Město Děčín

USNESENÍ
z 27. schůze rady města konané dne 23. září 2003

Usnesení č. RM 0327 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 0320 046
vedoucí OE
usnesení č. RM 0317 119/2
tajemník MěÚ

VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 0327 002
Rada města projednala návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení č. ZM 0308 0502 ze dne 11. 9. 2003 a
2) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18. 3. 1999 a ZM č. VIII ze dne 26. 9. 2002,
týkající se vyjmutí objektu č. p. 654 Bezručova 15, Děčín IVa
3) 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 0327 003
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 20/03/OE o odprodeji domu č. p. 239 ul.
Čelakovského 3, Děčín VII, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 239 ul. Čelakovského 3, Děčín VII, s pozemkem p.
č. 350 zastavěná plocha v k. ú. Chrochvice
kupující:
manželé Miloslav a Petra Gotvaldovi, Děčín, za kupní cenu 630 000,--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. 48 523,--Kč.
Usnesení č. RM 0327 004
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 21/03/OE o odprodeji domu č. p. 15 ul. Křížová
19, Děčín I, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 15 ul. Křížová 19, Děčín I, s pozemkem p. č.
112/1 zastavěná plocha dle GP č. 1509-183/2002 v k. ú. Děčín
kupující:
manželé Pavel a Lenka Trnkovi, Děčín, za kupní cenu 1 339 700,--Kč
V souladu se “Zásadami”
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-

se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
se kuní 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 9,2 %, tj. 101 467,--Kč.

Usnesení č. RM 0327 005
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky za nezaplacenou kupní cenu při
odprodeji nemovitosti ve výši nad 20 000,--Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0327 006
Rada města projednala návrh na změnu “Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a
nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví
města Děčína” a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0327 007
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 298/2003/RKS/1302 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. 1302, 1303, 1304 ul. Kaštanová, včetně
pozemků st. p. č. 363/3, 363/4, 363/5 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku s věcným břemenem
práva chůze a jízdy přes parcelu č. 363/5 pro vlastníka (město Děčín) parcely č. 363/6 v k. ú. Děčín
kupující:
manželé Vlastimil Sejkora a Věra Sejkorová, Děčín,
manželé Jaroslav Leska a Hana Lesková, Česká Kamenice
kupní cena 3 628 772,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10-ti 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
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 16,9 %, tj.
613 262,--Kč.
Usnesení č. RM 0327 008
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 299/2003/RKS/594 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. 594 ul. Jiřího z Poděbrad, včetně pozemku st.
p. č. 2732 a vedlejšího pozemku par. č. 2733/1 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:

manželé Juraj Kanči a Miroslava Kančiová, Děčín, kupní cena 1 093 000,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- zachovat pouliční osvětlení, které je k objektu připevněno
- zachovat 2 ks dopravního značení, které je k objektu připevněno
V souladu s “Doplňkovými pravidly”
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3. 1. bod f) ve výši 20 %, tj. 132 696,-Kč.
Usnesení č. RM 0327 009
Rada města projednala návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM o odprodeji domu č. p. 276, 277 ul. Na
Pěšině, Děčín IX a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 147/2001/RKS/276 o odprodeji
nemovitosti – jednotky v budově č. p. 276, 277 ul. Na Pěšině, Děčín IX a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících spoluvlastnických
podílů na pozemku st. p. č. 799 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
25. Jaroslav Krupka, Děčín,
byt. j. č. 276/2 vč. podílu 351/21138 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 68 313,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
předmětem převodu
- že po dobu 10-ti 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.
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
V souladu s “Doplňkovými pravidly”
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl.VIII,
bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0327 010
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 222/2003/RKS/1112/1 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. 1112/1 v budově č. p. 1112 ul. Zámecká a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 246/5518 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 161 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Blanka Skalická, Děčín, za nabídnutou cenu 76 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem

tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu
č. p. 1112
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 0327 011
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 223/2003/RKS/172/6 o odprodeji bytu z majetku
města Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 172/6 v budově č. p. 171, 172 ul.
Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 788/28416 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 384, 385 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Kateřina a Michal Daškovi, Děčín, za nabídnutou cenu 173 631,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
- předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení
V souladu s “Doplňkovými pravidly”
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0327 012
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 224/2003/RKS/286/6 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. 286/6 v budově č. p. 284, 285, 286 ul. Na
Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jiří Žilka, Děčín, za nabídnutou cenu 170 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení
V souladu s “Doplňkovými pravidly”
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem

