OPRAVA usnesení 191, 213,202
Město Děčín

USNESENÍ
z 24. schůze rady města konané dne 26. srpna 2003
Usnesení č. RM 0324 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 0317 119/1
tajemník MěÚ
usnesení č. 0318 041
tajemník MěÚ
usnesení č. RM 0315 012
vedoucí odboru dopravy
usnesení č. RM 0318 055
vedoucí odboru rozvoje
usnesení č. RM 0320 038
vedoucí odboru správy majetku
usnesení č. RM 0320 042
vedoucí odboru správy majetku
usnesení č. RM 0315 013
vedoucí odboru správy majetku
usnesení č. RM 0308 028
vedoucí odboru správy majetku-převod na OR

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

Usnesení č. RM 0324 002
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10 000,--Kč po lhůtě splatnosti
k 30. červnu 2003 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 003
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných odborem ekonomickým ve II.
čtvrtletí 2003 dle Směrnice MěÚ Děčín č. 2/2000 ze dne 7. 12. 2000 a č. 4/2003 ze dne 3. 6. 2003
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 004
Rada města projednala návrh dodatku 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 ze dne 3. 6. 2003 a
1) v y d á v á
Dodatek č. 1 Směrnice č. 4/2003 s účinností od 27. 8. 2003 a
2) s c h v a l u j e
revokaci odstavce 2/ usnesení městské rady č. 1169/99 ze dne 21. 10. 1999 a usnesení
městské rady č. 745/2000 ze dne 29. 6. 2000.
Usnesení č. RM 0324 005
Rada města projednala návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 165 Náměstí 5. května 7, Děčín III, s pozemkem
č. 208 v k. ú. Staré Město za předkládací cenu ve výši 479 300,--Kč.
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Usnesení č. RM 0324 006
Rada města projednala návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18. 3. 1999 a usnesení ZM č. VIII ze dne 26. 9.
2002, týkající se vyjmutí objektu č. p. 654 Bezručova 15, Děčín IV a
2) prodej objektu č. p. 654 Bezručova 15, Děčín IV, s pozemkem č. 982 v k. ú. Podmokly za
předkládací cenu ve výši 3 550 200,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 007
Rada města projednala návrh předkládacích cen bytových jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova
24, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu bytové jednotky č. 810/1 v objektu č. p. 810 ul.
Tylova 24, Děčín II, s podílem 1301/3714 na společných částech domu a na p. p. č. 767 zastavěná
plocha v k. ú. Děčín ve výši 540 200,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 008
Rada města projednala návrh předkládacích cen bytových jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova
24, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu bytové jednotky č. 810/3 v objektu č. p. 810 ul.
Tylova 24, Děčín II, s podílem 1039/3714 na společných částech domu a na p. p. č. 767 zastavěná
plocha v k. ú. Děčín ve výši 436 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 009
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny odborem ekonomickým č. 4/2003
dle čl. IV odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 010
Rada města projednala žádost uživatelů b. j. a nebytových prostor z objektu Zámecká 1068/2,
Děčín I, o částečnou revokaci usnesení č. ZM 0307 0404 ze dne 26. 6. 2003 v bodě 2) a žádost
JUDr. Dvořákové o přímý prodej objektu Zámecká 1068/2, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit schválenou předkládací cenu ve výši 7 801 880,--Kč a v případě
nezájmu či nedohody žadatelů – nájemců o koupi objektu za tuto předkládací cenu schválit přímý
prodej objektu Zámecká 1068/2, Děčín I, s pozemkem č. 158 v k. ú. Děčín JUDr. Dvořákové za
nabídnutou předkládací cenu 7 850 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0324 011
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 14/01/EO o odprodeji domu č. p. 537 ul.
Kamenická 55, Děčín II, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:

1) revokaci části usnesení ZM č. V ze dne 15. 3. 2001, týkající se odprodeje domu Kamenická
537/55, Děčín II a
2) prodej domu č. p. 537 ul. Kamenická 55, Děčín II, s pozemky p. č. 1945 zastavěná plocha a
1946 zahrada v k. ú. Děčín
kupující:
Ing. Ladislav Šindelář, Děčín, za kupní cenu 573 000,--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. 71 805,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 012
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 15/03/OE o odprodeji domu č. p. 372 ul.
Teplická 76, Děčín IV, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 372 ul. Teplická 76, Děčín IV, s pozemky p. č.
573 zastavěná plocha a 572 zahrada v k. ú. Podmokly
kupující:
manželé JUDr. Pavel a Věra Rejmanovi, Děčín, za kupní cenu 1 200 000,--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. 38 880,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 013
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 17/03/OE o odprodeji domu č. p. 114 ul. Prokopa
Holého 27, Děčín IV, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 114 ul. Prokopa Holého 27, Děčín IV,
s pozemkem p. č. 928 zastavěná plocha v k. ú. Podmokly
kupující:
Josef Miškolci, Děčín, podíl 1028/10058 za kupní cenu 390 115,--Kč
Pavel Komárek, Děčín, podíl 885/10058 za kupní cenu 354 388,--Kč
manželé Daniel a Vladimíra Valkovi, Děčín, podíl 788/10058 za kupní cenu 316 134,--Kč
manželé Karel a Alena Loškovi, Děčín, podíl 928/10058 za kupní cenu 386 507,--Kč
manželé Miroslav a Renáta Pluháčkovi, Děčín, podíl 777/10058 za kupní cenu 290 511,--Kč
manželé Jiří a Jana Vinduškovi, Děčín, podíl 931/10058 za kupní cenu 415 571,--Kč
Jaroslav Kučera, Děčín, podíl 440/10058 za kupní cenu 179 359,--Kč
Realitní kancelář Sever s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Dvořákova 20, podíl 4281/10058 za
kupní cenu 1 555 049,--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
- se kupní cena sníží u podílu Realitní kanceláře Sever s. r. o. o vložené investice do nebytového
prostoru ve výši 270 840,--Kč
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl.VII odst.1) ve výši 250 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0324 014
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 28/02/EO o odprodeji domu č. p. 916
Krásnostudenecká 86, Děčín VI, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci části usnesení ZM č. V ze dne 5. 9. 2002, týkající se odprodeje domu
Krásnostudenecká 916/86, Děčín VI a
2) prodej domu č. p. 916 Krásnostudenecká 86, Děčín VI, s pozemky p. č. 2959 zastavěná plocha
a 2960 zahrada v k. ú. Podmokly
kupující:
Vilém Musil, Děčín, za kupní cenu 660 000,--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. 75 908,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 015
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 16/03/OE o odprodeji domu č. p. 242 ul.
Přemyslova 3, Děčín III, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 242 ul. Přemyslova 3, Děčín III, s pozemkem p. č.
438 zastavěná plocha v k. ú. Děčín – Staré Město
kupující:
manželé Zdeněk a Ing. Ludmila Smržovi, Děčín, za kupní cenu 796 900,--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 2,2 %, tj.15 844,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 016
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 18/03/OE o odprodeji domu č. p. 715 ul. 28.
října 14, Děčín I, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 715 ul. 28.října 14, Děčín I, s pozemky p. č. 484
zastavěná plocha a 487 zastavěná plocha v k. ú. Děčín
kupující:
manželé Tomáš a Jana Řepovi
podíl 2529/4342 za kupní cenu 578 897,--Kč
manželé Jan a Danuše Šimonovi
podíl 552/4342 za kupní cenu 126 355,--Kč
Marie Novotná
podíl 589/4342 za kupní cenu 134 825,--Kč
manželé Emanuel a Božena Malcovi
podíl 672/4342 za kupní cenu 153 823,--Kč
všichni Děčín.
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
- se kupní cena sníží u podílu manželů Řepových o vložené, dosud neodbydlené investice do
bytové jednotky, upřesněné ke dni podpisu kupní smlouvy
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl.VII odst. 1) ve výši 20%,tj.167 036,--Kč.

