Město Děčín

USNESENÍ
z 30. schůze rady města konané dne 21. října 2003

Usnesení č. RM 0330 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na
vědomí
usnesení č. 1054/02
vedoucí odboru rozvoje
usnesení č. RM 0318 055
vedoucí odboru rozvoje
usnesení č. RM 0317 118
1. místostarosta
usnesení č. RM 0311 048
vedoucí odboru ŠMAT
usnesení č. RM 0324 173/2
vedoucí odboru ŽP
usnesení č. RM 0321 002
starosta města

VzDK
DK 01/04
VzDK
VzDK
VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 0330 002
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství za
rok 2003 a
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací: ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 – Mgr. Ludmile
Lacinové, ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 – Mgr. Stanislavu Vavřinovi, ZŠ Děčín II,
Vrchlického 630/5 – Mgr. Josefu Herclíkovi, ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 – Mgr. Věře
Floriánové, ZŠ Děčín III, Březová 369/25 – Mgr. Ivanu Slavíkovi, ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 –
Mgr. Jaroslavu Hauzírkovi, ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/14 – Mgr. Aleně Zemanové, ZŠ
Děčín VIII, Vojanova 178/12 – Mgr. Jiřímu Olšovi, ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – Mgr. Janu
Baštovi, ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 – Mgr. Vítu Průšovi, ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – Mgr.
Miroslavu Samlerovi, MŠ Děčín XXXII, Májová 372 – Janě Zahradníkové, MŠ Děčín VI,
Klostermannova 1474/11 – Mgr. Jaroslavě Vatalové, MŠ Děčín II, Liliová 277/1 – Ireně
Michálkové, MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 – Boženě Šmídové, ŠJ Děčín IV, Jungmannova 3 – Evě
Drescherové, ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13 – Miluši Procházkové, DDM Děčín IV, Teplická
344/38 – Zdeňku Kultovi, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 003
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací za I.
pololetí roku 2003 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2003 včetně návrhu záloh na
odměny ředitelům řízených příspěvkových organizací a
bere na
vědomí
vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací - Městské divadlo Děčín,
Městská knihovna Děčín, Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, Děčínský zámek a
Společenský dům Střelnice, Kulturní a společenské středisko města Děčína za I. pololetí roku 2003
v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2003 a
schvaluje
poskytnutí záloh na odměny ředitelům příspěvkových organizaci: Městské divadlo Děčín, Teplická
75, Děčín IV – Mgr. Janetě Benešové, Městská knihovna Děčín, Raisova 3, Děčín IV – Mgr.
Ladislavu Zoubkovi, Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, Žižkova ul., Děčín IV – Ing.
Lubomírovi Moudrému, Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, Labská 691, Děčín I – Ing.
Pavlu Pflanzerovi, Kulturní a společenské středisko města Děčína, Divišova 8, Děčín IV – paní

Jaroslavě Šulckové, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 004
Rada města projednala Koncepci využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Koncepci využití západního a severozápadního křídla děčínského
zámku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 005
Rada města projednala Koncepci bytové politiky ve městě Děčín pro následující období a tuto
bere na vědomí
s tím, že předložená koncepce bude po doplnění ve smyslu diskuse dopracována a jako materiál
předložena do jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 0330 006
Rada města projednala informaci o zajištění „Vánočních trhů“ v Děčíně a
schvaluje
umístění 50 stánků v Děčíně IV, okolo kostela na části Husova náměstí a části Tržní ulice, ve
dnech 13. 12. až 21. 12. 2003.
Usnesení č. RM 0330 007
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit části pozemku p. p. č. 180/5 – ostatní komunikace a p. p. č. 119/1 – ostatní zeleň vše v k. ú.
Boletice nad Labem věcným břemenem práva vedení zemní kabelové přípojky elektro nn přes tyto
pozemky na pozemek p. p. č. 177/3 v k. ú. Boletice nad Labem včetně práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí kabelové přípojky elektro nn
pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0330 008
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2987 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemní přípojky plynu 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 0330 009
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2933 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemní přípojky plynu 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 0330 010
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2959 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemní kanalizační přípojky k RD č. p. 1144/72, Děčín II, přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí kanalizační
přípojky pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0330 011
Rada města projednala výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína pod stavbou místní
komunikace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. p. č. 1082/6 v k. ú. Březiny u Děčína dle GP č.
976-159/2003 p.p.č. 1082/11 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 19 m2 pod stavbou místní
komunikace z vlastnictví paní Jany Vítkové, Děčín, do vlastnictví města Děčína za cenu 4 560,--Kč
(dle znaleckého posudku) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 012
Rada města projednala výkup části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb pod stavbou místní
komunikace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. p. č. 527/1 v k. ú. Prostřední Žleb dle GP č.
503-099/2003, p. p. č. 527/4 o výměře 473 m2, díl „a“ o výměře 52 m2, díl „b“ o výměře 45m2 v k.
ú. Prostřední Žleb pod stavbou místní komunikace z vlastnictví Jiřího a Věry Luxových, Děčín, a
Štefana Lenče, Riegrova Děčín, do vlastnictví města Děčína za cenu 50 870,--Kč (dle znaleckého
posudku) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 013
Rada města projednala výkup části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem pod stavbou místní
komunikace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. p. č. 316/2 a části p. p. č. 345/2 v k. ú.
Boletice nad Labem dle GP č. 571-162/2003, díl „a“ o výměře 85 m2, díl „d“ o výměře 24 m2 v k.
ú. Boletice nad Labem pod stavbou místní komunikace z vlastnictví Karla Havelky, Děčín, a
Miroslava a Drahomíry Klugarových, Děčín, do vlastnictví města Děčína za cenu 26 160,--Kč
(dle znaleckého posudku) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 014
Rada města projednala výkup p. p. č. 565/2 v k. ú. Vilsnice pod stavbou místní komunikace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. p. č. 565/2 v k. ú. Vilsnice o výměře 52 m2 pod
stavbou místní komunikace z vlastnictví pana Františka Veselého, Děčín, do vlastnictví města
Děčína za cenu 12 480,--Kč (dle znaleckého posudku) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 015
Rada města projednala záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Podmokly a