do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0327 013
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 225/2003/RKS/286/9 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. 286/9 v budově č. p. 284, 285, 286 ul. Na
Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jiří Žilka, Děčín, za nabídnutou cenu 230 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení
V souladu s “Doplňkovými pravidly”
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0327 014
Rada města projednala žádost paní Ireny Šešulkové o výjimku z “Doplňkových pravidel” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z “Doplňkových pravidel” a prodej b. j. č. 171/10 v objektu č.
p. 171 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, paní Jiřině Šešulkové za navýšenou nabídkovou cenu
o 10 %, tj. 138 383,--Kč + náklady za provedené opravy ve výši 433,--Kč.

Usnesení č. RM 0327 015
Rada města projednala žádost manželů Zdeňka a Ireny Budaiových o výjimku z “Doplňkových
pravidel” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z “Doplňkových pravidel” a prodej b. j. č. 171/21 v objektu č.
p. 171 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, manželům Zdeňkovi a Ireně Budaiovým, za navýšenou
nabídkovou cenu o 10 %, tj. 173 528,--Kč + náklady za provedené opravy ve výši 543,--Kč.

Usnesení č. RM 0327 016
Rada města projednala žádost paní Jarmily Nováčkové o výjimku z “Doplňkových pravidel” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z “Doplňkových pravidel” a prodej b. j. č. 286/17 v objektu č.
p. 286 ul. Na Pěšině, Děčín IX, paní Jarmile Nováčkové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
76 644,--Kč.

Usnesení č. RM 0327 017
Rada města projednala žádost paní Marie Šimralové o výjimku z “Doplňkových pravidel” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z “Doplňkových pravidel” a prodej b. j. č. 277/17 v objektu č.
p. 277 ul. Na Pěšině, Děčín IX, paní Marii Šimralové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj. 75
359,--Kč + náklady za provedené opravy ve výši 3 325,--Kč.
Usnesení č. RM 0327 018
Rada města projednala žádost pana Jana Zadiny o výjimku z “Doplňkových pravidel” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z “Doplňkových pravidel” a prodej b. j. č. 669/3 v objektu č.
p. 669 ul. Hudečkova, Děčín I, panu Janu Zadinovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
175 874,--Kč.
Usnesení č. RM 0327 019
Rada města projednala návrh na změnu “Doplňkových pravidel” a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0327 020
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za období červenec a srpen 2003, tj.
navýšení příjmů o 36 188 tis. Kč a zvýšení výdajů o 36 188 tis. Kč a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0327 021
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0401, týkající
se návrhu na úpravu rozpočtu, bodu 2 c) a schválit u bodu 2 c) doporučení rady města ze dne 2. 9.
2003.
Usnesení č. RM 0327 022
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 235/3 o výměře 467 m2 ,
pozemek p. p. č. 235/6 o výměře 404 m2 a pozemek p. p. č. 235/7 o výměře 340 m2 a část p. p. č.
235/4 o výměře dle GP (část, která není vydána PÚ) v k. ú. Bělá u Děčína jako zázemí.

Usnesení č. RM 0327 023
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 220/2 o výměře 106 m2 , p. p. č. 223/1 o
výměře 98 m2 , p. p. č. 264/2 o výměře 45 m2 a p. p. č. 571 o výměře 184 m2 vše v k. ú. Dolní Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 330,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
paní Lucii Nemčákovou, Most.

Usnesení č. RM 0327 024
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 2988 v k. ú. Děčín (dle GP č. 152225/2003 se jedná o díl “a” o výměře 1 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Václava
Drápalíka, Děčín, za cenu 150,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0327 025
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 31 o výměře 888 m2 v k. ú.
Chrochvice za účelem v souladu s územním plánem (výrobní služby).
Usnesení č. RM 0327 026
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 3542 v k. ú. Podmokly o výměře
2154 m2 za účelem podnikání.
Usnesení č. RM 0327 027
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 231 díl “d” o výměře 141 m2 a část pozemku p. č.
230/7 díl “b” ” o výměře 40 m2 v k. ú. Dolní Žleb (dle GP č. 143-98/2003 se jedná o p. p. č.
231 o výměře 181 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Bc. Jána a Martu
Rusnákovy, Děčín, za cenu 1 810,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0327 028
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 66/1 v k. ú. Bělá u Děčína o
výměře stanovené GP na zahrádku s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze pro vlastníka
pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Bělá u Děčína.

