města projednala předložený návrh na využití účelové částky 250 000,-- Kč z roku 2002 a
schvaluje
rozpočtové opatření
- zvýšení příspěvku Střelnice – společenský dům města Děčína o 130 000,-- Kč
- zvýšení položky 3319 o 120 000,-- Kč
s tím, že se nemění celkový objem výdajů.
Usnesení č. RM 0317 009
Rada města projednala návrh na jmenování manažera prevence kriminality a
jmenuje
Mgr. Michala Bolfíka do funkce manažera prevence kriminality.
Usnesení č. RM 0317 010
Rada města projednala žádost Českých přístavů a.s. , Jankovcova 6, 170 04 Praha 7 o obnovení
smlouvy a
schvaluje
obnovení smlouvy o přenechání části pozemků v pravobřežní části města do užívání Městu Děčín
s účinností od 1.1.2003.
Usnesení č. RM 0317 011
Rada města projednala žádosti o úpravu parkování na tř. Čs. mládeže v úseku mezi ulicemi Tržní
a Prokopa Holého a uspořádání parkovacích míst podle návrhu odboru dopravy
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0317 012
Rada města projednala žádost Střední zdravotnické školy Děčín o vyhrazené parkování pro pět
osobních vozidel za 1000,-- Kč /jedno místo/rok, tj. sazba pro osobní vozidlo nesloužící
k podnikání, a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0317 013
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 255 – ost. komunikace k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
vedení zemní vodovodní a plynovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto sítí pro budoucího

oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 014
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 2865 – ost. komunikace v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
vedení zemní telefonní kabelové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí telefonní přípojky pro
budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 015
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit části pozemků p.p.č. 87 a p.p.č. 91 – vše ost. komunikace v k.ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení zemních přípojek kanalizace, plynu a elektro NN přes tyto pozemky včetně
práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
vedení pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 016
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 491/1 – ost. komunikace v k.ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
vedení zemní telefonní kabelové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí telefonní přípojky pro
budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 017
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit části pozemků p.p.č. 1235/2 – ost. plocha a p.p.č. 1235/3 – zbořeniště vše v k.ú. Podmokly
věcným břemenem práva vedení zemních přípojek kanalizace a dešťových svodů, vodovodu,
elektro NN a kanalizace splaškové vody přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího
oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 018
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace pro Centrum služeb a pomoci AVAZ a
bere na vědomí
zařazení žádosti Centra služeb a pomoci AVAZ o poskytnutí dotace k vyřízení na 2. pololetí roku
2003, tj. do říjnového jednání rady města.
Usnesení č. RM 0317 019
Rada města projednala žádost paní Marcely Levé, bytem Děčín XXXII, K.H. Borovského 328 o
bezúročnou návratnou půjčku ve výši 20 000,-- Kč a
nedoporučuje
zastupitelstvu města poskytnutí bezúročné půjčky schválit.

Usnesení č. RM 0317 020
Rada města projednala žádost paní Šárky Hametové, Děčín V, Na Pískách 756/34 o bezúročnou
návratnou půjčku ve výši 11 768,40 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí bezúročné návratné půjčky paní Šárce Hametové ve
výši 8 000,-- Kč s lhůtou splatnosti do 31.10.2004.
Usnesení č. RM 0317 021
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 42 v k.ú.Podmokly o výměře 690 m2.
Usnesení č. RM 0317 022
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1343 v k.ú. Podmokly o výměře 710 m2.
Usnesení č. RM 0317 023
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 93/3 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře
224 m2.
Usnesení č. RM 0317 024
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 3724/2 o výměře 117 m2, st.p.č. 3724/3
o výměře 63 m2 a p.p.č. 3738 o výměře 302 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 0317 025
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 344 o výměře 1146 m2 a st.p.č. 343
o výměře 24 m2 v k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 0317 026
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části p.p.č. 351 a 353
o výměrách dle GP (který bude vyhotoven).
Usnesení č. RM 0317 027