Usnesení č. RM 0324 017
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 19/03/OE o odprodeji domu č. p. 43 ul. Slepá 11,
Děčín VII, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 43 ul. Slepá 11, Děčín VII, s pozemky p. č. 34
zastavěná plocha a p. č. 35 zahrada v k. ú. Chrochvice s věcným břemenem umístění rozvaděče
včetně napájecích kabelů pro ČOV.
kupující:
manželé Vladislav a Marie Trojanovi, Děčín, za kupní cenu 357 700,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20%, tj. 29 730,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 018
Rada města projednala problematiku prodeje domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení ZM č. 0303 609 ze dne 13. 2. 2003 a
2) prodej domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV, s pozemkem p. č. 764 zastavěná plocha v k.
ú. Podmokly
kupující:
Zdeňka Kálesová, Děčín,
podíl 7633/8701 za kupní cenu 2 851 976,--Kč
Vratislav Vaněk, Děčín,
podíl 1068/8701 za kupní cenu 313 624,--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 12,2 %, tj. 325 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 019
Rada města projednala žádost Petra Jetela, bytem Jiřího z Poděbrad 68, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1. písm. f) „Doplňkových pravidel“ a z čl.
VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu č. p. 1506, 1507,
1508 Školní ul., Děčín VI, do 30. 9. 2004.
Usnesení č. RM 0324 020
Rada města projednala žádost Olgy Kubiskové, bytem ul. Rytířská 22/3, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domu č. p. 22 Rytířská ul. 3, Děčín III, do 30. 10. 2003.
Usnesení č. RM 0324 021
Rada města projednala žádost zástupců spoluvlastníků domu č. p. 745 Divišova ul. 7, Děčín IV
a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. III odst. 2) „Pravidel“, tj. poskytnutí příspěvku do fondu
oprav ve výši 76 907,--Kč spoluvlastníkům domu č. p. 745 Divišova ul. 7, Děčín IV, kteří uhradili
kupní cenu.
Usnesení č. RM 0324 022
Rada města projednala žádost vlastníků domu Nerudova 624/23, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domu č. p. 624 ul. Nerudova 23, Děčín I, do 17. 9. 2003.
Usnesení č. RM 0324 023
Rada města projednala žádost JUDr. Pavly Dvořákové, bytem Lužická 1115/44, Děčín II, o přímý
prodej objektu Prokopa Holého 138/23, Děčín IV, vč. pozemku č. 926 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý prodej objektu Prokopa Holého 138/23, Děčín IV, včetně
pozemku č.926 v k. ú. Podmokly JUDr. Dvořákové za nabídnutou předkládací cenu 3 860 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 024
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 290/2003/RKS/76 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 schválit
1) částečné postoupení žádosti na Annu Maškovou a Vladimíra Mašku, Děčín, a
2) prodej nemovitosti č. p. 76, 77 ul. Ústecká, Děčín VII, včetně pozemků st. p. č. 36 (dle GP
č. 314-027/2000) a st. p. č. 37 v k. ú. Chrochvice, dle Občanského zákoníku pro kupující:
Pavel Korpoš, Děčín,
manželé Vladimír Maška a Anna Mašková, Děčín,
kupní cena 500 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů
dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %, tj.
100 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 025
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 296/2003/RKS/652 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. 652 ul. Riegrova, včetně pozemku st. p. č. 960
v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Ing. Jaroslav Preiszler, Děčín, a Ing. Alena Preiszlerová, Děčín, kupní cena: 1 600 000,--Kč
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 vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
Na kupující přechází z vlastníka budovy práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o věcném
břemeni ze dne 17. 9. 1998, spočívající v zachování úkrytu CO a práva vstupu pověřeným osobám.
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.
187 889,-- Kč.
Usnesení č. RM 0324 026
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 294/2003/RKS/610 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. 610 ul. Budapešťská, včetně pozemku st. p. č.
2703/2 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Antonín Jony a Irena Jonyová, Děčín, kupní cena 558 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %, tj.
111 582,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 027
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 292/2003/RKS/355 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. 355 ul. Čs. partyzánů, včetně pozemku st. p. č.
877/3 v k. ú. Boletice, dle Občanského zákoníku
kupující:
RK Sever DC Plus s. r. o., sídlem Křížová 16, Děčín I
kupní cena 3 609 838,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění dohledu a oprav měřící trati vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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 6,8 %, tj.

245 469,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 028
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 293/2003/RKS/359 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. 359, ul. Májová, včetně pozemku st. p. č.
877/15 v k. ú. Boletice, dle Občanského zákoníku
kupující:
RK Sever DC Plus s. r. o., sídlem Křížová 16, Děčín I
kupní cena 3 578 715,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění dohledu a oprav měřící trati vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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 6,9 %, tj.
246 931,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 029
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 295/2003/RKS/396 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. 396 ul. Roudnická, včetně pozemku st. p. č.
663 s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes p. č. 663 pro vlastníka p. p. č. 664 v k. ú. Staré
Město, dle Občanského zákoníku
kupující:
Jana Pařilová, Děčín, kupní cena : 1 150 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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.
135 432,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 030
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 297/2003/RKS/380 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. 380 ul. Zelená, včetně pozemku st. p. č.
409/12 a vedlejšího pozemku 409/13 v k. ú. Staré Město, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Josef Knazovič a Karin Knazovičová, Děčín, kupní cena 3 800 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění dohledu a oprav měřící trati vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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 16,3 %, tj.
544 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 031
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 206/2003/RKS/817/10 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. 817/10 v budově č. p. 817, 818 ul.
Benešovská a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 444/9555 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:
Pavel Šíma, Děčín, za nabídnutou cenu 90 308,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
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 katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 032
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 207/2003/RKS/135/23 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:
1) revokaci usnesení ZM č. XXIII ze dne 21. 2. 2002, týkající se prodeje bytové jednotky
manželům Míkovým a
2) prodej bytové jednotky č. 135/23 v budově č. p. 134, 135 ul. Labská a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 614/25948 na společných částech budovy a pozemcích st. p. č.
262, 263 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ludmila Pavlovičová, Děčín, za nabídnutou cenu 160 000,--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
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 katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 033
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 208/2003/RKS/276/9 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. 276/9 v budově č. p. 276, 277 ul. Na
Pěšině a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 788/21138 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Žilka, Děčín, za nabídnutou cenu 180 000,--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
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 034
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 209/2003/RKS/276/1 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. 276/1 v budově č. p. 276, 277 ul. Na
Pěšině a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 620/21138 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Žilka, Děčín, za nabídnutou cenu 140 000,--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
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 035
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 210/2003/RKS/1497/11 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. 1497/11 v budově č. p. 1494, 1495, 1496,
1497 ul. Severní a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 360/42492 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 3006/10, 3006/11, 3006/12, 3006/13 v k. ú. Podmokly, dle zákona č.
72/1994 Sb.
kupující:
Zdeněk a Jaroslava Jakubcovi, Děčín, za nabídnutou cenu 120 000,--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
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 036
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 211/2003/RKS/1219/21 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. 1219/21 v budově č. p. 1219, 1220, 1221 ul.
Pohraniční a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 793/34847 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 54/2, 54/3, 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Mgr. Jitka Koutná, Děčín, za nabídnutou cenu 161 000,--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 v domě dva protiradiační úkryty
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0324 037
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 212/2003/RKS/301/11 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. 301/11 v budově č. p. 300, 301, 302, 303 ul.
Oblouková a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 624/50261 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Hana a Rudolf Nebojsovi, Děčín, za nabídnutou cenu 118 959,--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
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 038
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 213/2003/RKS/1494/9 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:
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XIV ze dne 24. 10. 2002, týkající se prodeje bytové
jednotky manželům Eklovým a
2) prodej bytové jednotky č. 1494/9 v budově č. p. 1494, 1495, 1496, 1497 ul. Severní a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 782/42492 na společných částech budovy a
pozemcích st. p. č. 3006/10, 3006/11, 3006/12, 3006/13 v k. ú. Podmokly, dle zákona č.
72/1994 Sb.
kupující:
Ivana a Libor Nimcovi, Děčín, za nabídnutou cenu 144 143,--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
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 039
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 214/2003/RKS/1547/31 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. 1547/31 v budově č. p. 1547 ul. U
Tvrze a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 491/17906 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 2889/32 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Zdeněk a Jaroslava Jakubcovi, Děčín, za nabídnutou cenu 115 000,--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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 040
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 215/2003/RKS/1030/7 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. 1030/7 v budově č. p. 1030 ul. Hálkova a
s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 291/9833 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 468 v k. ú.. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Stanislav Šťastný, Labská Stráň, za nabídnutou cenu 100 000,--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 katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 041
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 216/2003/RKS/264/12 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. 264/12 v budově č. p. 264, 265 ul.
Kamenická a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 506/13980 na společných částech
budovy a pozemcích st. p. č. 1428, 1429 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Olga Duranová, Děčín, za nabídnutou cenu 150 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10ti 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
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0324 042
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 217/2003/RKS/717/3 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. 717/3 v budově č. p. 717 ul. 28. října a s ní
související spoluvlastnické podíly ve výši 699/8249 na společných částech budovy a pozemku st.
p. č. 372 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Olga Duranová, Děčín, za nabídnutou cenu 120 000,--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 katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 043
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 221/2003/RKS/318/1 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. 318/1 v budově č. p. 318, 319, 320 ul.
Kladenská a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 594/17771 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 626 a spoluvlastnický podíl ve výši 594/17771 na vedlejším pozemku p.
p. č. 629/1 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vladimír Hošek, Děčín, za nabídnutou cenu 110 696,--Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu č. p.
318, 319, 320
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. RM 0324 044
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 220/2003/RKS/932/13 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. 932/13 v budově č. p. 932 ul. Podmokelská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 654/10018 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 1203 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaroslava Malinovská, Děčín, za nabídnutou cenu 117 181,--Kč
Na vlastníka 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 kupujícímu bude
poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0324 045
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 219/2003/RKS/967/1 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. 967/1 v budově č. p. 967 ul. Kamenická a
s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 406/3926 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1808 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Gabriela Grillová, Děčín, za nabídnutou cenu 90 000,--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.
Usnesení č. RM 0324 046
Rada města projednala návrh na rozhodnutí č. ZM 218/2003/RKS/1219/13 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. 1219/13 v budově č. p. 1219, 1220, 1221 ul.
Pohraniční a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 190/34847 na společných částech
budovy a pozemcích st. p. č. 54/2, 54/3, 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jan a Alena Rokůskovi, Děčín, za nabídnutou cenu 38 500,--Kč
Na vlastníka 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 v domě dva protiradiační úkryty
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.