Usnesení č. RM 0327 029
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 144/1 o výměře 955 m2 a pozemek
p. č. 144/2 o výměře 275 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. RM 0327 030
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 1707 o výměře 158 m2 , p. p. č. 127/1 o

výměře 402 m2 , p. p. č. 127/2 o výměře 122 m2 a p. p. č. 128 o výměře 87 m2 vše v k. ú. Velká
Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Evu Vaňáskovou, Praha, za cenu 7 690,--Kč
za pozemky + 1 209,--Kč za venkovní úpravy + 8 333,--Kč za trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0327 031
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. p. č. 2164/1 o výměrách
stanovených GP a pozemek p. č. 2167 o výměře 126 m2 vše v k. ú. Děčín, jako zázemí k sousedním
objektům.
Usnesení č. RM 0327 032
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 577 o výměře dle GP v k. ú.
Prostřední Žleb na zahradu (Revírní ul.).
Usnesení č. RM 0327 033
Rada města projednala návrh na rozšíření stávající nájemní smlouvy a
schvaluje
rozšíření stávající nájemní smlouvy č. 837/1e-103 ze dne 4. 4. 1984 o dočasném užívání části
pozemku p. č. 837/1 o výměře 380 m2 v k. ú. Bynov o dalšího nájemce a to paní Moniku
Pachtovou, Děčín.
Usnesení č. RM 0327 034
Rada města projednala návrh na pronájem – prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 1585 o výměře 15 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov za účelem parkování a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 1585 o výměře stanovené
GP v k. ú. Horní Oldřichov za účelem parkování.

Usnesení č. RM 0327 035
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat st. p. č. 604 o výměře 75 m2 (pod stavbou
RD) a p. p. č. 842/9 o výměře 690 m2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu (Ovesná ul.).
Usnesení č. RM 0327 036
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1198 dle GP č. 2314-062/2003 nově ozn.
jako p. p. č. 1198/2 o výměře 122 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Pavla Mališe, bytem Podmokelská 824/26 a manžele Peerovy, Děčín, za cenu 3 050,--Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0327 037
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad
Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 971/9 o výměře 588 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se
všemi součástmi a příslušenstvím manželům Rychnovským, Děčín, za cenu dle zásad, tj. 24 700,-Kč + ostatní náklady s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č.
566-067/2003.
Usnesení č. RM 0327 038
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 729/21 o výměře 20 m2 za účelem
zbudování přístupu k prodejně potravin na st. p. č. 822 vše v k. ú. Bynov (Nálepkova ul.).
Usnesení č. RM 0327 039
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 0302 031 ze dne 21. 1. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0303 720 ze dne 13. 2. 2003 v plném znění a
2/ odprodej pozemku p. č. 2927/2 o výměře 1403 m2 , p. p. č. 2927/7 o výměře 100 m2 a
p. p. č. 2927/12 o výměře 199 m2 vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 42 550,--Kč + ostatní náklady, a to v ideálním podílu pro vlastníky
bytových jednotek v domě č. p. 492 Krásnostudenecká 48, Děčín VI a v domě č. p. 473
Krásnostudenecká 46, Děčín VI, dle výpisu z katastru nemovitostí přiloženého v
důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0327 040
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2988-101/2002 ze dne 8. 2. 2002 na pronájem části
pozemku p. č. 2164/1 a 2988 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a panem Luďkem Machalou, Děčín,
za účelem výstavby garáže, ve smyslu:
1. změny výměry pronajatých částí pozemků a to nově “část o výměře 6,35 m2 z p. p. č. 2988 a
část o výměře 18,65 m2 z p. p. č. 2164/1 v k. ú. Děčín” a
2. prodloužení termínu zahájení stavby garáže v čl. VI, odst. 2 a to nejpozději do 31. 8. 2004.
Usnesení č. RM 0327 041
Rada města projednala žádost ČD a. s., SDC Ústí nad Labem ze dne 10. 9. 2003 a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu řízení
připravované investiční akce “ČD DDC, Sanace náspu v km 7,1 – 7,7 Děčín hl. n. – státní hranice
SRN” a s vybudováním opěrné zdi na části pozemku p. p. č. 16 v k. ú. Prostřední Žleb, za