v k.ú. Chrochvice

Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 1023/16 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře
3586 m2 na zahradu.
Usnesení č. RM 0317 028
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 220/1 o výměře 601 m2, p.p.č. 842
o výměře 225 m2, části p.p.č. 845/1 a části p.p.č. 847 o výměrách dle GP (který bude vyhotoven)
v k.ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0317 029
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 2642 o výměře 146 m2 v k.ú. Podmokly na
zázemí k objektu na st.p.č. 2643.
Usnesení č. RM 0317 030
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p.p.č. 59 v k.ú. Nebočady o výměře dle GP
(který bude vyhotoven).
Usnesení č. RM 0317 031
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 22.6.1998 na pronájem části pozemku p.č. 204/2 a st.p.č. 204/13
k.ú. Děčín ve smyslu změny :
- nájemce z původního „manželé Libor a Lenka Stružinských, Děčín“ na nového nájemce a to
manžele Václava a Štěpánku Máčkovy, Děčín a
- účelu pronájmu z původního „provozování dočasné stavby Městské tržnice, restaurace
a sezónních stánků“ na nový účel „restaurace a sportovní bar s hernou“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 204/13 o výměře 636 m2 a část p.p.č. 204/2
o výměře stanovené GP, vše k .ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0317 032
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 88/2-88/7-108/97 ze dne 3.9.1997 na pronájem části pozemku p.p.č.
88/2 a st.p.č. 88/7 k.ú. Podmokly ve smyslu změny nájemce z původního „manželé Jiří a Hana
Šubrtovi, Děčín“ na nového nájemce a to manžele Ing. Martina a Ing. Janu Tutkovy, Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 88/7 o výměře 100 m2 a p.p.č. 88/2
o výměře 900 m2 vše v k.ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0317 033
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p.p.č. 1039/9, 1039/8 a 1039/7 v k.ú. Prostřední
Žleb a tento
odkládá
s tím, že požaduje předložit již zpracovaný projekt s návrhem na zástavbu této lokality rodinnými
domy.
Usnesení č. RM 0317 034
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.p.č. 1039/4 v k.ú. Prostřední Žleb a tento
odkládá
s tím, že požaduje předložit již zpracovaný projekt s návrhem na zástavbu této lokality rodinnými
domy.
Usnesení č. RM 0317 035
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.p.č. 1039/10 v k.ú. Prostřední Žleb a tento
odkládá
s tím, že požaduje předložit již zpracovaný projekt s návrhem na zástavbu této lokality rodinnými
domy.
Usnesení č. RM 0317 036
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.p.č. 1039/11 v k.ú. Prostřední Žleb a tento
odkládá
s tím, že požaduje předložit již zpracovaný projekt s návrhem na zástavbu rodinnými domy.
Usnesení č. RM 0317 037
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.p.č. 1039/12 v k.ú. Prostřední Žleb a tento
odkládá
s tím, že požaduje předložit již zpracovaný projekt s návrhem na zástavbu této lokality rodinnými
domy.
Usnesení č. RM 0317 038
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1057/2 k.ú. Prostřední Žleb o výměře 781 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hujovy, Děčín, za cenu 310 000,-- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva obnovy
a údržby vodovodní přípojky pro vlastníka vodovodní přípojky k objektu č.p. 121 na st.p.č. 498 dle
GP č. 492-035/2003 o výměře 27 m2 za cenu 540,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 039
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku p.p.č. 695 k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku st.p.č. 695 k.ú. Děčín o výměře 34 m2 manželům
Jiřímu a Libuši Brožovým, Děčín, za cenu 5 100,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0317 040

Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku p.p.č. 363/1 k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku p.p.č. 363/1 k.ú. Děčín, dle GP č. 152345/2003 p.p.č. 363/8 o výměře 125 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům
Hohenbergerovým a manželům Matějkovým, všichni Děčín, za cenu 3 125,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0317 041
Rada města opětovně projednala prodej pozemku p.p.č. 2636/2 k.ú. Děčín a
odkládá
rozhodnutí s tím, že požaduje aktualizaci žádosti a předložení podnikatelského záměru TSD a. s. na
tomto pozemku.
Usnesení č. RM 0317 042
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1337/02 ze dne 17.10.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
- revokaci usnesení ZM č. LX ze dne 24.10.2002 v plném znění a
- prodej p.p.č. 151 o výměře 1445 m2, p.p.č. 153/3 o výměře 40 m2 a st.p.č. 31 o výměře 86 m2
vše v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Petra Ptáčka, Děčín, za
cenu 44 813,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0317 043
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení RM č. 1150/01 ze dne 13.9.2001 ve smyslu změny textu z původního
„odprodej části p.p.č. 270 a p.p.č. 269 o výměrách upřesněných dle GP…“ na nový text „odprodej
p.p.č. 270 o výměře 317 m2 a části p.p.č. 269 o výměře upřesněné dle GP…“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. XXXIX ze dne 20.9.2001 ve
smyslu změny textu z původního „odprodej části p.p.č. 270 a p.p.č. 269 o výměrách upřesněných
dle GP…“ na nový text „odprodej p.p.č. 270 o výměře 317 m2 a části p.p.č. 269 o výměře
upřesněné dle GP…“.
Usnesení č. RM 0317 044
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a odprodej části pozemku p.č. 1514/1
k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 341/02 ze dne 14.3.2002 v plném znění a usnesení RM č. 676/02 ze dne
16.5.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
- revokaci usnesení ZM č. XLV ze dne 21.3.2002 v plném znění a revokaci usnesení ZM
č. LXXVII ze dne 30.5.2002 v plném znění a
- odprodej části p.p.č. 1514 k.ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 346-165/2001 se jedná o p.p.č. 1514/1
o výměře 905 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Františkovi a Marii
Chládkovým, Děčín, a manželům Milanovi a Janě Chládkovým, Děčín, za cenu 125,-- Kč/m2, tj.
113 125,-- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0317 045
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 480/02 ze dne 18.4.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
- revokaci usnesení ZM č. LVI ze dne 25.4.2002 v plném znění a
- prodej
pozemku p.č. 2600/1 k.ú. Podmokly o výměře 857 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 75 356,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Petráňovy, Děčín, s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“ tj.
15 000,-- Kč
Usnesení č. RM 0317 046
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a odprodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1135/98 ze dne 15.10.1998 v plném znění v doporučující části a usnesení
RM č. 1070/99 ze dne 16.9.1999 v plném znění v první a druhé části a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
- revokaci usnesení ZM č. XXXII ze dne 22.10.1998 v plném znění a usnesení ZM č. LX ze dne
30.9.1999 v plném znění a
- prodej pozemku p.p.č. 2515/1 o výměře 508 m2, p.p.č. 2515/2 o výměře 604 m2, p.p.č. 2515/3
o výměře 166 m2, p.p.č. 2516 o výměře 1980 m2, p.p.č. 2517 o výměře 81 m2, p.p.č. 2518
o výměře 178 m2 a p.p.č. 2519/1 o výměře 1970 m2 vše v k.ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím, společnosti DC AUTO spol. s r.o., se sídlem Jasná 303/12, Děčín X – Bělá, za
cenu 250,-- Kč/m2, tj. 1 371 750,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0317 047
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a odprodej pozemku p.p.č. 828 k.ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1342/02 ze dne 17.10.2002 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit :
- odprodej části pozemku p.p.č. 828 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu cca 1/2, se
všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Hanzlovým, Děčín, za cenu 25,-- Kč/m2 + ostatní
náklady a
- odprodej části pozemku p.p.č. 828 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu cca 1/2, se
všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Kolínským, Děčín, za cenu 25,-- Kč/m2 + ostatní
náklady
Usnesení č. RM 0317 048
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení RM č. 0313 046 ze dne 22.4.2003 ve smyslu změny textu, a to
z původního „…180 950,-- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně 2 552,-- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem…“ na nový text „…120 000,-- Kč + cena za trvalé porosty a
venkovní úpravy v ceně 2 552,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. 0306 0621 ze dne 22.5.2003 ve
smyslu změny textu, a to z původního „…180 950,-- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy
v ceně 2 552,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem…“ na nový text „…120 000,-- Kč + cena
za trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně 2 552,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 0317 049
Rada města projednala návrh na směnu nemovitostí v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí :
- z majetku města Děčín p.p.č. 3713 o výměře 130 m2 a část p.p.č. 3711, dle GP č. 2308-80/2003
p.p.č. 3711/7 o výměře 700 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemek p.p.č. 3715/1
o výměře 2554 m2 včetně objektu restaurace a přístavby kuželny, vše v k.ú. Podmokly, do
majetku společnosti LIDL Česká republika v. o. s.
- z majetku společnosti LIDL Česká republika v. o. s. část pozemku p.p.č. 3717/1, dle GP č. 230880/2003 p.p.č. 3717/1 o výměře 10 305 m2 - fotbalové hřiště, pozemek p.p.č. 3717/2 o výměře
445 m2 včetně stavby tribuny a p.p.č. 3717/3 o výměře 155 m2 včetně stavby bufetu a ubytovny
hráčů, vše v k.ú. Podmokly, do majetku města Děčín
a to bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 0317 050
Rada města projednala návrh na převod pozemků ve městě Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pod průtahovými komunikacemi :
- část p.p.č. 1214, dle GP č. 2208-86/2002 p.p.č. 1214/2 o výměře 603 m2 k.ú. Podmokly na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
- část p.p.č. 1213, dle GP č. 2209-86/2002 p.p.č. 1213/1 o výměře 4 772 m2 k.ú. Podmokly na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
- část p.p.č. 830/1, dle GP č. 434-75/2002 p.p.č. 830/1 o výměře 28 491 m2 k.ú. Březiny u Děčína
na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0317 051
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR PF na město Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků :
- p.p.č. 764/11 v k.ú.Bynov o výměře 398 m2;
- p.p.č. 494/1 o výměře 5034 m2, p.p.č. 504 o výměře 2967 m2, p.p.č. 506 o výměře 409 m2, p.p.č.
542/1 o výměře 6332 m2, p.p.č. 41 o výměře 216 m2, p.p.č. 42 o výměře 1690 m2 v k.ú. Prostřední
Žleb
- p.p.č. 400/6 v k.ú. Podmokly o výměře 242 m2
z vlastnictví ČR Pozemkového fondu na město Děčín.
Usnesení č. RM 0317 052
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene přes pozemky v k.ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení pozemků p.p.č. 1698, 147/1 a 1699 v k.ú. Velká Veleň
věcným břemenem práva obnovy a údržby vedení NN a veřejného osvětlení pro Město Děčín a SČE
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV za cenu 9 160,-- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0317 053
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 2349 – sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení VN a NN přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
zařízení pro budoucího oprávněného a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro budoucího oprávněného výjimku dle čl. III bod 6. „Zásad…“ tj.
zřídit věcné břemeno bezúplatně.
Usnesení č. RM 0317 054
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 1228 – ost. komunikace v k.ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
vedení zemní vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto sítí pro budoucího oprávněného
za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 055
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p.p.č. 1216 – ost. komunikace v k.ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
vedení zemního kabelu
NN přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí rozvodného zařízení pro budoucího
oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0317 056
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 5.11.2002 se Sportovním
klubem Děčín a
odkládá
rozhodnutí s tím, že pověřuje starostu města jednáním se zástupci SK Děčín.
Usnesení č. RM 0317 057
Rada města projednala návrh organizačních zásad mandátní smlouvy ze dne 5.11.2002 se
Sportovním klubem Děčín a návrh a
odkládá
rozhodnutí s tím, že pověřuje starostu města jednáním se zástupci SK Děčín.
Usnesení č. RM 0317 058
Rada města projednala návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 23 196,70 Kč za nájemné
z nebytových prostor dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 059

Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a
schvaluje
zřízení podnájmu v nebytových prostorech Mírové náměstí 242/4, Děčín IV, v části pronajaté
společnosti WEISS, spol. s r. o., pro Ing. Miloše Matějku, Děčín, k provozování činnosti daňového
poradce.
Usnesení č. RM 0317 060
Rada města projednala návrh na převod finančních prostředků a tento
odkládá
s tím, že rozhodne po vyjasnění záležitostí, týkajících se uzavření dodatku k mandátní smlouvě
a organizačních zásad mandátní smlouvy ze dne 5.11.2002 s SK Děčín.
Usnesení č. RM 0317 061
Rada města projednala návrh na převod nájemní smlouvy a
schvaluje
převod nájemní smlouvy č. 05/02/HS uzavřené dne 1.3.2002 mezi městem Děčín a panem Zdeňkem
Fridrichovským, Děčín, z města Děčín na příspěvkovou organizaci ZŠ Děčín VIII, Vojanova
178/12.
Usnesení č. RM 0317 062
Rada města projednala žádost o vrácení finančních prostředků za zhodnocení nebytových prostor a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení finančních prostředků ve výši 66 210,-- Kč paní Miluši
Filipové za zhodnocení nebytových prostor Bezručova 215/19, Děčín IV.
Usnesení č. RM 0317 063
Rada města projednala žádost o prominutí penále a
neschvaluje
prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor Dělnická 576, Děčín
VI p. Vladimíru Petráčkovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 064
Rada města projednala žádost, týkající se pronájmu objektu na p.p.č. 2320 zast.pl. k.ú. Děčín –
„Gloriet“ v prostorách děčínského zámku a
schvaluje
pronájem objektu na p.p.č. 2320 zast.pl. k.ú. Děčín – „Gloriet“ v prostorách děčínského zámku
o celkové ploše 89 m2 za cenu dle „Zásad“ s využitím nebytového prostoru v měsících květen – září
pro občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek, zastoupené Ing. Vlastimilem Pažourkem, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 4 měsíce, za účelem provozování činnosti nájemce dle stanov,
registrovaných MV dne 12.6.2000.
Usnesení č. RM 0317 065
Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace na provoz koupaliště Nebočady v roce 2003 pro
paní Martinu Juhnovou, Děčín, z kapitoly na provoz koupaliště Pod zámkem a zimního stadionu ve
výši
1. 200 000,-- Kč
b) 100 000,-- Kč

a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit dotaci na provoz koupaliště Nebočady.
Usnesení č. RM 0317 066
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky a tuto
nedoporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0317 067
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0317 068
Rada města projednala žádost paní Hany Pavlištové o prominutí poplatku z prodlení při placení
nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku na 10%.
Usnesení č. RM 0317 069
Rada města projednala poskytnutí finančních prostředků z dotace „Program finanční podpory obcím
postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování“ vyhlášené
ministerstvem pro místní rozvoj a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení uvedených prostředků dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 070
Rada města projednala žádost paní Zdeny Fabiánové o prominutí poplatku z prodlení při placení
nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku na 10%.
Usnesení č. RM 0317 071
Rada města projednala žádost pana Radka Flachse o finanční příspěvek na úhradu nákladů
spojených s ubytováním občanů po povodni a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. 0305 0402 ze dne 17.4.2003 o využití
finanční rezervy z darů na obnovu majetku postiženého povodněmi a poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 100 000,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 072
Rada města projednala předložený záměr odboru vnitřních věcí uzavřít za předem stanovených
podmínek smlouvu mezi městem Děčín a společností TERMO Děčín, a. s. „Zpřístupnění prohlížecí
a plné verze GIS města Děčín pro vnitřní potřebu firmy TERMO Děčín, a. s.“ a tento
s c h v a l u j e.

Usnesení č. RM 0317 073
Rada města projednala návrh na postup při vyměřování sankčního zvýšení poplatku z ubytovací
kapacity a za rekreační pobyt za červenec 2002 a
schvaluje
postup dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0317 074
Rada města projednala návrh Směrnice č. 4/2003 k postupu při promíjení (snižování) pohledávek
města Děčín a státu, povolování splátek (posečkání) pohledávek města Děčín a státu a vymáhání
nedoplatků a tuto
vydává
s účinností od 4. června 2003.
Usnesení č. RM 0317 075
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny odborem ekonomickým č. 3/2003 dle
čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0317 076
Rada města projednala návrh uživatelů bytových jednotek a nebytových prostor z objektu Palackého
1225/17, Děčín IV na částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0501 ze dne 17.4.2003 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města revokovat část usnesení č. ZM 0305 0501 ze dne 17.4.2003, které se týkalo
prodeje objektu Palackého 1225/17, Děčín IV s pozemkem č. 1008 v k.ú. Podmokly za předkládací
cenu ve výši 5 035 600,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 077
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 12/03/OE o odprodeji domu čp. 683 Palackého
13, Děčín IV z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu čp. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV s pozemkem p.č.
1005 zast.pl. k.ú. Podmokly kupující :
manželé Petr a Eva Polívkovi, Arnoltice, okr. Děčín za kupní cenu 1 145 800,-- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20% tj. 142 960,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 078
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 693 ul. Ústecká 42,
Děčín V s pozemkem p.č. 3577 zast.pl. k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města :
- revokovat část usnesení MZ č. XIII, bod 2) ze dne 19.10.2000 a