Usnesení č. RM 0324 047
Rada města projednala žádost manželů Masopustových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnout slevu ve výši 10 % z
nabídkové ceny manželům Františkovi a Věře Masopustovým při odprodeji b. j. č. 302/9 v objektu
č. p. 302 ul. Oblouková, Děčín III.
Usnesení č. RM 0324 048
Rada města projednala žádost paní Jitky Sadílkové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnout slevu ve výši 10 %
z nabídkové ceny paní Jitce Sadílkové při odprodeji b. j. č. 301/4 v objektu č. p. 301 ul.
Oblouková, Děčín III.
Usnesení č. RM 0324 049
Rada města projednala žádost manželů Růžkových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1547/24 v objektu
č. p. 1547 ul. U tvrze 10, Děčín VI, Tomášovi a Jaroslavě Růžkovým, za navýšenou nabídkovou
cenu o 10 %, tj. 151 030,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 050
Rada města projednala odvolání paní Drahomíry Končelové a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 0304 6015 ze dne 20. 3. 2003 a
revokaci usnesení č. ZM. 0306 0422 ze dne 22. 5. 2003 a poskytnutí slevy ve výši 10 % z nabídkové
ceny b. j. č. 315/23, Děčín III, v objektu č. p. 315 ul. Kladenská 13, Děčín III, paní Drahomíře
Končelové.
Usnesení č. RM 0324 051
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu Litoměřická 138/51, Děčín III a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení kauce Mgr. Jandové ve výši 5 % z dohadovacího řízení ve výši
24 991,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 052
Rada města projednala problematiku odprodeje a žádost o snížení ceny objektu Litoměřická
138/51, Děčín III a
odkládá
rozhodnutí s tím, že odbor ekonomický předloží doplněný materiál o požadované informace do
jednání rady města dne 2. 9. 2003.

Usnesení č. RM 0324 053
Rada města projednala žádost pana Hoška o slevu z ceny bytové jednotky a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit slevu z ceny bytové jednotky č. 318/1 v objektu č. p. 318 ul.
Kladenská 25, Děčín III, ve výši 30 %.

Usnesení č. RM 0324 054
Rada města projednala návrh na prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0520 ze dne 17. 4. 2003, bodu 2) a
2) prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č. 320/2 v budově č.
p. 320 ul. Kladenská 29, Děčín III, do 21. 5. 2003.
Usnesení č. RM 0324 055
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Vaise o prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 30. 9. 2003.
Usnesení č. RM 0324 056
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 0307 0438 a to části, týkající se
rozhodnutí ZM č. 267/2002/300, 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 102 600,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 057
Rada města projednala návrh na způsob odprodeje objektů schválených usnesením č. ZM 0306
0426 ze dne 22. 5. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu Palackého 1226/16, Děčín IV, dle „Zásad“ a ostatních
objektů dle platných „Doplňkových pravidel“ schválených dne 2. 7. 1998 ve znění pozdějších
doplňků s tím, že u objektu 28. října 225/1, 226/3, 227/5, 228/7, Děčín I, nebude poskytnuta další
sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny každé bytové jednotky resp. budovy s ohledem na technický
stav nemovitostí.
Usnesení č. RM 0324 058
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a rozšíření veřejné zakázky s RK SEVER DC s.
r. o. a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. RM 0307 016 ze dne 25. 2. 2003 a
2) rozšíření veřejné zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek dle
„Doplňkových pravidel“ u objektů schválených ZM dne 11. 9. 2003 a zaslání výzvy jednomu
zájemci, tj. RK SEVER DC s. r. o. Děčín k podání nabídky na realizaci prodeje 476-528
bytových a nebytových jednotek dle rozhodnutí ZM, a to v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb.
§ 50 d) v platném znění s tím, že prodej domů dle Obč. zák. po neuskutečněné 3. nabídce dle
„Doplňkových pravidel“ bude zajišťovat odbor ekonomický a platnost všech mandátních smluv
bude ponechána do doby ukončení činnosti dle těchto smluv.
Usnesení č. RM 0324 059
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a

odkládá
rozhodnutí revokovat usnesení RM č. 374/01 ze dne 5. 4. 2001 s tím, že materiál bude opětovně
komplexně předložen vč. návrhu na odprodej pozemku.
Usnesení č. RM 0324 060
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1597/1 o výměře 374 m2 v k. ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. RM 0324 061
Rada města projednala návrh na změnu nájemce a prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 664/3-104 ze dne 4. 8. 1993 na pronájem pozemku p. č. 664/3 v k. ú.
Horní Oldřichov ve smyslu změny nájemce z původního „paní Marie Kejzlarová, Děčín, “ na
nového nájemce a to „pana Jiřího Mádra, Děčín,“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 664/3 o výměře 23 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 0324 062
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2645 o výměře 181 m2 a st. p. č.
2644 o výměře 229 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0324 063
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 343/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Chrochvice na zahradu za cenu dle
zásad, tj. 200,--Kč/rok pro manžele Říčařovy, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 343/1 o výměře 658 m2 v k. ú.
Chrochvice.
Usnesení č. RM 0324 064
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 318/3 o výměře 799 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 0324 065
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2592/1 v k. ú. Podmokly o
výměře upřesněné GP.

Usnesení č. RM 0324 066
Rada města projednala návrh na prodej části pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 521/1 o výměře 236 m2 a st. p. č.
521/2 o výměře 145 m2 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0324 067
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 318/1 o výměře 359 m2 , p. p. č. 318/2 o
výměře 591 m2 a části pozemku p. č. 315/5 dle GP č. 485-54/2003 ozn. jako p. p. č. 318/8 o
výměře 531 m2 vše v k. ú. Bělá u Děčína .se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Kopejskovy, Děčín, za cenu 37 025,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou
zatížení části pozemku p. č. 315/5 (dle GP 315/8) věcným břemenem práva jízdy a chůze pro
vlastníka pozemku p. č. 315/5.
Usnesení č. RM 0324 068
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 377 o výměře 261 m2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 39 150,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Höllovy, Děčín.
Usnesení č. RM 0324 069
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) prodej pozemku p. č. 495/10 v k. ú. Chlum u Děčína o výměře 158 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Kožárovy, Děčín, za cenu 1 580,--Kč + ostatní náklady spojené
s převodem a
2) prodej pozemku p. č. 495/10 v k. ú. Chlum u Děčína o výměře 158 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Oldřicha Škodu, Děčín, za cenu 1 580,--Kč + ostatní náklady spojené
s převodem a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu řízení
a s vybudováním studny na pozemku p. č. 495/10 v k. ú. Chlum u Děčína na náklady
stavebníka.