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 871 v k. ú. Podmokly (o rozměru stavby
7190 x 1800 mm) paní Heleně Wilczynské pro realizaci přístavby schodiště a rampy pro
bezbariérový přístup do rekonstruovaného domu č. p. 74/5 Husovo náměstí, Děčín IV.
Usnesení č. RM 0330 016
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace Lesního
úřadu Děčín za I. pololetí 2003 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2003, včetně
návrhu na vyplacení zálohy na odměnu řediteli této organizace a
bere na
vědomí
vyhodnocení výsledků hospodaření řízené příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín a
schvaluje
poskytnutí zálohy na odměnu řediteli příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín Ing. Pavlu Filipovi
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 017
Rada města projednala žádost společnosti AROMA Praha, a. s., závod Děčín a
schvaluje
toto vyjádření: Město Děčín nemá připomínek k předložené dokumentaci k žádosti o integrované
povolení společnosti AROMA Praha, a. s., závod Děčín, sídlem Ústecká 97/99, Děčín V, pro
zařízení „Rektifikační kolona č. 2 sloužící k výrobě surového arocetu“ podle zákona č. 76/2002 Sb.
Usnesení č. RM 0330 018
Rada města projednala žádost Děčínské pohřební služby Michal Janek se sídlem Teplická 56, 405
02 Děčín IV a
schvaluje
sepsání kupní smlouvy na chladící zařízení, kde se město Děčín zavazuje od nájemce kaple na
hřbitově Škrabky odkoupit nájemcem instalované chladící zařízení v případě ukončení nájmu za
aktuální cenu stanovenou soudním znalcem.
Usnesení č. RM 0330 019
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření příspěvkových organizací řízených
odborem sociálních věcí a zdravotnictví a
schvaluje
návrh na vyplacení zálohy na odměny ředitelům příspěvkových organizací města Děčína, řízených
odborem SVAZ - plnění úkolů za I. pololetí 2003: DD Kamenická 195, Děčín II – Mgr. Radku
Michálkovi, ÚSP Horní Žleb – Janu Tomsovi a ÚSP DOMINO Boletice nad Labem – Mgr. Aleně
Šestákové.

Usnesení č. RM 0330 020
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace pro organizace a sdružení ve městě a
schvaluje
poskytnutí dotací organizacím a sdružením ve městě po úpravě dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 021
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní charitu Česká

Kamenice, zastoupenou ředitelem Kamilem Ráblem a
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku v roce 2003 ve výši 25 000,--Kč pro Oblastní charitu Česká
Kamenice.
Usnesení č. RM 0330 022
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji domu č. p. 34 Pod Svahem, Děčín XI,
z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 34 ul. Pod Svahem, Děčín XI, se st. p. č. 265/4
zastavěná plocha a 1084/1 zahrada v k. ú. Prostřední Žleb kupující bytových jednotek:
byt. j. č.
34/01 Irena Menčíková
34/02 manželé Ing.Jaroslav Stránský
a Dana Stránská
34/03 Lucie Buzická
34/04 Marie Novotná
34/05 Markéta Stupáková
34/06 manželé MUDr. Rudolf Stupák
a Jana Stupáková