- schválit prodej domu čp. 693 ul. Ústecká 42, Děčín V s poz. p.č. 3577 zast.pl. k.ú. Podmokly
kupující :
manželé Miroslav Vostradovský a Vladislava Vostradovská, Děčín, za kupní cenu 270 000,-- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20% tj. 22 612,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 079
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 13/03/OE o odprodeji bytové jednotky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 179/01 v budově čp. 179 ul. Žerotínova 36,
Děčín III a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/1948 na společných částech
budovy a na pozemcích p.p.č. 587 zast.pl. a p.p.č. 588 zahrada k.ú. Děčín Staré Město, dle zákona č.
72/1994 Sb. s věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p.p.č. 585 zast.pl. k.ú.
Děčín Staré Město kupující :
manželé Petr a Marie Prchalovi, Děčín, za kupní cenu 63 000,-- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0317 080
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 14/03/OE o odprodeji bytové jednotky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 179/04 v budově čp. 179 ul. Žerotínova 36,
Děčín III a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 572/1948 na společných částech
budovy a na pozemcích p.p.č. 587 zast.pl. a p.p.č. 588 zahrada k.ú. Děčín Staré Město, dle zákona č.
72/1994 Sb. s věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p.p.č. 585 zast.pl. k.ú.
Děčín Staré Město
kupující :
manželé Petr a Marie Prchalovi, Děčín, za kupní cenu 102 800,-- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0317 081
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 19 ul. Teplická 218,
Děčín VIII se st.p.č. 324 zast.pl. k.ú. Horní Oldřichov, včetně žádosti nájemců domu a
doporučuje
zastupitelstvu města :
- vzít na vědomí žádost nájemců domu Teplická 19/218, Děčín VIII ze dne 14.5.2003
- revokovat část usnesení ZM č. V ze dne 30.5.2002, týkající se odprodeje domu č.p.19 ul.
Teplická 218, Děčín VIII se st.p.č. 324 zast.pl. v k.ú. Horní Oldřichov a
- schválit prodej domu čp. 19 ul. Teplická 218, Děčín VIII se st.p.č. 324 zast.pl. k.ú. Horní
Oldřichov

kupující :
Květa Pulková, Děčín, za kupní cenu 196 200,-- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20% tj. 15 209,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 082
Rada města projednala žádost vlastníků domu čp. 775 ul. Tylova 8, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domu čp. 775 ul. Tylova 8, Děčín II do 20.8.2004.
Usnesení č. RM 0317 083
Rada města projednala žádost Jiřího Havelky, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domu Ruská 562/40, Děčín IV do 30.11.2004.
Usnesení č. RM 0317 084
Rada města projednala žádost Julia Nistora, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ a prodloužit lhůtu na provedení
vnějších oprav domu čp. 528 ul. Budapešťská 11, Děčín VI do 23.5.2004.
Usnesení č. RM 0317 085
Rada města projednala žádost manželů Ing. Ladislava a Mgr. Ireny Horových, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ a prodloužit lhůtu na provedení
vnějších oprav domu čp. 1449 ul. U Tvrze, Děčín VI do 30.9.2004 s tím, že bude zajištěno
provedení konečné úpravy fasády.
Usnesení č. RM 0317 086
Rada města projednala žádost kupujících domu čp. 114 ul. Prokopa Holého 27, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. II odst. 7) „Zásad“ tj. postoupení žádosti na odprodej
podílu domu čp. 114 ul. Prokopa Holého 27, Děčín IV z Realitní kanceláře Sever s.r.o. Ústí nad
Labem na Zdeňka Suchého, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0317 087
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 291/2003/RKS/303 o odprodeji nemovitosti
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti v budově čp. 303, 304 ul. Kamenická, a s nimi
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s nimi souvisejících

spoluvlastnických podílů pozemků st.p.č. 1768, 1767, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb., které
budou kupovat tito kupující :
1)
Yveta Porubská, Děčín, byt.j. č. 303/1 vč. podílu 650/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 102 740,-- Kč
2)
Jitka Goldbrichtová, Česká Lípa, byt.j. č. 303/2 vč. podílu 621/14368 na spol. částech
budovy a pozemku, cena nabídková 98 025,-- Kč
3)
Milada Kosinková, Děčín, byt.j. č. 303/3 vč. podílu 510/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 80 306,-- Kč
4)
manželé Josef Mauric a Věra Mauricová, Děčín, byt.j. č. 303/4 vč. podílu 517/14368 na spol.
částech budovy a pozemku, cena nabídková 80 794,-- Kč
5)
manželé Tomáš Anderle a Jaroslava Anderlová, Děčín, byt.j. č. 303/5 vč. podílu 637/14368
na spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 98 025,-- Kč
6)
Pavel Portsch, Děčín, byt.j. č. 303/6 vč. podílu 515/14368 na spol. částech budovy a
pozemku, cena nabídková 80 794,-- Kč
7)
Mgr. Šárka Patočková, Děčín, byt.j. č. 303/7 vč. podílu 514/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 80 306,-- Kč
8)
manželé Josef Waters a Danuše Watersová, Děčín, byt.j. č. 303/8 vč. podílu 623/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 98 025,-- Kč
9)
manželé Miroslav Karnet a Libuše Karnetová, Děčín, byt.j. č. 303/9 vč. podílu 512/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 80 306,-- Kč
10) manželé Miroslav Plevač a Marie Plevačová, Děčín, byt.j. č. 303/10 vč. podílu 517/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 80 794,-- Kč
11) manželé Pavel Kubeš a Jaroslava Kubešová, Žandov, byt.j. č. 303/11 vč. podílu 621/14368
na spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 98 025,-- Kč
12) manželé ing. Jaroslav Němeček a Růžena Němečková, Děčín, byt.j. č. 303/12 vč. podílu
516/14368 na spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 80 306,-- Kč
13) manželé Přemysl Volf, Labská Stráň, a Milena Volfová, Děčín, byt.j. č. 303/13 vč. podílu
515/14368 na spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 80 794,-- Kč
14) Jana Syberová, Děčín, byt.j. č. 304/1 vč. podílu 598/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 93 961,-- Kč
15) Marta Reinochová, Děčín, byt.j. č. 304/2 vč. podílu 520/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 81 444,-- Kč
16) Jiřina Hriňová, Děčín, byt.j. č. 304/3 vč. podílu 506/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 79 005,-- Kč
17) manželé Stanislav Pavlák a Soňa Pavláková, Děčín, byt.j. č. 304/4 vč. podílu 599/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 94 286,-- Kč
18) manželé Jindřich Jedlička a Vlasta Jedličková, Děčín, byt.j. č. 304/5 vč. podílu 521/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 81 444,-- Kč
19) manželé Jan Vorel a Radka Vorlová, Děčín, byt.j. č. 304/6 vč. podílu 504/14368 na spol.
částech budovy a pozemku, cena nabídková 79 005,-- Kč
20) manželé Karel Plaček a Sieghild Plačková, Děčín, byt.j. č. 304/7 vč. podílu 599/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 94 286,-- Kč
21) Ludmila Dubničková, Děčín, byt.j. č. 304/8 vč. podílu 521/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 81 444,-- Kč
22) spoluvlastníci Miloš Kříž a Libuše Rydvalová, Děčín, byt.j. č. 304/9 vč. podílu 508/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 79 005,-- Kč
23) Alena Bělíková, Děčín, byt.j. č. 304/10 vč. podílu 600/14368 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 94 286,-- Kč
24) manželé František Petrucha a Alena Petruchová, Děčín, byt.j. č. 304/11 vč. podílu
520/14368 na spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 81 444,-- Kč
25) manželé Jaroslava Veselá a Petr Veselý, Děčín, byt.j. č. 304/12 vč. podílu 505/14368 na
spol. částech budovy a pozemku, cena nabídková 79 005,-- Kč
26) Radovan Švarc, Děčín, byt.j. č. 304/13 vč. podílu 599/14368 na spol. částech budovy