podmínky, že ke kolaudaci stavby dojde k majetkoprávnímu urovnání.
Usnesení č. RM 0327 042
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na st. p. č. 118 v k. ú. Boletice nad
Labem o výměře dle GP (který bude vyhotoven) a to za cenu 50,--Kč/ m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0327 043
Rada města projednala dopis pana Turanského, týkající se odhlučnění objektu č. p.1073
Ploučnická 8, Děčín III a
ukládá
vedoucímu odboru správy majetku města
ve spolupráci s provozovatelem Plaveckého areálu zajistit, že kulturní akce, které se budou v areálu
koupaliště pořádat, musí být vždy samostatně povoleny, a to na základě vyjádření Krajské
hygienické stanice (předloží provozovatel) a následně po projednání v radě města.
Termín kontroly: průběžně.
Usnesení č. RM 0327 044
Rada města projednala žádost o proplacení úhrady za vícepráce na stavbě “Přestavba ZŠ
Chrochvice na 27 b. j. , Vilsnická č. p. 143” a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. p o v ě ř i t kontrolní výbor zastupitelstva města provést kontrolu, z jakého důvodu nebyly
řešeny v projektové dokumentaci, zpracované projekční firmou Projekt, projekty staveb –
Václav Kortus, pro stavební povolení na tuto stavbu a která také byla podkladem pro
zpracování nabídek do výběrového řízení na zhotovitele této stavby, další nezbytné práce pro
dokončení a předání stavby do řádného užívání, které byly řešeny až v prováděcí dokumentaci
na tuto stavbu, dále provést kontrolu jednotlivých položek všech fakturovaných prací na
uvedené stavbě a
2. u l o ž i t kontrolnímu výboru zastupitelstvu města předložit zastupitelstvu města dne 20. 11.
2003 výslednou zprávu o provedené kontrole, která bude obsahovat i jmenovitou odpovědnost
za schválení projektové dokumentace pro stavební povolení.
Usnesení č. RM 0327 045
Rada města projednala výsledky výběru dodavatele – Úspora energie – kotelny ve vlastnictví města
Děčín a
rozhodla
o zrušení tohoto výběrového řízení.
Usnesení č. RM 0327 046
Rada města v souvislosti s projednáním výsledků výběrového řízení na provozování kotelen ve
vlastnictví města Děčín
neschvaluje
pověření ředitelů příspěvkových organizací k uzavření smluv za účelem provozování kotelen ve
vlastnictví města.

Usnesení č. RM 0327 047
Rada města projednala návrh na podnájem kotelny v suterénu budovy Obchodní akademie,
Komenského nám. 2, Děčín I a
schvaluje
podnájem kotelny v suterénu objektu č. p. 520 Komenského nám. 2, Děčín I – budova Obchodní
akademie – za účelem provozování podnikatelské činnosti v oblasti dodávky tepla.
Usnesení č. RM 0327 048
Rada města projednala návrh na přímý odprodej areálu děčínské teplárny Pod zámkem Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý odprodej areálu děčínské teplárny Pod zámkem Děčín I – objekt
č. p. 1260 včetně pozemku p. č. 2374 zastavěná plocha, č. p. 1261 včetně pozemku
p. č. 2373
zastavěná plocha, č. p. 1264 včetně pozemku p. č. 2377 a pozemků p. č. 2375, 2376 a 2379 vše v k.
ú. Děčín, za navrženou cenu 2 200 000,--Kč + ostatní náklady s převodem související, pro
ELECOM s. r. o., Bočná 1, Děčín I.
Usnesení č. RM 0327 049
Rada města v souvislosti s návrhem přímého odprodeje areálu děčínské teplárny Pod zámkem Děčín
I, projednala návrh na zřízení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu k objektu na p. p.
č. 2378 v k. ú. Děčín dle geometrického plánu č. 1578-117/2003.
Usnesení č. RM 0327 050
Rada města projednala žádost o vrácení finančních prostředků za údržbu objektu č. p. 544 U
Kaple, Děčín VI a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení finančních prostředků panu Josefu Valtovi za údržbu objektu
č. p. 544 U Kaple, Děčín VI.