Usnesení č. RM 0324 070
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly (ul. Dělnická a
Klostermannova) a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2653/1 o výměře 169 m2 a p. p. č. 2653/3 o
výměře 150 m2 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0324 071
Rada města projednala návrh na
prodej pozemků v k. ú. Podmokly (ul. Dělnická a
Klostermannova) a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2653/1 o výměře 169 m2 a p.
p. č. 2653/3 o výměře 150 m2 v k. ú. Podmokly na stavbu bytového domu.
Usnesení č. RM 0324 072
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 855/3 o výměře 210 m2 a část p. p. č.
837/1 o výměře dle GP v k. ú. Bynov (Teplická ul.).
Usnesení č. RM 0324 073
Rada města projednala návrh na rozšíření stávající nájemní smlouvy a prodej pozemku v k. ú.
Vilsnice a
schvaluje
rozšíření stávající nájemní smlouvy č. 111 – 111 ze dne 4. 1. 1994 o dočasném užívání pozemku p.
č. 111 o výměře 1781 m2 v k. ú. Vilsnice o dalšího nájemce a to manžele Jiroutovy, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 111 o výměře 1781 m2 v k. ú. Vilsnice
(Ústecká ul.).
Usnesení č. RM 0324 074
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly o
výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 0324 075
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 1375/01 ze dne 1. 11. 2001 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení ZM č. LXXVI ze dne 15. 11. 2001 v plném znění a
2. prodej pozemku p. č. 243/2 o výměře 38 m2 a p. p. č. 247/4 o výměře 155 m2 v k. ú. Dolní
Žleb manželům Ing.Milošovi a Jaroslavě Kopeckým, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 1 930,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 076
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení RM č. 0315 080 ze dne 13. 5. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení č. ZM 0307 0624 ze dne 26. 6. 2003 v plném znění
2. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3300 o výměře 278 m2 v k. ú. Podmokly na
zahradu.

Usnesení č. RM 0324 077
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 567 o výměře 8705 m2 v k. ú. Bynov pro
manžele Jiřího a Vlastu Lifkovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 176 250,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 078
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a zatížení
pozemku věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 950 o výměře 251 m2 (dle GP č. 526188/2001 označené jako p. č. 950/1) v k. ú. Boletice nad Labem pro manžele Jana a Jarmilu
Hložkovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 510,--Kč + ostatní náklady a
zatížení pozemku p. č. 972/1 věcným břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 950/1.

Usnesení č. RM 0324 079
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a zatížení
pozemku věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 950 o výměře 28 m2 (dle GP č. 526188/2001 označené jako p. č. 950/2) v k. ú. Boletice nad Labem pro manžele Jiřího a Drahomíru
Kindlovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 280,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 080
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2631/1 dle GP č. 1458-181/2002 ozn. jako
p. p. č. 2631/1 o výměře 457 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 11
425,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Hofmanovy, Děčín.
Usnesení č. RM 0324 081
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2631/ a části pozemku p. č. 2632 dle GP č.
1458-181/2002 ozn. jako p. p. č. 2632/1 o výměře o výměře 198 m2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 6 922,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Redlichovy, Děčín.
Usnesení č. RM 0324 082
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2631/1 a části pozemku p. č. 2632 dle GP
č. 1458-181/2002 ozn. jako p. p. č. 2632/2 o výměře 713 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 28 933,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro pana Michala
Murína, Děčín.

Usnesení č. RM 0324 083
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 219 o výměře 1561 m2 v k. ú. Folknáře pro
pana Pavla Korpoše, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 39 025,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0324 084
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1048 v k. ú. Podmokly o
výměrách stanovených GP.
Usnesení č. RM 0324 085
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků formou dohadovacího řízení v souladu se
„Zásadami…“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení
pozemku p. č. 76 a p. č. 78 v k. ú. Vilsnice (dle GP č. 288-003/2003 se jedná o p. p. č. 76/3 o
výměře 1633 m2 , p. p. č. 76/2 o výměře 1638 m2 a , p. p. č. 76/1 o výměře 1816 m2 ) na stavu
3 RD s tím, že smluvně bude ošetřen účel prodeje tak, aby v případě nesplnění podmínky město
mohlo uplatnit nárok na zpětné nabytí pozemku a při dohadovacím řízení o prodeji těchto pozemků
bude výchozí cena stanovena dle „Zásad…“.
Usnesení č. RM 0324 086
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 701/6 o výměře dle GP (po
oddělení chodníku) v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 0324 087
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1034/3 v k. ú. Horní Oldřichov o
výměře 643 m2 .

Usnesení č. RM 0324 088
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2759 v k. ú. Podmokly o
výměrách stanovených GP.

Usnesení č. RM 0324 089
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ´ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1014/15 na stavbu RD po
vydání územního rozhodnutí a část pozemku p. č. 1014/15 pod stávající stavbou o výměrách dle GP
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 0324 090
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 863/22 o výměře 363 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 0324 091
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 489/3 o výměře 2712 m2 a p. č.
489/1 o výměře 3070 m2 v k. ú. Folknáře na stavu 2 – 4 RD (po rozdělení pozemků dle požadavků
odborů a možností napojení na komunikaci a inženýrské sítě).
Usnesení č. RM 0324 092
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 0320 006 ze dne 1. 7. 2003 v doporučující části v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 654 v k. ú. Děčín o
výměrách stanovených GP, který bude vyhotoven v souladu s návrhem SÚ Děčín.
Usnesení č. RM 0324 093
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1080/8 a části p. p. č. 1080/9
v k. ú. Březiny u Děčína o výměrách stanovených GP (dle oplocení).
Usnesení č. RM 0324 094
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 542/1 o výměře 1613 m2 v k. ú.
Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 0324 095
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 239/2, část pozemku p. č.
235/3 oba v k. ú. Bělá u Děčína o výměrách určených GP a pozemek p. č. 246/3 o výměře 268 m2
a st. p. č. 61/2 o výměře 41 m2 oba v k. ú. Bělá u Děčína nebo jejich části o výměrách stanovených
GP po zaměření místní komunikace – ul. Saská.

Usnesení č. RM 0324 096
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 462/2 v k. ú. Bělá u Děčína o
výměře 1247 m2 jako zázemí.
Usnesení č. RM 0324 097
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p.č. 119 v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p.č. 119 o výměře 20 m2 v k. ú. Boletice nad Labem –
pozemek pod stávající garáží.
Usnesení č. RM 0324 098
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Horní
Oldřichov a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy č. 862-104/03 ze dne 3. 2. 2003 o dalšího nájemce – paní Mgr.
Alexandru Merhulíkovou, Na Hranicích 149, Děčín IX.
Usnesení č. RM 0324 099
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 167 o výměře 356 m2, p. p. č. 180/1 o výměře 365
m2 a p. p. č. 180/2 o výměře 487 m2 v k. ú. Velká Veleň pro Mgr. Zdeňku Boháčovou, Ústí nad
Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 12 080,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0324 100
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků st. p. č. 145/4 a p. p. č. 145/2 v k. ú. Křešice u
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) odprodej pozemků st. p. č. 145/4 o výměře 270 m2 a části p. p. č. 145/2, dle GP č. 34944/2003 p. p. č. 145/2 o výměře 545 m2, oba v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, manželům Kordovým, Děčín, za cenu 203 750,--Kč + ostatní náklady
a
2)

odprodej pozemku části p. p. č. 145/2, dle GP č. 349-44/2003 p. p. č. 145/11 o výměře 369 m2
v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Štarmanovým, Děčín,
za cenu 9 225,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0324 101
Rada města projednala návrh na rozdělení pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh stavebního úřadu na rozdělení pozemků p. č. 1039/4-12 v k. ú.
Prostřední Žleb podle varianty „B“, tj. umístění 4 rodinných domů na uvedených pozemcích.

Usnesení č. RM 0324 102
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 586/1 v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 586/1 v k. ú. Chrochvice o
výměře upřesněné GP.

Usnesení č. RM 0324 103
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku p. č. 229 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p. č. 229 o výměře 826 m2 , se všemi součástmi a
příslušenstvím, slečně Lence Kynlové, Děčín, za cenu 8 260,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 104
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 1014/8 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1014/8 o výměře 1920 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov za účelem využití pro sport.
Usnesení č. RM 0324 105
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku p. č. 1041/1 v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p. č. 1041/1 o výměře 897 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Bejblíkovým, Děčín, za cenu 22 425,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 106
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st. p. č. 453/1 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře 291
m2 - ul. Saská.
Usnesení č. RM 0324 107
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 1333 v k. ú. Podmokly o výměře 514 m2
- ul. Poděbradská.
Usnesení č. RM 0324 108
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 1332 v k. ú. Podmokly o výměře 395 m2
- ul. Poděbradská.