a pozemku, cena nabídková 94 286,-- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a.
s., spolu s umožněním přístupu.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky, bude
poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100% bytových
jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0317 088
Rada města projednala návrh na doplněk č. 5 rozhodnutí ZM č. 146/2001/RKS/256 ze dne
21.6.2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 256, 257, ul. Teplická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 769 (dle GP č. 468-029/2000), v k.ú. Bynov, dle zákona č.
72/1994 Sb.,
kupující :
34) Michaela Rohanová, Děčín, byt. jednotka č. 257/13 vč. podílu 356/27936 na spol. částech
budovy a pozemku, cena nabídková 68 686,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude uveden
závazek kupujících o umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V kupní smlouvě bude dále uveden závazek kupující
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
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.
Usnesení č. RM 0317 089
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 130/2001/RKS/278 ze dne
24.5.2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 278, 279, ul. Na Pěšině,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 798, v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
30. Petr Šenk, Děčín, byt. jednotka č. 279/2 vč. podílu 352/21090 na spol. částech budovy
a pozemku, cena nabídková 68 508,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude uveden

závazek kupujících o umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V kupní smlouvě bude dále uveden závazek kupujícího
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- 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.
Usnesení č. RM 0317 090
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 288/2003/RKS/598 ze dne o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č.p. 598, ul. Plzeňská, včetně pozemku st.p.č. 985
v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku,
kupující
Jaroslav Vais, Děčín, kupní cena 2 000 000,-- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujícího
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění dohledu a oprav tranzitního potrubí vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
- o umožnění dodávky tepelné energie na odběrná místa mimo budovu čp. 598
V kupní smlouvě bude začleněno věcné břemeno umožnění práva chůze a jízdy přes parc. č. 985
pro oprávněné vlastníky domu č.p. 599 postaveného na pozemku 986 k.ú. Podmokly.
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.228 956,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 091
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 289/2003/RKS/974 o odprodeji nemovitosti
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č.p. 974, ul. Ústecká, včetně pozemku st.p.č. 3784
a vedlejšího pozemku p.p.č. 3785 v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku,
kupující
manželé Libor Šperl a Drahomíra Šperlová, Děčín, kupní cena 1 150 000,-- 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. 90 000,-- Kč.

Usnesení č. RM 0317 092
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 194/2003/RKS/354/38 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 354/38 v budově čp. 354 ul. Žerotínova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 569/36592 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 571
v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Pavel a Jiřina Halgašovi, Děčín, za nabídnutou cenu 111 254,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiokontakt Operator, a. s.
- 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 nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 093
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 195/2003/RKS/301/20 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 301/20 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 761/26577 na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 816, 823 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Luboš a Hana Rybičkovi, Děčín, za nabídnutou cenu 164 333,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 094
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 196/2003/RKS/818/10 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 818/10 v budově čp. 817, 818 ul.