podíl spol. ploch

kupní cena v Kč

1359/8223

158 907,--Kč

1396/8233
1359/8223
1260/8223
1210/8223

158 433,--Kč
154 479,--Kč
155 744,--Kč
131 078,--Kč

1639/8223

181 359,--Kč

cena celkem

940 000,--Kč

V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- nebudou poskytovány další slevy v souladu s usnesením ZM č. VIII ze dne 21. 2. 2002.
Usnesení č. RM 0330 023
Rada města projednala žádost Ing. Jana Plhala, bytem Čs. legií 200/19, Děčín IV, o výjimku ze
„Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. II odst. 5) a 7), tj. částečné postoupení žádosti i oznámení
Radomíra a Jarmily Kotalových, Světlany Petřinové, Petra Petříka, Emila Svačiny, Jany
Zámečníkové, Václava Nováka, Jindřišky Zlámalové, Petra Grausgrubera, všichni bytem Děčín,
Danuše Homolkové, Děčín, Yvety Röhrichové, Děčín, a Jiřího Hercoga, Děčín.
Usnesení č. RM 0330 024
Rada města projednala žádost pana Karla Bálka, bytem Všemily 106, Srbská Kamenice, o výjimku
ze „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domů Tyršova 1091/11, Děčín I a Zámecká 1069/1, Děčín I, do 23. 10. 2005.
Usnesení č. RM 0330 025
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu „Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a nebytových

domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Děčína“
podle důvodové zprávy s účinností od 21. 11. 2003.
Usnesení č. RM 0330 026
Rada města projednala návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí
MZ č. 20/2000/RKS/20 ze dne 18. 5.
2000 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č. p. 20 ul. Křížová, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů pozemku st. p. č. 126/1 (dle GP č. 1294 - 30/2000), v k. ú. Děčín, dle
zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
12. manželé Alena Vyoralová a Ivan Vyoral, Ludvíkovice, okr. Děčín,
nebytová jednotka č. 20/301 včetně podílu 1342/7722 na společných částech budovy a
pozemku,
cena nabídková 610 600,--Kč.
V kupní ceně bude ošetřeno formou závazku zachování práva chůze a jízdy průchodem
v 1. nadzemním podlaží.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0330 027
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí MZ č. 13/99/RKS/972 ze dne 16.
12. 1999 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č. p. 972 ul. Ruská,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů pozemku st. p. č. 1192 v k. ú. Podmokly dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
14. Veronika Cimlerová, Děčín, byt. j. č. 972/3 včetně podílu 876/10887 na spol. č. budovy a
pozemku,
cena nabídková 173 100,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 15% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, bod 1
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0330 028
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 226/2003/RKS/805/5 o odprodeji bytu z majetku
města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 805/5 v budově č. p. 805 ul.
Krásnostudenecká a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 466/3913 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 3326 a vedlejším pozemku p. p. č. 3325/3 v k. ú. Podmokly,
dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jan Rokůsek, Děčín, Alena Rokůsková, Děčín, za nabídnutou cenu 46 100,--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 0330 029
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 227/2003/RKS/1220/1 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. 1220/1 v budově č. p. 1219, 1220, 1221 ul.
Pohraniční a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 590/34847 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 54/2, 54/3, 54/5 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jiří Mrkvička, Těchlovice, za nabídnutou cenu 119 551,--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 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 0330 030
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 228/2003/RKS/1185/10 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. 1185/10 v budově č. p. 1185 ul.17. listopadu
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 669/8807 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 2261 a vedlejším pozemku p. p. č. 2263/2 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Klára Tesařová, Děčín, za nabídnutou cenu 133 195,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s., spolu s umožněním
přístupu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0330 031
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 229/2003/RKS/1543/7 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. 1543/7 v budově č. p. 1542, 1543 ul.