Usnesení č. RM 0324 109
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 683/3 v k. ú. Bynov o výměře 236 m2
- ul. Na Vyhlídce.

Usnesení č. RM 0324 110
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 533/2 o výměře 610 m2 , p. p. č. 535/2
o výměře 45 m2 a část p. p. č. 1076 o výměře dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) v k.
ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 0324 111
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
pronájem části p. p. č. 257/3 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře cca 30 m2 jako zázemí k obytnému
domu – odstavná plocha pro osobní vozidla, panu Radku Havlíčkovi, Ilsede, SRN, za cenu 23,--Kč/
m2/rok, tj. 690,--Kč/rok a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 257/3 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
dle geometrického plánu (který bude vyhotoven).
Usnesení č. RM 0324 112
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 190/1 o výměře 650 m2 a p. p. č. 190/2
o výměře 503 m2 v k. ú. Boletice nad Labem – ul. Spojenců.
Usnesení č. RM 0324 113
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 769/1 o výměře 963 m2 v k. ú. Děčín –
ul. Tylova.
Usnesení č. RM 0324 114
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 456 v k. ú. Děčín – Staré Město o
výměře dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) – ul. Březová.
Usnesení č. RM 0324 115
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 173 v k. ú. Chrochvice o výměře
dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) – ul. Odboje.

Usnesení č. RM 0324 116
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 978 o výměře 853 m2 k. ú. Boletice nad Labem se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Hanu Kounovou, Děčín, a pana Rostislava Hoise, Děčín,
za cenu 8 530,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 117
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části p. p. č. 1037/1 dle GP č. 160-165/2002 nově ozn. jako p.
p. č. 1037/9 o výměře 158 m2 v k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Vladimíra Hůlu, Ústí nad Labem a pana Jiřího Hůlu, Tachov, za cenu 1 580,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0324 118
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 856 o výměře 309 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem (ul. Vítězství).
Usnesení č. RM 0324 119
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 325 o výměře 706 m2 a p. p. č. 333 o výměře 769 m2
v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Janu Rehákovou,
Děčín, za cenu 36 875,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 120
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 1269/1 v k. ú. Březiny o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Usnesení č. RM 0324 121
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st. p. č. 319/6 o výměře 216 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov (Teplická ul.).
Usnesení č. RM 0324 122
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 1271/1 o výměře 3144 m2 v k. ú.
Velká Veleň.

Usnesení č. RM 0324 123
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 285 o výměře 214 m2 v k. ú.
Chrochvice (Kollárova ul.).
Usnesení č. RM 0324 124
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 993 o výměře 339 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem (ul. Kostelní).
Usnesení č. RM 0324 125
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 394/5 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 394/5 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Bělá u Děčína za účelem výstavby
základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě, společnosti Eurotel Praha s r.o., Vyskočilova
1442/1b, Praha 4, za cenu 12,--Kč/m2 /rok, na dobu určitou v délce 30 let – po dobu životnosti
stavby.
Usnesení č. RM 0324 126
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a prodej části pozemku p. č. 1349/4
v k. ú. Borek u Děčína a rozhodnutí
odkládá
s tím, že odbor předloží nový návrh po jednání se zástupci Českých drah.
Usnesení č. RM 0324 127
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 443/1 v k. ú. Pomokly o výměře dle
geometrického plánu – ul. Na Výšinách.

Usnesení č. RM 0324 128
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí a to:
- z majetku města Děčín část p. p. č. 168/52 (dle GP č. 2205-059/2002 se jedná o díl „a“) o
výměře 18 m2 v k. ú. Podmokly do majetku manželů Miloslavy a Marka Volfových, Děčín,
- z majetku manželů Miloslavy a Marka Volfových, Děčín, část p. p. č. 168/78 (dle GP č. 2205059/2002 se jedná o díl „d“) o výměře 18 m2 v k. ú. Podmokly do majetku města Děčín
a to bez dalšího finančního vyrovnání.

Usnesení č. RM 0324 129
Rada města projednala návrh na podej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 853/1 v k. ú. Bynov o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven – ul. Teplická.

Usnesení č. RM 0324 130
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části p. p. č. 1539 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Děčín jako zázemí k bytové domu pro
Společenství vlastníků bytových jednotek Kamenická 298, 299, Děčín II, zastoupené předsedou
paní Ilonou Šeneklovou, Děčín, za cenu 2,--Kč/ m2 /rok, tj. 1 400,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 0324 131
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 535/4 v k. ú. Lesná u Děčína o výměře
115 m2 .
Usnesení č. RM 0324 132
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části p. p. č. 729/22 v k. ú. Bynov o výměře 152 m2 (dle
GP č. 528-044/2003 se jedná o díl „a“) panu Josefu Klempířovi, Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 3 800,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 133
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly (pozemky zastavěny
v rámci stavby „ČD, DDC, Průjezd železničním uzlem Děčín“) a rozhodnutí
odkládá
s tím, že nový návrh bude předložen po jednání se zástupci Českých drah.

Usnesení č. RM 0324 134
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bod 1/ prodej části p. p. č. 206 v k. ú. Děčín – Staré Město (cca ½)
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, panu Stanislavu Motyčkovi, Děčín, za cenu 25,-Kč/ m2 se všemi součástmi a příslušenstvím a bod 2/ prodej části p. p. č. 206 v k. ú. Děčín – Staré
Město (cca ½) dle geometrického plánu, který bude vyhotoven paní Zdeňce Stárkové, Děčín, za cenu
25,--Kč/ m2 se všemi součástmi a příslušenstvím.
Usnesení č. RM 0324 135
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 480 v k. ú. Děčín o výměře dle
geometrického plánu jako zázemí k domu – ul. Nerudova.
Usnesení č. RM 0324 136
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat p. p. č. 351/4 o výměře 91 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem (ul. Na Slovanech).
Usnesení č. RM 0324 137
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení RM č. 0317 052 ze dne 3. 6. 2003 ve smyslu vypuštění textu „…a
SČE a. s., Teplická 874/8, Děčín IV za cenu 9 160,--Kč + ostatní náklady …..“ a
doporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení ZM č. 0307 0622 ze dne 26. 6. 2003 ve smyslu
vypuštění textu „ …a SČE a. s., Teplická 874/8, Děčín IV za cenu 9 160,--Kč + ostatní
náklady….“ .
Usnesení č. RM 0324 138
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje částí pozemku p. č. 979 v k.
ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0311 041 ze dne 8. 4. 2003 v bodě 6. v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0606 0642 ze dne 22. 5. 2003 v bodě 6)
v plném znění a
2) prodej části p. p. č. 979 v k. ú. Boletice nad Labem dle GP č. 555-195/2002 nově ozn. jako p. p.
č. 979/10 o výměře 421 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Černým, Děčín, za cenu 4 210,--Kč + ostatní náklady s podmínkou bezúplatného
zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 555-195/2002.

Usnesení č. RM 0324 139
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 39/6 o výměře 920 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Štrajtovy, Děčín, za cenu dle dohody, tj. 9 200,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 140
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 39/5 o výměře 521 m2 a st. p.č. 849 o výměře
16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Pšeničkovy, Děčín, za
cenu dle dohody, tj. 7 610,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0324 141
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 39/4 o výměře 508 m2 a st. p. č. 850 o
výměře 16 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Radvanovy,
Děčín, za cenu dle dohody, tj. 7 480,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0324 142
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemků v k. ú. Velká
Veleň a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 1338/02 ze dne 17. 10. 2002 v bodě 2 d) v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXXXIV ze dne
24. 10. 2002 v bodě 2) – 4. v plném znění.
Usnesení č. RM 0324 143
Rada města opětovně projednala prodej p. p. č. 2636/2 v k. ú. Děčín a
odkládá
rozhodnutí s tím, že odbor prověří jiné možnosti řešení problematiky uvedeného pozemku.
Usnesení č. RM 0324 144
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části p. p. č. 1326 o výměře dle geometrického
plánu v k. ú. Podmokly (ul. Sofijská).
Usnesení č. RM 0324 145
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly dle GP č.
2272-178/2002 ozn. jako p. p. č. 2644/3 o výměře 1419 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Michala Frosta, Děčín, a Marii Frostovou – Štědrovou, Nový Bor, za
cenu 213 000,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem, výhradně za účelem stavby rodinného
domu s podmínkou úlevy z kupní ceny dle č. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč s tím, že
na stavbu rodinného domu bude v termínu do 2 let od právních účinků vkladu kupní smlouvy
vydáno pravomocné stavební povolení. Při nesplnění této povinnosti bude město Děčín oprávněno
od kupní smlouvy odstoupit. Pro takovýto případ jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit
poskytnutá plnění. Dále se kupující zavazuje, že tento pozemek do doby vydání pravomocného
stavebního povolení nezastaví (neuzavře zástavní smlouvu).
Usnesení č. RM 0324 146
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly dle GP č. 2272178/2002 ozn. jako p. p. č. 2644/4 o výměře 1275 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Jaroslava Michálka, Děčín, a Hanu Michálkovou, Děčín, za cenu 257 000,--Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou

úlevy z kupní ceny dle č. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč s tím, že na stavbu
rodinného domu bude v termínu do 2 let od právních účinků vkladu kupní smlouvy vydáno
pravomocné stavební povolení. Při nesplnění této povinnosti bude město Děčín oprávněno od kupní
smlouvy odstoupit. Pro takovýto případ jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá
plnění. Dále se kupující zavazuje, že tento pozemek do doby vydání pravomocného stavebního
povolení nezastaví (neuzavře zástavní smlouvu).
Usnesení č. RM 0324 147
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly dle GP č. 2272178/2002 ozn. jako p. p. č. 2644/5 o výměře 1267 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Gregorovy, Děčín, za cenu 250 000,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem, výhradně
za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny dle č. VII odst. 1 „Postupu a
zásad“, tj. 15 000,--Kč s tím, že na stavbu rodinného domu bude v termínu do 2 let od právních
účinků vkladu kupní smlouvy vydáno pravomocné stavební povolení. Při nesplnění této povinnosti
bude město Děčín oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. Pro takovýto případ jsou smluvní strany
povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění. Dále se kupující zavazuje, že tento pozemek do doby
vydání pravomocného stavebního povolení nezastaví (neuzavře zástavní smlouvu).
Usnesení č. RM 0324 148
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly dle GP č.
2272-178/2002 ozn. jako p. p. č. 2644/6 o výměře 1265 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele
Dvořákovy, Děčín, za cenu 335 000,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle č. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč s tím, že na stavbu rodinného domu bude
v termínu do 2 let od právních účinků vkladu kupní smlouvy vydáno pravomocné stavební
povolení. Při nesplnění této povinnosti bude město Děčín oprávněno od kupní smlouvy odstoupit.
Pro takovýto případ jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění. Dále se
kupující zavazuje, že tento pozemek do doby vydání pravomocného stavebního povolení nezastaví
(neuzavře zástavní smlouvu).
Usnesení č. RM 0324 149
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a udělení výjimky při úhradě za zřízení
věcného břemene a
rozhodla
zatížit pozemek p. č. 399/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení zemní
telefonní kabelové přípojky a vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro budoucího oprávněného zřízení věcného břemene za cenu dle
zásad zřizování věcných břemen.
Usnesení č. RM 0324 150
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku na 10 %.

Usnesení č. RM 0324 151
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku na 10 %.
Usnesení č. RM 0324 152
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 0324 153
Rada města projednala žádost o odpis pohledávek za nájem bytu a odpis pohledávek dle důvodové
zprávy
schvaluje.
Usnesení č. RM 0324 154
Rada města projednala žádost o rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy č. 09/96/HS k nebytovým prostorům objektu „sýpky“ děčínský zámek,
Děčín I, o pana Jiřího Fialu, bytem Chlumská 293/11, Děčín III, s účinností od 1. 7. 2003.
Usnesení č. RM 0324 155
Rada města projednala žádost o vrácení finančních prostředků za údržbu objektu č. p. 1111/21 Ul.
Práce, Děčín V a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení finančních prostředků ve výši 19 013,--Kč pro FK JUNIOR
Děčín, se sídlem Bezručova 14, Děčín IV.
Usnesení č. RM 0324 156
Rada města projednala návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky ve výši 178 909,80 Kč za nájemné
z nebytových prostor a vyúčtování služeb dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 157
Rada města projednala návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis neodbytné pohledávky ve výši 34 833,--Kč za nájemné
z nebytových prostor dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 158
Rada města projednala žádost o souhlas s rozšířením nájemní smlouvy o další nájemce a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV,
uzavřené s panem Bronislavem Boháčem, o pana Václava Felta, Děčín, a paní Miroslavu
Labutovou, Děčín.

Usnesení č. RM 0324 159
Rada města projednala návrh na převedení nájemní smlouvy a
schvaluje
převedení nájemní smlouvy č. 06/95/HS uzavřené dne 24. 7. 1995 mezi městem Děčín a Střední
odbornou školou a Středním odborným učilištěm, se sídlem Ruská 147, Děčín IV, na Základní
školu Míru 152, Děčín XXXII.
Usnesení č. RM 0324 160
Rada města v souvislosti s projednáním návrhu na převedení nájemní smlouvy č. 06/95/HS
uzavřené dne 24. 7. 1995
schvaluje
převedení již uhrazených finančních prostředků za rok 2003, za služby hrazené městu Děčín, na
Základní školu Míru 152, Děčín XXXII.
Usnesení č. RM 0324 161
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu nebytových
prostor na p. č. 572 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0307 065 ze dne 25. 2. 2003 v plném znění.
Usnesení č. RM 0324 162
Rada města projednala žádost o prominutí penále a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových
prostor U Kaple č. p. 544, Děčín VI, p. Josefu Valtovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 163
Rada města projednala žádost o prominutí penále a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových
prostor Bezručova 654/15, Děčín IV, p. Petru Stiborovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 164
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 56 Děčín XI, včetně st. p. č. 311 a p. p.
č. 645/2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, ve výši 1 011 766,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti.
Usnesení č. RM 0324 165
Rada města projednala zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 10 m2 v 1. NP objektu č. p. 1400 Oblouková 6,
Děčín I - Plavecký areál.
Usnesení č. RM 0324 166
Rada města projednala žádost o dotaci na provoz koupaliště Nebočady a
neschvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 0317 065 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit dotaci na provoz koupaliště Nebočady v roce 2003 pro paní Martinu
Juhnovou, bytem Sofijská 19, Děčín VI, ve výši 200 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 167
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na předmět zakázky: „Úklid pracovišť MěÚ ve
městě Děčín“ a
rozhodla
o zrušení soutěže a vypsání nového výběrového řízení.
Usnesení č. RM 0324 168
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Oprava mostu evidenční
č. 009P Děčín, U Starého mostu“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce firmy SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa.
Usnesení č. RM 0324 169
Rada města projednala návrh na realizaci lávky pro pěší a cyklisty - železniční most přes Ploučnici
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci lávky na železničním mostě přes Ploučnici v roce 2004
současně s opravou mostu a v rozpočtu města pro rok 2004 vyčlenit finanční prostředky pro její
realizaci ve výši cca 5 mil. Kč a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu do 31.12.2003 na most přes Ploučnici
(projekt pro stavební povolení) i na most přes Labe (projekt pro územní řízení).
Termín kontroly: 01/04

Usnesení č. RM 0324 170
Rada města projednala návrh na využití finančních prostředků z výtěžku výherních hracích přístrojů
na veřejně prospěšný účel a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o využití finančních prostředků ve výši 331 978,10 Kč, které byly
městu Děčín k 15. 8. 2003 odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 §
4 a § 6 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, na veřejně
prospěšný účel, podle předložené důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 171
Rada města projednala „Spolupodíl Města Děčín na opravě Kamenného mostu přes Ploučnici se
sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava“ a spolupodíl ve výši 322 tis. Kč až 1,5
mil. Kč (dle výše přidělené dotace)
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. RM 0324 172
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
Slepá 43/11, Děčín VII, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele manžele
Vladislava a Marii Trojanovy 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 Slepá 43/11, Děčín VII, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele
manžele Vladislava a Marii Trojanovy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
a) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. VIII/02 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 Slepá 43/11, Děčín VII, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele
manžele Vladislava a Marii Trojanovy 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 Slepá 43/11, Děčín VII, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele
manžele Vladislava a Marii Trojanovy.
Usnesení č. RM 0324 173
Rada města projednala řešení připomínek občanů Dolního Žlebu a
ukládá
1) vedoucí odboru rozvoje
zadat vypracování Dopravní studie v Dolním Žlebu do 31. 12. 2003,
2) vedoucímu odboru životního prostředí
zajistit posekání pozemků města do 31. 8. 2003 a změnu harmonogramu svozu komunálního
odpadu do 15. 9. 2003 v dané lokalitě,
3) vedoucí odboru dopravy
zajištění 1 ks koše na psí exkrementy a 3 ks odpadkových košů do 31. 8. 2003.