Usnesení č. RM 0327 051
Rada města projednala záměr odprodeje objektu č. p. 815 Tylova, Děčín II, včetně st. p. č. 534 v k.
ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje objektu č. p. 815 Tylova, Děčín II, včetně st. p. č.
534 v k. ú. Děčín, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu
stanovené GP k nemovitosti na st. p. č. 534 a st. p. č. 533 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0327 052
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji objektu z majetku města
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji objektu kůlen na st. p. č.
410/2 v k. ú. Prostřední Žleb, dle nového GP č. 498-072/2003 na p. p. č. 701/7 v k. ú. Prostřední
Žleb
kupující

manželé Antonín a Veronika Doležalovi, Děčín, za kupní cenu 10 550,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti
V souladu se “Zásadami” se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny dle čl. VII bod 2 (v případě platby před vkladem do KN)
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav.
Usnesení č. RM 0327 053
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0327 054
Rada města projednala dopis, týkající se přešetření postupu – přidělení NP v suterénních prostorách
objektu “sýpky” děčínský zámek a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0327 055
Rada města projednala záměr pronájmu nebytových prostor a
schvaluje
záměr pronájmu objektu Na Pěšině 332, Děčín IX, za účelem provozování Dětského respiračního
stacionáře.
Usnesení č. RM 0327 056
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o velikosti 10 m2 v části 1. NP v objektu č. p. 1400 Oblouková 6,
Děčín I – Plavecký areál, pro Českou spořitelnu a. s. Praha, za účelem umístění bankomatu za cenu
dle zásad.
Usnesení č. RM 0327 057
Rada města projednala návrh cen pronájmu víceúčelové haly a
schvaluje
ceny pronájmu víceúčelové haly ul. Práce, Děčín V, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0327 058
Rada města projednala připomínky k provozní době na venkovních bazénech v Plaveckém areálu č.
p. 1400 Oblouková 6, Děčín I, včetně návrhu na úpravu provozní doby a ceny vstupného a
schvaluje
úpravu provozní doby a ceny vstupného dle důvodové zprávy s tím, že provozní doba venkovního
bazénu bude stejná, jako provozní doba v hale Plaveckého areálu.
Usnesení č. RM 0327 059
Rada města projednala “Koncepci Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, do roku
2010” a tuto
bere na vědomí

a
ukládá
ředitelce Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
doplnit “Koncepci Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, do roku 2010” o doporučení
ze strany odboru rozvoje, která jsou uvedena v důvodové zprávě a tuto pak předložit do jednání rady
města v měsíci listopadu 2003.
Termín kontroly 11/03

Usnesení č. RM 0327 060
Rada města projednala návrh dalšího postupu v lokalitě Škrabky a
ukládá
1) vedoucímu odboru správy majetku města
zadat zpracování projektové dokumentace na I. etapu výstavby inženýrských sítí
v termínu do konce roku 2004,
2) vedoucí odboru rozvoje
řešit celou agendu komplexně, včetně využití možných dotací, s provozovateli
inženýrských sítí a majiteli pozemků, kteří chtějí realizovat své záměry výstavby v
této lokalitě.
Termín kontroly: 01/04
Usnesení č. RM 0327 061
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr směny pozemků a to:
- z majetku města pozemek p. č. 105 o výměře 879 m2 v k. ú. Děčín
- do majetku města pozemek p. č. 365 o výměře 276 m2 , p. p. č. 366 o výměře 271 m2 a část
pozemku p. č. 7/1 o výměře upřesněné GP vše v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 0327 062
Rada města projednala žádost paní Václavy Brabcové o rozšíření počtu sloupů veřejného osvětlení
za účelem instalace reklamních nosičů k provozování reklamní a propagační činnosti a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy o věci movité č. 072/2002 o dva sloupy veřejného osvětlení.
Usnesení č. RM 0327 063
Rada města projednala návrh na převod majetku z vlastnictví města Děčín, pořízeného v rámci
projektů prevence kriminality, na Ministerstvo vnitra ČR a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0327 064
Rada města projednala záměr převodu zřizovatelské funkce a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr převodu zřizovatelské funkce k Domu dětí a mládeže, Děčín VI,
Klostermannova 869/74 a ke Stanici mladých přírodovědců, Děčín XXVII – Březiny, Benešovská
1371, z Ústeckého kraje na Město Děčín, včetně převedení movitého i nemovitého majetku, který
spravují, k 1. 9. 2004.