Želenická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 627/17463 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 2889/45, 2889/46 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Ladislav Nistor, Děčín, za nabídnutou cenu 170 000,--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 výkon vlastnických práv kabelové televize
-umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s. , spolu s umožněním
přístupu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
-se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
-kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do
katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0330 032
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 230/2003/RKS/1194/12 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. 1194/12 v budově č. p. 1193, 1194 ul.
Kamenická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 494/13508 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1786, 1787 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Ladislav Nistor, Děčín, za nabídnutou cenu 126 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- při ohrožení ČR budu vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti 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 0330 033
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 231/2003/RKS/1547/24 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. 1547/24 v budově č. p. 1547 ul. U Tvrze
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 653/17906 na společných částech
budovy
a pozemku st. p. č. 2889/32 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jaroslava Růžková, Děčín, za nabídnutou cenu 151 030,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s., spolu s umožněním
přístupu
- 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 v domě 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 0330 034
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 232/2003/RKS/226/2 o odprodeji bytu z majetku
města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 226/2 v budově č. p. 226 ul. Teplická a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 924/8314 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1051 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Daniel Vik, Děčín, za nabídnutou cenu 260 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě 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 0330 035
Rada města projednala žádost manželů Karla a Žofie Pollákových o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 277/1 v objektu č.
p. 277 ul. Na pěšině, Děčín IX, manželům Karlovi a Žofii Pollákovým za navýšenou nabídkovou
cenu o 10 %, tj. 134 233,--Kč + náklady za provedené opravy ve výši 5 922,--Kč.
Usnesení č. RM 0330 036
Rada města projednala žádost pí Růženy Karafiátové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 286/2 v objektu č.
p. 286 ul. Na pěšině, Děčín IX, paní Růženě Karafiátové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
76 644,--Kč.
Usnesení č. RM 0330 037
Rada města projednala žádost nájemníků domu č. p. 849 ul. Nerudova 5, Děčín I, o poskytnutí další
slevy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnutí další slevy z ceny
domu č. p. 849 ul. Nerudova 5, Děčín I, ve výši 20 %.
Usnesení č. RM 0330 038
Rada města projednala návrh na změnu „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ podle důvodové zprávy s účinností od
21. 11. 2003.
Usnesení č. RM 0330 039
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 87 o výměře 129 m2 , části pozemku p. p. č. 172 o výměře 125 m2 a
části pozemku p. p. č. 168 o výměře 280 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec na zahrádku paní Zdeňce
Marouskové, Děčín, za cenu dle „Zásad…“, tj. 517,--Kč/rok a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. p. č. 172 a části pozemku p. p.
č. 168 o výměrách stanovených GP a pozemek st. p. č. 87 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Krásný
Studenec na zahradu.
Usnesení č. RM 0330 040
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 25 o výměře 100 m2 jako zázemí –
skladování stavebního materiálu a to do 31. 12. 2004.
Usnesení č. RM 0330 041
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. p. č. 729/21 o výměře 20 m2 za účelem zbudování přístupu k prodejně
potravin v objektu na st. p. č. 822 vše v k. ú. Bynov pro paní Julii Gasovou, Děčín, za cenu 288,-Kč/rok a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 0330 042
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. p. č. 821/22 v k. ú. Bynov o výměře 2000 m2 za cenu dle „Zásad..“,
tj. 850,--Kč/rok na zahradu pro pana Romana Tokarčíka, Děčín.
Usnesení č. RM 0330 043
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města
zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 821/22 v k. ú. Bynov o výměře 2743 m2 na
zahradu s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu pro vlastníka
pozemku p. p. č. 826/1 v k. ú. Bynov dle GP, který bude vyhotoven a
2.
schválit zatížení části pozemku p. p. č. 821/23 v k. ú. Bynov práva přístupu pro vlastníka
pozemku p. p. č. 821/22 bezúplatně dle GP, který bude vyhotoven následovně.
1.

Usnesení č. RM 0330 044
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 611/1-103/02 ze dne 16. 12. 2002 na pronájem části
pozemku p. p. č. 611/1 v k. ú. Bynov mezi městem Děčín a manželi Rustamem a Kamilou
Kokotjuchovými, Děčín, za účelem užití na zahradu, ve smyslu změny doby nájmu v čl. II odst. 1
z původního „na dobu určitou a to do 31. 12. 2003“ na nově „na dobu neurčitou“.
Usnesení č. RM 0330 045
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 425/1 o výměře 110 m2 v
k.
ú. Podmokly jako zázemí k RD – parkovací plochu a
2.
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 215 o výměře 110 m2 v k. ú.
Podmokly jako zázemí k RD – parkovací plochu.
1.

Usnesení č. RM 0330 046
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 215 o výměře dle GP v k. ú.
Podmokly na stavbu řadových garáží.
Usnesení č. RM 0330 047
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. p. č. 156/1 o výměře 304 m2 v k. ú. Křešice u Děčína na zahrádku a
pod drobnou stavbou manželům Josefovi a Jaroslavě Růžičkovým, Děčín, za cenu dle „Zásad…“, tj.
812 Kč/rok.
Usnesení č. RM 0330 048
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. p. č. 156/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Křešice u Děčína na zahrádku
paní Marii Cullyové, Děčín, za cenu dle „Zásad“,tj. 200,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0330 049
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 612 o výměře 265 m2 (dle
GP č. 534-150/2003 se jedná o díl „c“) v k. ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. RM 0330 050
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. p. č. 610/1 v k. ú. Bynov o

výměrách stanovených GP – zázemí k objektům.
Usnesení č. RM 0330 051
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. p. č. 663/2 a části pozemku p. p.
č. 664/4 v k. ú. Bynov o výměrách upřesněných GP na zarovnání hranic pozemku.
Usnesení č. RM 0330 052
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat:
1.
pozemek st. p. č. 184 o výměře 426 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem výstavby
řadových garáží
2.
pozemek st. p. č. 184 o výměře 426 m2 a pozemek p. p. č. 185 o výměře 139 m2 v k. ú.
Děčín – Staré Město jako přístup k nemovitostem.
Usnesení č. RM 0330 053
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 384/7 o výměře 78 m2
přístup k nemovitostem na st. p. č. 384/3, 384/4, 384/5 a 384/6 vše v k. ú. Vilsnice .

jako

Usnesení č. RM 0330 054
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 493 o výměře 158 m2 v k.
ú. Chlum u Děčína jako přístup k nemovitosti a zarovnání hranic s podmínkou zatížení části
pozemku p. p. č. 493 v k. ú. Chlum u Děčína věcným břemenem práva přístupu pro vlastníka
pozemku p. p. č. 337/3 v k. ú. Chlum u Děčína o výměře dle GP, který bude vyhotoven následovně,
a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 0330 055
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1716/2 o výměře 103 m2
jako přístup k nemovitosti na st. p. č. 1716/5 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 0330 056
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. p. č. 837/26 a 837/50 o
výměrách dle GP a p. p. č. 837/16 o výměře 1283 m2 v k. ú. Bynov na zahrady.