Usnesení č. RM 0324 174
Rada města projednala seznam žádostí předkládaných MMR ČR v rámci Regionálního programu
podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu pro rok 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci
„Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu v roce
2004“ - Dotační titul č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu:
- Koupaliště Pod zámkem
- Obnova turistických cest,drobných staveb a památek v lesoparku Stoliční horaKvádrberk
- Dětské dopravní hřiště
- Oprava komunikace – úsek Labské nábřeží-Přípeř.
a zajištění příslušných finančních spoluúčastí v rozpočtu města v roce 2004.

Usnesení č. RM 0324 175
Rada města projednala návrh na zřízení komise pro výchovu a vzdělávání a
1) z ř i z u j e
s účinností od 26. 8. 2003
komisi pro výchovu a vzdělávání
2) s c h v a l u j e s účinností od 26. 8. 2003
statut komise a jednací řád komise
3) j m e n u j e
s účinností od 26. 8. 2003
předsedou komise Mgr. Václava Lešanovského a členy komise Mgr. Miroslava Samlera, Mgr.
Víta Průšu, Mgr. Jaroslavu Vatalovou a Ing. Danuši Bednářovou.
Usnesení č. RM 0324 176
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín o finanční dotaci a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci pro Sportovní klub Děčín na dokončení opravy atletického stadionu
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 177
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro oddíl TJ Doprava a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek pro TJ Doprava Děčín – oddíl boxu za vítězství extraligy v boxu ve
výši 10 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 178
Rada města projednala návrh finančního příspěvku sportovcům za rok 2003 a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek sportovcům, kteří se zúčastnili a uspěli na MS a to:
p. Vlastimilu Kočovi – vrhačský pětiboj a vrh koulí
5 000,--Kč
p. Jaroslavu Caldovi – trojskok a skok do dálky
5 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0324 179
Rada města projednala návrh na zrušení komise rady města a
1) r u š í
s účinností od 26. srpna 2003
Komisi pro prevenci kriminality v Děčíně
2) o d v o l á v á s účinností od 26. srpna 2003
členy Komise pro prevenci kriminality v Děčíně
3) z ř i z u j e
s účinností od 26. srpna 2003
Komisi prevence kriminality
4) j m e n u j e
s účinností od 26. srpna 2003 členy komise prevence kriminality:
Marcel Horák – předseda komise (ředitel MP), Ing. Renata Grešíková - zástupce předsedy
(vedoucí odboru SVAZ), Mgr. Michal Bolfík - tajemník komise (manažer prevence kriminality),
Mgr. Václav Lešanovský – člen komise (místostarosta), JUDr. Pplk. Horník – člen komise (obvodní
oddělení PČR Děčín), Ing. Danuše Bednářová – člen komise (vedoucí odboru ŠMAT).
Usnesení č. RM 0324 180
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení městské rady, týkající se jmenování komise pro
prevenci drogových závislostí a
schvaluje
revokaci usnesení městské rady č. 206/97 v plném znění.

Usnesení č. RM 0324 181
Rada města projednala žádost pana Jiřího Kalmana o prominutí úroků z prodlení a
rozhodla
o snížení úroku na pevnou částku 3 800,--Kč a povolit úhradu ve třech splátkách do konce roku
2003.
Usnesení č. RM 0324 182
Rada města projednala žádost TJ Doprava Děčín a
schvaluje
symbolický pronájem Společenského domu Střelnice – příspěvkové organizace za 1,--Kč na zápas
Extraligy v boxu pro TJ Doprava Děčín.
Usnesení č. RM 0324 183
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných odborem školství, mládeže a tělovýchovy
za I. pololetí 2003 a
bere na vědomí
odpis nedobytných pohledávek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 184
Rada města projednala změnu příplatku za vedení a
schvaluje
změnu příplatku za vedení pana Mgr. Víta Průši, ředitele Základní školy Děčín VI, Na
Stráni 879/2 od 1. 8. 2003.
Usnesení č. RM 0324 185
Rada města projednala žádost o finanční dotaci pro Sportovní klub Děčín a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci pro Sportovní klub Děčín ve výši 15 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0324 186
Rada města projednala žádost o finanční dotaci pro FK Řezuz Děčín a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci pro FK Řezuz Děčín ve výši 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 187
Rada města projednala návrh podmínek pronájmu městské tržnice Husovo náměstí, Děčín IV, na
p. p. č. 867 v k. ú. Podmokly, paní Heleny Wilczynské, bytem Pod Lesem 1749/20, Děčín IV a
odkládá
rozhodnutí s tím, že materiál bude doplněn o stanovisko odboru ekonomického.
Usnesení č. RM 0324 188
Rada města projednala žádost obce Malšovice na bezúplatný převod pozemků p. č. 670, 1349/4 a
1349/5 v k. ú. Borek a
odkládá

rozhodnutí s tím, že problematika uvedených pozemků bude opětovně projednána se zástupci obce
Malšovice.
Usnesení č. RM 0324 189
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2925/1 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín 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 0324 190
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1216 – ostatní komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva vedení zemní vodovodní, plynovodní a elektro nn přípojky přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této sítě pro
budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0324 191
Rada města projednala návrh na vydání nařízení města Děčín o vyhlášení záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Děčín a toto nařízení
vydává.
Usnesení č. RM 0324 192
Rada města projednala žádost společnosti ALCAN Děčín Extrusions s. r. o., Děčín a
schvaluje
toto vyjádření:
Město Děčín nemá připomínek k předložené dokumentaci k žádosti o integrované povolení
společnosti ALCAN Děčín Extrusions s. r. o., sídlem Ústecká 37, Děčín V, pro zařízení „Výroba
hliníkových čepů v tavírně a slévárně“ podle zákona č. 76/2002 Sb.

Usnesení č. RM 0324 193
Rada města projednala návrh na odpis nedobytných nedoplatků a
schvaluje
odpis nedoplatků ve výši do 20 000,--Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení odpis nedoplatků ve výši nad 20 000,--Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0324 194
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere na vědomí
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných v I.
pololetí 2003 na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku města.

Usnesení č. RM 0324 195
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace pro Sjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Litoměřicko a
neschvaluje
poskytnutí finanční dotace ve výši 12 000,--Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
ČR, oblastní pobočka Litoměřice.
Usnesení č. RM 0324 196
Rada města projednala žádost stomatologické komory Děčín o příspěvek na provoz LSPP o
víkendech a svátcích ve výši 80 000,--Kč na rok 2003 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku na provoz stomatologické LSPP ve výši
80 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0324 197
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. převod částky 77 440,--Kč z provozního rozpočtu § 53 11 – městská policie
do kapitálového rozpočtu na nákup přenosného počítače.
Usnesení č. RM 0324 198
Rada města projednala záměr města Děčín poskytovat metodickou a technickou pomoc na úseku
informatiky obcím v jeho správním obvodu (jako obce s rozšířenou působností) a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 0324 199
Rada města projednala způsob předávání geografických dat – podkladů pro účely zpracování
projektů města a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 0324 200
Rada města projednala opakovanou stížnost, týkající se odprodeje objektu obytného domu ul. Ruská
562/40, Děčín IV, a na soukromoprávní vztahy mezi nájemcem bytu a majitelem domu a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 201
Rada města projednala návrh změn a doplnění Směrnice č. 5/2003 k pořizování služeb, materiálu a
majetku města a k evidenci objednávek a smluv všeho druhu a s účinností od 1. září 2003
vydává
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2003, který obsahuje tyto navržené změny a doplnění.
Usnesení č. RM 0324 202
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a pověření vedoucích pracovníků
k zastupování města a
I.
schvaluje

II.