Usnesení č. RM 0327 065
Rada města projednala návrh na odpis pohledávky města Děčín za smluvní pokutu za neodstranění
závady a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky nad 20 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0327 066
Rada města projednala žádost společnosti HABRINOL Děčín, s. r. o. Děčín a
schvaluje
toto vyjádření:
Město Děčín požaduje doplnit podle zákona č. 76/2002 Sb. závazné podmínky v dokumentaci
k žádosti o integrované povolení společnosti HABRINOL Děčín, s. r. o., se sídlem Tovární 63,
Děčín, pro zařízení “Výroba arylsulfonových kyselin a přípravků na jejich bázi” a to :
- svedení neznečištěných vod produkovaných z duplikátorů reaktorů, chlazení ucpávek, úpravny
vody a při odstavování zařízení (balastní vody) mimo biologickou čistírnu odpadních vod firmy
CHEMOTEX a. s.
- recirkulování chladící vody z reaktorů a chlazení ucpávek míchadel reaktorů v souladu s § 5
odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále vodní zákon), v platném
znění.
Usnesení č. RM 0327 067
Rada města projednala informaci o přijatých sponzorských darech za I. pololetí 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí sponzorských darů a jejich čerpání.

Usnesení č. RM 0327 068
Rada města projednala návrh na přechod práv a povinností Dětského respiračního stacionáře, Děčín
IX, Na Pěšině 332, z Města Děčín na jiný subjekt a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přechod všech práv a povinností souvisejících s provozem Dětského
respiračního stacionáře dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a
dle § 249 zák. práce č. 65/65 Sb., v platném znění, přechod práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zaměstnanců v plném rozsahu z Města Děčína na přejímající subjekt, který bude vítězem ve
výběrovém řízení vyhlášeném Krajským úřadem Ústeckého kraje dle zák. č. 48/97 Sb., v platném
znění, a který bude řádně zaregistrován Krajským úřadem Ústeckého kraje, jako nestátní
zdravotnické zařízení s tím, že vítěz bude od termínu 1. 1. 2004 provozovat Dětský respirační
stacionář a plynule zajišťovat agendu a řešit problematiku Dětského respiračního stacionáře, Děčín
IX, Na Pěšině 332.
Usnesení č. RM 0327 069
Rada města projednala žádost firmy MEDIATEL, spol. s. r. o., o užití znaku města Děčín ke
zveřejnění v tištěných a elektronických Zlatých stánkách a s užitím znaku
souhlasí.
Usnesení č. RM 0327 070
Rada města projednala žádost společnosti SaM silnice a mosty Děčín a. s. o udělení souhlasu