Usnesení č. RM 0330 057
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1571 o výměře 42 m2 v k. ú.
Velká Veleň za účelem scelení pozemků.
Usnesení č. RM 0330 058
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 46/1 o výměře upřesněné
GP pod stavbou rozestavěné garáže.
Usnesení č. RM 0330 059
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 530/1 v k. ú. Bynov o výměře
2576 m2 na stavbu RD.
Usnesení č. RM 0330 060
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a zatížení
tohoto pozemku věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 3026/31 dle GP č. 152750/2003 p. p. č. 3026/32 o výměře 48 m2 v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku p. p. č.
3026/31 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy k pozemku p. p. č. 3026/32 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 0330 061
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. p. č. 850/1 v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 850/1 v k. ú. Děčín –
Staré Město o výměře 707 m2 jako přístup k nemovitosti na p. p. č. 770/1 v k. ú. Děčín – Staré
Město.
Usnesení č. RM 0330 062
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 3565 v k. ú. Podmokly o
výměře 679 m2 pod objektem a pozemek st. p. č. 131 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 462
m2

pod objektem.

Usnesení č. RM 0330 063
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 996/2 o výměře 998 m2
p. č. 254 o výměře 226 m2 v k. ú. Horní Oldřichov na zahradu.

a st.

Usnesení č. RM 0330 064
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1948 o výměře 367 m2
č. 1947 o výměře 515 m2 v k. ú. Děčín na zázemí k obytnému domu.

a p. p.

Usnesení č. RM 0330 065
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 829/1 v k. ú. Bynov za účelem výstavby
zdravotnického zařízení a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 829/1 v k. ú. Bynov o
výměře dle GP (který bude vyhotoven) až po vydání územního rozhodnutí.
Usnesení č. RM 0330 066
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 583 o výměře 1619 m2 , p. p.
č. 585 o výměře 683 m2 a p. p. č. 586 o výměře 385 m2 v k. ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. RM 0330 067
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 66/4 v k. ú. Bělá u Děčína o
výměře 486 m2 na zahradu.
Usnesení č. RM 0330 068
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 254/4 v k. ú. Prostřední Žleb o
výměře 1535 m2 na zahradu k RD.
Usnesení č. RM 0330 069
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 11 v k. ú. Lesná u Děčína o
výměře dle GP (který bude vyhotoven) na stavbu RD.

Usnesení č. RM 0330 070
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 557/1 v k. ú. Prostřední Žleb o
výměře 3715 m2 na zahradu a přístup k domu na st. p. č. 86/1 v k. ú. Prostřední Žleb s tím, že
odbor prověří potřebu zachovat přístupovou komunikaci.
Usnesení č. RM 0330 071
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 346 o výměře 2111 m2 v k. ú. Loubí u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 116 105,--Kč + ostatní náklady spojené
s převodem pro pana Martina Šafránka, Děčín.
Usnesení č. RM 0330 072
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 358/16 o výměře 96 m2 (dle GP č. 467168/2003 se jedná o pozemek p. p. č. 358/20) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Pavlínu Řezníčkovou, Děčín, za cenu 2 400,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 073
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 358/16 o výměře 1355 m2 (dle GP č. 467168/2003 se jedná o pozemek p. p. č. 358/21) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Václava a Helenu Drahošovy, Děčín, za cenu 33 875,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0330 074
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 358/16 o výměře 622 m2 (dle GP č. 467168/2003 se jedná o pozemek p. p. č. 358/22) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Roberta a Jolanu Cintulovy, Děčín, za cenu 15 550,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0330 075
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 358/16 o výměře 81 m2 (dle GP č. 467-168/2003
se jedná o pozemek p. p. č. 358/23) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Petra Rulce, Hřensko, a Hanu Rulcovou, Děčín, za cenu dohodou, tj. za cenu ve výši
pohledávky města za žadatelem + 2 025,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0330 076
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 521/1 o výměře 236 m2 a st. p. č.
521/2 o výměře 145 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Del
Maschiovy, Děčín, za cenu 125 730,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0330 077
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. p. č. 3300 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 3300 o výměře 278 m2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jandovy, Děčín, za cenu 6 950,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0330 078
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku p. p. č. 551/3 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p. p. č. 551/3 o výměře 104 m2

v k. ú.
Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Klučkovým, Děčín, za cenu 1
040,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 079
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p. p. č. 1156/3 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. p. č. 1156/3 o výměře 334 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb od pana akad. arch. Stanislava Tomana, Praha, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0330 080
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 77/1 o výměře 169 m2 v k. ú. Vilsnice pro
manžele Františka a Hanu Janatovy, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 225,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 081
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 530/1 o výměře 914 m2 v k. ú. Vilsnice
formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami….“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době
evidováni jako žadatelé o odkoupení pozemku a při dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku
bude výchozí cena stanovena dle „Zásad…“, tj. 22 850,--Kč.