1) revokaci usnesení č. 1098/98, týkající se zmocnění některých vedoucích odborů dle
zákona č. 50/1976 Sb. v části 1) až 4) v plném znění
2) revokaci usnesení č. 828/97, týkající se upřesnění kompetencí Lesního úřadu Děčín,
obsažených ve zřizovací listině
3) částečnou revokaci usnesení č. 222/96, týkající se pověření vedoucího odboru
hospodářské správy MěÚ Děčín
4) revokaci usnesení č. 746/97, týkající se pověření vedoucího odboru hospodářské správy
MěÚ Děčín
5) revokaci usnesení č. 431/2000, týkající se pověření vedoucího odboru bytového
hospodářství MěÚ Děčín
6) revokaci usnesení č. 852/94, týkající se pověření generální plnou mocí k vyjadřování
k technickým změnám ve stavebním a územním řízení včetně napojení a odpojení ze sítí
v nemovitostech v majetku města pro vedoucího odboru HS p. Karla Hladíka
pověřuje
1) vedoucí odboru ekonomického MěÚ Děčín Ing. Hanu Hlaváčkovou k tomu, aby město
Děčín zastupovala v řízení dle zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění ve věcech,
týkajících se bytových objektů včetně souvisejících pozemků ve vlastnictví města
2) ředitele Lesního úřadu Děčín Ing. Pavla Filipa k tomu, aby město Děčín zastupoval
v řízení dle zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění ve věcech, týkajících se pozemků
v majetku města, spravovaných Lesním úřadem Děčín
3) ředitele Lesního úřadu Děčín Ing. Pavla Filipa zastupováním města, jakožto vlastníka
lesních pozemků a vyjmenovaných nelesních pozemků, tvořících s nimi funkční celek,
ve správním řízení i pro nakládání s těmito pozemky s výjimkou prodeje a pronájmu
4) prvního místostarostu pana Ladislava Gregora zastupováním města Děčín dle zákona č.
50/1976 Sb. v platném znění na pozemky a objekty, které nejsou v majetku města
5) prvního místostarostu pana Ladislava Gregora vydáváním stanoviska ke sdělení o
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
dle § 2 zákona č. 95/1999 Sb.
6) prvního místostarostu pana Ladislava Gregora rozhodováním v rámci územního a
stavebního řízení u staveb, kdy investorem není město, tj. ve věci stanoviska při
rozhodnutí CHKO
7) druhého místostarostu Mgr. Václava Lešanovského zastupováním města Děčín dle
zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění na pozemky a objekty, které nejsou v majetku
města
8) vedoucí odboru dopravy MěÚ Děčín Bc. Janu Kohoutovou k přebírání registračních
značek a tiskopisů pro evidenci vozidel a řidičů
9) vedoucí odboru dopravy MěÚ Děčín Bc. Janu Kohoutovou k rozhodování o věcných
břemenech, rozhodnutí o omezení vlastnického práva a odvolání se ve věci vydaných
rozhodnutí
10) vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín Ing. Renatu Grešíkovou
k podepisování návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí dle občanského soudního řádu ve
věci vymáhání pohledávek příspěvku na výživu pěstounské péče
11) vedoucího odboru stavebního úřadu MěÚ Ing. arch. Aleše Hölla zastupováním města při
jednání na Pozemkovém fondu ČR „komise pro vydávání náhradních pozemků“
12) vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín pana Petra Kužela k rozhodování o
věcných břemenech, rozhodnutí o omezení vlastnického práva a odvolání se ve věci
vydaných rozhodnutí
13) vedoucí oddělení územního řízení a ÚPD, odboru stavebního úřadu MěÚ Děčín paní
Ivanu Šejnohovou zastupováním města při jednání na Pozemkovém fondu ČR „komise
pro vydávání náhradních pozemků“
14) vedoucí odboru rozvoje Ing. Věru Jančovou, rozhodováním v rámci územního a
stavebního řízení u staveb, kdy investorem není město, tj. ve věci stanoviska při
rozhodnutí CHKO.

Usnesení č. RM 0324 203
Rada města projednala problematiku interního auditu v příspěvkových organizacích a
schvaluje
u příspěvkových organizací nahradit funkci interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly.
Usnesení č. RM 0324 204
Rada města projednala dopis Děčínského deníku s poděkováním za pomoc při organizování
Děčínských slavností Labe, konaných dne 13. července 2003 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 205
Rada města projednala dopis Arniky Děčín s poděkováním za poskytnutí příspěvku na konání
veřejné sbírky na dostavbu dětského dopravního hřiště a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 206
Rada města projednala dopis šéfredaktora týdeníku hospodářských novin, týkající se připomínek ze
strany města k článku o městě Děčín, uveřejněného v týdeníku EKONOM a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0324 207
Rada města projednala návrh spolupráce mezi TV Lyra a Městem Děčín a
pověřuje
starostu města jednat v této záležitosti s ředitelkou TV Lyra a současně ve spolupráci s tiskovou
mluvčí hledat i jiné cesty presentace města prostřednictvím ostatních televizí.

Usnesení č. RM 0324 208
Rada města projednala nabídku společnosti TV AGENCY, týkající se presentace města, společností
a firem na teletextu TV NOVA a tuto nabídku
neschvaluje.
Usnesení č. RM 0324 209
Rada města projednala návrh termínů pro jednání rady města a zastupitelstva města v roce 2004 a
po úpravě
schvaluje
termíny pro jednání rady města v roce 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2004.
Usnesení č. RM 0324 210
Rada města projednala žádost Ing. Pavla Panenky o zjednání rovných podmínek a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje

ponechání inzerce v periodiku „Město Děčín – zpravodaj“.
Usnesení č. RM 0324 211
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zrušení Správy městských domů a
bytů, příspěvkové organizace Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. RM 0318 047 ze dne 17. června 2003 v plném znění
2) zrušení vypsaného výběrového řízení na správce městských domů a bytů levobřežní části města
Děčín
3) nové podmínky výběrového řízení a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) revokovat usnesení č. ZM 0307 0708 ze dne 26. 6. 2003 v plném znění
2) schválit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění a dle § 27 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků v platném
znění, zrušení Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace Děčín ke dni 31.12.
2003 s tím, že město Děčín pověří správou městských domů a bytů levobřežní části města
Děčín, včetně práv a závazků převzatých od zrušené příspěvkové organizace od 1. 1. 2004 na
dobu 2 let vítěze výběrového řízení dle § 49 zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění.
3) uložit řediteli Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace Děčín, učinit příslušné
kroky ke zrušení příspěvkové organizace k 31.12. 2003.
Usnesení č. RM 0324 212
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele - „Oprava termálního koupaliště
Pod zámkem Děčín“ a
rozhodla
o zrušení výběrového řízení s tím, že na jednání rady města dne 2. 9. 2003 bude projednán další
postup.
Usnesení č. RM 0324 213
Rada města projednala návrh na zadání výběrového řízení na předmět zakázky: „Oprava schodiště u
Tyršova mostu“ a
schvaluje
realizaci stavby „Stavební úpravy venkovního schodiště u Tyršova mostu ze Smetanova nábřeží
v Děčíně I na p. p. č. 2880 k. ú. Děčín“.
Usnesení č. RM 0324 214
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava zpevnění svahů u
Tyršova mostu“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení RM č. 0323 002 ze dne 1. 8. 2003 v plném znění
2. zrušení výběrového řízení ze dne 14. 7. 2003 na zhotovitele uvedené stavby
3. vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele uvedené stavby.
Usnesení č. RM 0324 215
Rada města projednala informaci, týkající se sanace skalního objektu L 1 Pastýřské stěny nad
Labským nábřežím a tuto

bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0324 216
Rada města projednala návrh na přijetí dotací – MMR ČR z Regionálního programu podpory
rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a
schvaluje
přijetí dotací na akci „Stavební úpravy venkovního schodiště u Tyršova mostu ze Smetanova
nábřeží“ ve výši 655 000,--Kč na akci „Oprava komunikace pro cyklisty – Dolní Žleb“ ve výši
3 840 000,--Kč a
ukládá
1) vedoucí odboru dopravy
zajistit finanční podíl města k výše uvedeným akcím
Termín kontroly: 10/03
2) vedoucímu odboru správy majetku města
okamžitě vyhlásit výběrové řízení na dodavatele na výše uvedené akce.
Termín kontroly: 10/03.
Usnesení č. RM 0324 217
Rada města projednala výsledky vyhodnocení nabídek makléřských společností na zprostředkování
pojištění majetku města Děčín a
pověřuje
starostu města:
1) podpisem smlouvy o poradenské činnosti, zastupování a zprostředkování pojistných smluv se
společností MARSH, s.r.o. se sídlem Na Rybníčku 5, Praha 2,
2) zplnomocnit společnost MARSH, s.r.o. se sídlem Na Rybníčku 5, Praha 2, v rozsahu uvedeném
ve smlouvě.
Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