Benešovská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 440/9555 na společných částech
budovy a pozemku st.p.č. 1913, 1914 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 na vedlejším pozemku
p.p.č. 1916/2, 1916/3 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jaroslava Malinovská, Děčín, za nabídnutou cenu 90 000,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 095
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 197/2003/RKS/679/1 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 679/1 v budově čp. 679 ul. J. z Poděbrad, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 581/3649 na společných částech budovy a
pozemku st.p.č. 2725 a spoluvlastnický podíl ve výši 581/3649 na vedlejším pozemku p.p.č. 2726
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Daniela Nistorová, Děčín, za nabídnutou cenu 120 000,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- zachovat pouliční osvětlení
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 096
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 198/2003/RKS/1344/3 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1344/3 v budově čp. 1343, 1344, 1355 ul.
Slovanská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 577/16966 na společných částech
budovy a pozemku st.p.č. 1803, 1804, 1805 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Otakar a Vlasta Šimůnkovi, Děčín, za nabídnutou cenu 125 000,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu plynové kotelny ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do

KN.
Usnesení č. RM 0317 097
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 199/2003/RKS/792/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 792/7 v budově čp. 792 ul. Jeronýmova, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 776/6864 na společných částech budovy a
pozemku st.p.č. 1157 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Milan a Dagmar Pikrtovi, Děčín, za nabídnutou cenu 146 000,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 098
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 200/2003/RKS/172/3 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 172/3 v budově čp. 171, 172 ul.
Kosmonautů, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 788/28416 na společných částech
budovy a pozemku st.p.č. 384, 385 v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jiří a Dagmar Sváčkovi, Děčín, za nabídnutou cenu 173 631,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
- předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 099
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 201/2003/RKS/1184/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1184/2 v budově čp. 1184 ul. 17. listopadu, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 592/5603 na společných částech budovy a
pozemku st.p.č. 2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 592/5603 na vedlejším pozemku p.p.č.
2263/1 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující

Jiří a Ludmila Milfaitovi, Děčín, za nabídnutou cenu 118 998,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a.s., spolu s umožněním přístupu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 100
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 202/2003/RKS/265/4 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 265/4 v budově čp. 264, 265 ul. Kamenická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 603/13980 na společných částech budovy a
pozemku st.p.č. 1428, 1429 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Dana Plechatá a Radovan Plechatý, Děčín, za nabídnutou cenu 115 940,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 101
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 203/2003/RKS/277/7 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 277/7 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a
pozemcích st.p.č. 799, 800 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Lucie a Roman Spáčilovi, Děčín, za nabídnutou cenu 140 155,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s., spolu s umožněním přístupu
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do

KN.
Usnesení č. RM 0317 102
Rada města projednala žádost pana Milana Pikrta a paní Jany Pikrtové o revokaci usnesení
zastupitelstva města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 0305 0519 ze dne 17.4.2003.
Usnesení č. RM 0317 103
Rada města projednala návrh na
rozhodnutí ZM č. 204/2003/RKS/792/4 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 792/4 v budově čp. 794 ul. Jeronýmova, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 974/6864 na společných částech budovy a
pozemku st.p.č. 1157 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Vlastimil Ryšánek, Děčín, za nabídnutou cenu 192 852,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 104
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 205/2003/RKS/1542/5 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1542/5 v budově čp. 1542, 1543 ul.
Želenická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 353/17813 na společných částech
budovy a pozemcích st.p.č. 2889/45, 2889/46 v k.ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jiřina Lauterbachová, Děčín, za nabídnutou cenu 74 262,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku kabelových rozvodů a provozního zařízení kabelové
televize
- umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů provoz a údržbu směšovací stanice
tepla a TUV včetně zařízení pro měření tepla, umístěné ve společných částech budovy
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
KN.
Usnesení č. RM 0317 105
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 0304 6010 ze dne 20.3.2003 a to
části, týkající se rozhodnutí ZM č. 267/2002/RKS/300, bodu 79) a schválit nové znění bodu 79)
takto :
79. Michal Kotek, Děčín, byt.j. č. 300/9 vč. podílu 600/50261 na společných částech budovy a
pozemku, cena nabídková 104 124,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 106
Rada města projednala žádost paní Marie Dvořákové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a přednostní odkoupení bytové
jednotky č. 5/556 v objektu čp. 556 ul. Kamenická 127, Děčín II za nabídkovou cenu navýšenou o
10% tj. 58 014,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 107
Rada města projednala žádost pana Jana Klabíka o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej bytové jednotky č. 226/7
v objektu č.p. 226 ul. Teplická 55, Děčín IV Janu Klabíkovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10%
tj. 119 444,-- Kč.
Usnesení č. RM 0317 108
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků domu č.p. 769/49 o revokaci usnesení
zastupitelstva města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. XVI ze dne 24.10.2002.
Usnesení č. RM 0317 109
Rada města projednala problematiku odprodeje nebytového prostoru č. 206/301 v objektu č.p. 206
ul. Čs. legií 17, Děčín IV a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit žádnou z předložených variant řešení.
Usnesení č. RM 0317 110
Rada města projednala žádost manželů Janačíkových o prodloužení termínu kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 30.6.2003.
Usnesení č. RM 0317 111
Rada města projednala předložený materiál týkající se rekultivované skládky Orlík III a
schvaluje
- pověřit Technické služby Děčín a. s. k jednání za město Děčín s dotčenými orgány státní správy
- uzavření předložené smlouvy o poskytování služeb spočívajících v zajištění stanovené péče o
uzavřenou a rekultivovanou skládku s Technickými službami Děčín a. s.
Usnesení č. RM 0317 112