Usnesení č. RM 0330 082
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
pronájem pozemku p. p. č. 194 o výměře 691 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 0330 083
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. p. č. 194 v k. ú. Děčín – Staré
Město o výměrách dle GP (který bude vyhotoven) jako zahradu k obytnému domu a jako přístup
k pozemku p. p. č. 160 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 0330 084
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 347/1 díl „a“ o výměře 331 m2 a část
pozemku p. p. č. 347/5 díl „b“ o výměře 6 m2 (dle GP č. 488-136/2003 se jedná o pozemek p. p.
č. 347/7 o výměře 337 m2 ), části pozemku st. p. č. 441 o výměře 371 m2 a pozemku p. p. č.
347/4 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Bělá u Děčína pro manžele Jana a Marii Sochorovy, Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 64 175,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 085
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. p. č. 1047/52 o výměře 561 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov pro manžele Mgr. Miroslava a MUDr. Markétu Žáčkovy, Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 14 025,--Kč + 4 076,--Kč za trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 086
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 156/1 o výměře 455 m2 (dle GP č. 351-84/2003
se jedná o díl „b“) v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky
bytových jednotek v objektu č. p. 36 Zemědělská ul., Děčín XXXI, tj. pro manžele Miroslava a
Hanu Doležalovy, paní Marii Jedlanovou, manžele Bohumíra a Olgu Šulcovy a manžele Kamila a
Růženu Vondráčkovy, všichni bytem Děčín, za cenu 11 375,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0330 087
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města prodat část pozemku p. p. č. 156/1 o výměře 249 m2 (dle GP č. 351-84/2003
se jedná o díl „a“) v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Oldřicha a Ivanu Zitkovy, Děčín, za cenu 6 225,--Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemku p. p. č. 156/1 v k. ú. Křešice věcným břemenem práva oprav, údržby a revize k uloženému
kanalizačnímu potrubí pro vlastníky budovy č. p. 36 s pozemkem p. p. č. 154 v k. ú. Křešice u

Děčína.
Usnesení č. RM 0330 088
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků:
1.

část p. p. č. 1059/21 v k. ú. Prostřední Žleb (dle nového GP) o výměře 201 m manželům
Radkovi a Miroslavě Veselým, Děčín, na zahradu k RD se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 25,--Kč/ m , tj. 5 025,--Kč + ostatní náklady,
2

2

2.

část p. p. č. 1059/21 v k. ú. Prostřední Žleb (dle nového GP) o výměře 158 m manželům
Vladimírovi a Věře Švadlenkovým, Hlinsko v Čechách a paní Martě Zuberové, Děčín, na
zahradu se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25,--Kč/m , tj. 3 950,--Kč + ostatní
náklady,
3.
p. p. č. 1059/5 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 344 m manželům Miroslavovi a Jiřině
Kajzrovým, Děčín, na zahradu se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25,--Kč/m , tj.
8 600,--Kč + ostatní náklady,
2

2

2

2

4.

p. p. č. 1059/25 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 389 m panu Jiřímu Tichému, Děčín, na
zahradu se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25,--Kč/m , tj. 9 725,--Kč + ostatní
náklady,
5.
část p. p. č. 1059/4 v k. ú. Prostřední Žleb (dle nového GP) o výměře 123 m panu Bohumilu
Papežovi, Plzeň, a panu Milanu Papežovi, Děčín, na zahradu se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 25,--Kč/ m , tj. 3 075,--Kč + ostatní náklady,
2

2

2

2

6.

část p. p. č. 1059/4 v k. ú. Prostřední Žleb (dle nového GP) o výměře 105 m paní Věře
Gundzové, Děčín, na zahradu se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25,--Kč m , tj.
2 625,--Kč + ostatní náklady.
2

2

Usnesení č. RM 0330 089
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej dílu „a“ z pozemku p. p. č. 274 o výměře 172 m a dílu „b“
z pozemku p. p. č. 276 výměře 403 m (dle GP č. 2323-070/2003) v k. ú. Podmokly panu Josefu
Vackovi a panu Janu Vackovi, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 14 375,--Kč +
ostatní náklady.
2

2

Usnesení č. RM 0330 090
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. p. č. 351 o výměře 126 m a části pozemku p.
p. č. 353 o výměře 402 m (dle GP č. 370-111/2003 se jedná o pozemek p. p. č. 351/2 a p. p. č.
353/2 o výměře 402 m ) v k. ú. Chrochvice panu Alexandru Horváthovi, Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 13 200,--Kč + ostatní náklady.
2