s užitím znaku města Děčín na informační tabuli označující stavbu a na pamětní desku dokončené
stavby “Oprava mostu přes náhon v ul. Oblouková, Děčín” a s užitím znaku
souhlasí.
Usnesení č. RM 0327 071
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0324 202 ze dne 26. srpna 2003, týkající se pověření
některých vedoucích pracovníků k zastupování města a to v části II. bod 9) a 12) v plném znění.
Usnesení č. RM 0327 072
Rada města projednala pozvánku na 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 16.
října 2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0327 073
Rada města projednala návrh na delegování zástupce města Děčín pana Mgr. Václava
Lešanovského, za člena dozorčí rady Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 0327 074
Rada města projednala žádost o přidělení bytové jednotky č. 3 v objektu Roudnická 396/7, Děčín
III, manželům Menclovým a
odkládá
rozhodnutí s tím, že tato problematika bude opětovně projednána za účasti kupujícího objektu
Roudnická 396/7, Děčín III a majitele objektu Podmokelská 700/18, Děčín IV, dle připomínek rady
města a výsledek jednání bude předložen radě města.
Usnesení č. RM 0327 075
Rada města projednala dopis společnosti HYDROLABE spol. s r. o., týkající se udělení souhlasu
s odprodejem pozemků v k. ú. Malé Březno a
neschvaluje
udělení souhlasu společnosti HYDROLABE spol. s r. o., se sídlem Na Pankráci 57, Praha 4,
s odprodejem pozemků p. č. 670/5, 670/7 a p. č. 673/4 v k. ú. Malé Březno nad Labem.
Usnesení č. RM 0327 076
Rada města projednala problematiku prodeje domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení ZM č. 0308 0514 ze dne 11. 9. 2003 a
2) prodej domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV, s pozemkem p. č. 764 zast. pl. v k. ú.
Podmokly
kupující:
Jaroslav Lindner, Děčín, za kupní cenu 3 789 224,--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 0327 077
Rada města projednala dopis starostky obce Těchlovice s poděkováním za kladné vyřízení a
schválení žádosti obce Těchlovice ve věci neinvestičních nákladů na žáky v ZŠ Děčín a tento
bere na
vědomí.
Usnesení č. RM 0327 078
Rada města projednala dopis občanského sdružení ADRA s poděkováním všem dárcům,
dobrovolníkům a sponzorům za finanční a materiální dary na pomoc postiženým loňskými
povodněmi a tento
bere na
vědomí.
Usnesení č. RM 0327 079
Rada města projednala záměr pronájmu a odprodeje objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII,
včetně st. p. č. 358 v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
záměr pronájmu objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, včetně st. p. č. 358 v k. ú. Březiny
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, včetně st. p.
č. 358 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 0327 080
Rada města projednala dopis TJ Sokol Podmokly ze dne 12. 9. 2003 a rozhodnutí
odkládá
s tím, že materiál bude doplněn o jednoznačné vyjádření a stanovisko odboru správy majetku města
a odboru ekonomického.
Usnesení č. RM 0327 081
Rada města projednala návrh na pověření k provedení kontroly, týkající se problematiky porušení
rozpočtové kázně a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) p o v ě ř i t
kontrolní výbor zastupitelstva města provedením kontroly důvodů odvodu ve
výši 408 083,--Kč a dílčího penále ve výši 222 814,--Kč za porušení rozpočtové kázně městem
Děčín, v souvislosti s provedenou kontrolou FÚ v Děčíně, použití finančního příspěvku na
obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku v roce 2001, a dále míru zavinění porušení
rozpočtové kázně a
2) u l o ž i t
kontrolnímu výboru zastupitelstvu města předložit zastupitelstvu města dne 11. 12.
2003 výslednou zprávu o provedené kontrole.
Usnesení č. RM 0327 082
Rada města projednala návrh na pověření k provedení kontroly, týkající se problematiky vytápění

objektu č. p. 1257 Dlouhá jízda a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) p o v ě ř i t kontrolní výbor zastupitelstva města provedením kontroly, z jakého důvodu není
objekt č. p. 1257 Dlouhá jízda na p. p. č. 2362 zastavěná plocha v k. ú. Děčín vybaven již
druhou topnou sezónu kotli pro ústřední vytápění tohoto objektu, do jaké míry je nezbytné
dodání kotlů do tohoto objektu a jejich zprovoznění, a zda došlo vlivem nevytápění objektu
v topné sezóně 2002 – 2003 ke škodě na majetku města Děčín, a dále prověřit celou
problematiku výpovědi nájemní smlouvy na pronájem objektu č. p. 1257 Dlouhá jízda Správě
CHKO včetně ekonomických dopadů tohoto rozhodnutí a
2) u l o ž i t kontrolnímu výboru zastupitelstvu města předložit zastupitelstvu města dne 20. 11.
2003 výslednou zprávu o provedené kontrole.
Usnesení č. RM 0327 083
Rada města vzala na vědomí informaci starosty města o tom, že dne 22. září 2003 obdržel písemnou
rezignaci člena Zastupitelstva města Děčín pana Ing. Libora Kunte na jeho mandát a podle § 55
odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že doručením této rezignace starostovi města ve smyslu
§ 55 odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. ( v platném znění ) tímto dnem, tj. dnem 22. září
2003, zanikl panu Ing. Liboru Kunte mandát člena Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí tuto informaci starosty města Ing. Vladislava Rašky.
Usnesení č. RM 0327 084
Rada města projednala informaci starosty města, o rezignaci pana Ing. Libora Kunte na mandát
zastupitele, a v souladu s ust. § 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stává dnem 23. září 2003 členem
Zastupitelstva města Děčín pan Mgr. Pavel Schwarz, zapsaný jako náhradník v “Zápisu o výsledku
voleb do zastupitelstva obce” za ČSSD, a tuto
bere na vědomí.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