Rada města projednala předložený materiál týkající se rekultivované skládky Orlík III a
doporučuje
zastupitelstvu města
- zajistit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši 793 110,-- Kč na zajištění stanovené péče o
uzavřenou a rekultivovanou skládku v letošním roce a rozpočtové opatření navrhnout dle
stanoviska OE
- zajistit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč na zajištění výstavby nové sběrné
jímky průsakových vod a rozpočtové opatření navrhnout dle stanoviska OE.
Usnesení č. RM 0317 113
Rada města projednala návrh na pověření vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín
k zastupování města při uzavírání smluv o pronájmu a dále při územním řízení podle stavebního
zákona č.50/76 Sb. v úplném znění a tento
odkládá
s tím, že bude opětovně projednán po prověření opodstatněnosti návrhu.
Usnesení č. RM 0317 114
Rada města projednala návrh výzvy více zájemcům k podání nabídky na předmět veřejné zakázky
„Úklid pracovišť MěÚ ve městě Děčín“ a
schvaluje
- návrh členů komise pro vyhodnocení nabídek
- pořadí kritérií
- seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Usnesení č. RM 0317 115
Rada města projednala předloženou informaci o plnění plánu jmenovitých staveb v I. pololetí 2003,
tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí.
Usnesení č. RM 0317 116
Rada města projednala pozvánku na 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 26.
června 2003 ve Společenském domě Střelnice a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 0317 117
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení ZM a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít kontrolu plnění usnesení ZM na vědomí.
Usnesení č. RM 0317 118
Rada města projednala investiční záměr města – výstavba bytových jednotek v Boleticích nad
Labem a tento
neschvaluje
a

ukládá
- místostarostovi Ladislavu Gregorovi
ve spolupráci s vedoucí odboru rozvoje předložit od jednání rady města návrh koncepce bytové
politiky města na roky 2003 – 2006
Termín : 09/2003
Usnesení č. RM 0317 119
Rada města projednala plnění usnesení rady města č. 161/02 z 12. prosince 2002 a v souladu se
zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, § 102 odst. 1, písm. j)
stanovuje
od 1.1.2004 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Děčín dle důvodové
zprávy a
ukládá
tajemníkovi Městského úřadu Děčín
- projednat s jednotlivými vedoucími odborů jmenovitě snížení počtu zaměstnanců města
zařazených do Městského úřadu Děčín v prvé skupině v termínu do 16. června 2003 dle
důvodové zprávy,
Termín kontroly : 06/03
- projednat s jednotlivými vedoucími odborů jmenovitě snížení počtu zaměstnanců města
zařazených do Městského úřadu Děčín ve druhé skupině v termínu do 31. srpna 2003 dle
důvodové zprávy.
Termín kontroly : 08/03
Usnesení č. RM 0317 120
Rada města projednala stížnost občanů a
neschvaluje
výpověď smlouvy o výpůjčce č. 01/99/HS uzavřené dne 17.2.1999 mezi městem Děčín a Erektus
bike team energy.
Usnesení č. RM 0317 121
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st.p.č. 457 o výměře 233 m2 a část p.p.č. 276/48 o
výměře dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 0317 122
Rada města projednala žádost obce Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o změně hranic katastrálních území mezi městem
Děčín a obcí Ludvíkovice
- z k.ú. Děčín p.p.č. 2831 a st.p.č. 2830 včetně objektu do k.ú. Ludvíkovice
- z k .ú. Ludvíkovice st.p.č. 181 včetně objektu čp. 242 a p.p.č. 1495/2 do k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 0317 123
Rada města projednala žádost obce Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informace, týkající se delimitace lesního prostoru v k.ú.
Folknáře z vlastnictví města Děčín do vlastnictví obce Ludvíkovice (historický majetek obce

Ludvíkovice) s tím, že celá záležitost bude řešena až po ukončení soudního sporu.
Usnesení č. RM 0317 124
Rada města projednala vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zámek Děčín –
rekonstrukce západního křídla na reprezentační prostory děčínského zámku – část B“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce uchazeče Děčínský stavební podnik s. r. o. , Folknářská 21, Děčín II.
Usnesení č. RM 0317 125
Rada města projednala návrh na vyhlášení výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání
nabídky na realizaci stavby „Oprava zpevnění svahů u Tyršova mostu“ a
schvaluje
seznam členů komise pro vyhodnocení nabídek
pořadí kritérií, váhu
seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
Usnesení č. RM 0317 126
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření tj. navýšení příjmů včetně zdrojů z roku 2002 o 9 771 tis. Kč, snížení rezervy
na obnovu majetku o 1 000 tis. Kč (rezerva schválena ve výši 1 039 tis. Kč), snížení dotace na
provoz zimního stadionu o 2 500 tis. Kč a zvýšení výdajů o 13 271 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0317 127
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravního podniku města
Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s. za rok 2002 a
schvaluje
- zprávu představenstva a. s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- roční účetní závěrku za rok 2002 včetně návrhu na rozdělení zisku,
- zprávu dozorčí rady a. s. o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2002 včetně výroku auditora,
- roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2002.
Usnesení č. RM 0317 128
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby Děčín a. s.,
projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Technické služby Děčín a. s. za rok
2002 a
schvaluje
- zprávu představenstva společnosti TSD a. s. o hospodaření a stavu jejího majetku za rok 2002,
- roční účetní závěrku za rok 2002 se závěry nezávislého auditora, včetně hospodářského výsledku
společnosti TSD a. s. za rok 2002 ve výši - 987 tis. Kč
- zprávu dozorčí rady společnosti TSD a. s. k činnosti v roce 2002
- vyjádření dozorčí rady společnosti TSD a. s. k roční účetní závěrce za rok 2002,
neschvaluje
- návrh na vyplacení ročních odměn statutárním orgánům společnosti TSD a. s. za rok 2002
a bere na vědomí

- zprávu o vztazích mezi TSD a. s. a propojenými osobami.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