2

2

Usnesení č. RM 0330 091
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0313 054 ze dne 22. 4. 2003 a to ve smyslu snížení
ceny stanovené za prodej pozemků a to z původní částky 602 719,--Kč na částku 19 728,--Kč a

nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0616 ze
dne 22. 5. 2003 a to ve smyslu snížení ceny stanovené za prodej pozemků z původní částky
602 719,--Kč na částku 19 728,--Kč.
Usnesení č. RM 0330 092
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1.
částečnou revokaci usnesení rady města č. 91/02 ze dne 5. 12. 2002 v doporučující části
v bodě 3) ve smyslu změny textu z původního – „rozdělení pozemků dle varianty „A“ na stavbu
3 RD“ na nové znění – „rozdělení pozemků na stavbu 4 RD“ a
2.
revokaci usnesení rady města č. RM 0324 085 ze dne 26. 8. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1.
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXXI, ze dne 12. 12. 2002 ve
schvalovací části ve smyslu změny textu z původního – „rozdělení pozemků dle varianty
„A“ na stavbu 3 RD“ na nové znění „rozdělení pozemků na stavbu 4 RD“ a
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0748 ze dne 11.9.2003 v plném znění a
3.
rozdělení pozemku p. p. č. 76 a p. p. č. 78 v k. ú. Vilsnice tak, aby vznikly pozemky pro
výstavbu 4 RD s tím, že konkrétní prodej bude následně realizován pouze mezi zájemci, kteří
jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení pozemku p. p. č. 76 a
p. p. č. 78
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 0330 093
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0324 089 ze dne 26. 8. 2003 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města:
1.
schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0764 ze dne 11. 9. 2003 v plném
znění
2.
zveřejnit záměr města prodat celý pozemek p. p. č. 1014/15 o výměře 556 m2 jako zázemí
k domu a pod částí stavby na st. p. č. 605 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 0330 094
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 0311 030 ze dne 8. 4. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0306 0632 ze dne
22. 5.
2003 v plném znění.
Usnesení č. RM 0330 095
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti včetně návrhu na zálohu
odměny za rok 2003 a
schvaluje
poskytnutí zálohy odměny za rok 2003 řediteli SMDaB Děčín Ing. Miroslavu Weiserovi dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0330 096
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 097
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 098
Rada města projednala žádost o pronájem objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, na st. p. č. 358
v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII, na st. p. č. 358 v k. ú. Březiny u Děčína, pro
obchodní firmu PRO-JJT spol. s r. o., se sídlem Ústecká 958/38, Děčín V, zastoupenou jednatelem
panem Janem Kultem, za účelem zřízení chráněné dílny za cenu dle „Zásad“, tj. 407,--Kč/m2 /rok a
to do doby uvedení dílny do provozu a po této době za symbolickou cenu 1,--Kč/rok a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje objektu č. p. 151 Březiny, Děčín XXVII,
na st. p. č. 358 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 0330 099
Rada města projednala žádost Sportovního klubu stolních tenistů Děčín o využívání víceúčelové
haly pro kondiční tréninky mládeže a
schvaluje
využívání víceúčelové haly v délce 1 hodiny v týdnu vždy ve středu v době od listopadu 2003 do
dubna 2004 bez úhrady nájemného Sportovním klubem stolního tenisu pro kondiční tréninky
mládeže.
Usnesení č. RM 0330 100
Rada města projednala žádost Sportovního klubu stolních tenistů Děčín o využívání víceúčelové
haly a
schvaluje
pronájem víceúčelové haly v počtu pěti víkendů za kalendářní rok od pátku od 19:00 hodin do
neděle do 21:00 hodin v době od října do konce června za nájemné 1 000,--Kč za každý víkend.
Usnesení č. RM 0330 101
Rada města projednala návrh cen HC Děčín s. r. o. na pronájem ledové plochy za bruslení pro
veřejnost a
schvaluje
cenu za bruslení pro veřejnost ve výši dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0330 102
Rada města projednala návrh cen HC Děčín s. r. o. na pronájem ledové plochy a
schvaluje

cenu za pronájem ledové plochy ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 103
Rada města projednala návrh cen HC Děčín s. r. o. na pronájem ledové plochy a
schvaluje
cenu za pronájem ledové plochy pro hokejové kluby ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 104
Rada města projednala žádost o prominutí penále a rozhodnutí
odkládá
do doby uzavření dohody s žadatelem o vzájemném vyrovnání pohledávek.
Usnesení č. RM 0330 105
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem objektu Na Pěšině 332, Děčín IX, pro společnost CPD GROUP, s. r. o. se sídlem
Janáčkova 300/5, Ústí nad Labem, za účelem provozování Dětského respiračního stacionáře a
drobné pekárenské výroby.
Usnesení č. RM 0330 106
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy na pronájem objektu Na Pěšině 332, Děčín IX,
společnosti CPD GROUP, s. r. o. a
schvaluje
nájemní smlouvu k objektu Na Pěšině 332, Děčín IX, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0330 107
Rada města projednala návrh na pozastavení prodeje objektů a jejich využití a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pozastavení odprodeje objektu U Zámečku č. p. 352, Děčín IX, včetně
st. p. č. 733/1 a p. p. č. 829/3 vše v k. ú. Bynov a objektu U Zámečku č. p. 354, Děčín IX, včetně st
. p č. 733/3 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0330 108
Rada města projednala návrh na pozastavení odprodeje objektů U Zámečku č. p. 352 a č. p. 354 ,
Děčín IX a
schvaluje
využití uvedených objektů pro potřeby odboru školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zřízení
skladu.
Usnesení č. RM 0330 109
Rada města projednala návrh zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města platné pro rok
2004 po úpravě v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0330 110
Rada města projednala bezúplatný převod poplachové sirény na Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 0330 111
Rada města projednala problematiku darů předaných městu Děčín v rámci pomoci oblastem
postiženým loňskými srpnovými povodněmi a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí věcných darů dle přílohy č.1 v celkové hodnotě 2 106 956,--Kč.
Usnesení č. RM 0330 112
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0503 o
podmínku bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu, oprav a údržby k vodoměru pro
vlastníka objektu č. p. 410 ul. Březová 58, včetně pozemku p. p. č. 445/2 zastavěná plocha v k. ú.
Děčín – Staré Město a pozemku p. p. č. 444/2 a p. p. č. 446/2 ostatní plochy vše v k. ú. Děčín –
Staré Město (bývalé jesle Březová) stanové dle GP.
Usnesení č. RM 0330 113
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku p. p. č. 643/1 v k. ú. Chrochvice
a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 643/1 v k. ú. Chrochvice o výměře cca
250 m2 za účelem výstavby řadových garáží a parkovacích stání a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit odprodej části pozemku p. p. č. 643/1 v k. ú. Chrochvice o výměře
upřesněné GP po kolaudaci řadových garáží a parkovacích stání.
Usnesení č. RM 0330 114
Rada města projednala ceník kopírovacích prací, vazeb a laminování v Copy centru Městského
úřadu Děčín pro potřeby klientů a tento, včetně zrušení ceníku stávajícího,
schvaluje.
Usnesení č. RM 0330 115
Rada města projednala žádost obce Arnoltice uzavřít s městem Děčín veřejnoprávní smlouvu
v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek, a uzavření této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 0330 116
Rada města projednala plán slavnostních obřadů v obřadní síni Městského úřadu Děčín na
pololetí roku 2004 a tento
bere na vědomí.

I.

Usnesení č. RM 0330 117
Rada města projednala pozvánku na 11. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 20.
listopadu 2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0330 118
Rada města projednala dopis vedení Policie ČR Okresního ředitelství Děčín, poděkování za
sponzorský příspěvek na akci „Den PČR v Děčíně“, a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0330 119
Rada města projednala nabídku služeb Public Relations společnosti Botticelli a
neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti Public Relations se společností Botticelli.
Usnesení č. RM 0330 120
Rada města projednala návrh na poskytnutí bezplatné permanentky do Plaveckého areálu a
schvaluje
poskytnutí bezplatné permanentky pro pana Augustina Turanského do venkovních bazénů
v Plaveckém areálu Děčín pro rok 2003.
Usnesení č. RM 0330 121
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 8/2003 a
vydává
Směrnici č. 8/2003 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2003 s účinností od 31.
října 2003.
Usnesení č. RM 0330 122
Rada města projednala návrh cen HC Děčín s. r. o. na pronájem ledové plochy a
schvaluje
cenu za bruslení pro střední školy, střední odborná učiliště, základní školy a mateřské školy na
území města Děčína ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0330 123
Rada města projednala návrh na měsíční odměny, které lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva města, v souladu se zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
v platném znění a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva
města pro pana Jaroslava Foldynu v maximální výši ode dne 7. 10. 2003, pro pana Ing. Jiřího
Stejskala v maximální výši ode dne 9. 10. 2003.
Usnesení č. RM 0330 124
Rada města projednala informaci o výběrovém řízení Správa městských domů a bytů levobřežní
části města Děčína a
rozhodla

o zrušení tohoto výběrového řízení a
schvaluje
vyhlášení nového výběrového řízení dle zákona č. 199/94 Sb. § 49a ve znění všech změn a
doplňků a
ukládá
vedoucímu odboru správy majetku města
zaslat neprodleně soutěžní podmínky, upravené dle připomínek členů rady města, 5-ti uchazečům,
kteří byli obesláni v minulém výběrovém řízení.
Termín kontroly: 11/03
Usnesení č. RM 0330 125
Rada města projednala informaci, týkající se výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava
zpevnění svahů u Tyršova mostu“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce firmy PSD s. r. o., Březová 187, Děčín.
Usnesení č. RM 0330 126
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2002 mezi městem Děčín a Sporttechnik
Bohemia s. r. o. Praha na realizaci stavby Víceúčelová sportovní hala Děčín.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

