Město Děčín

USNESENÍ
z 33. schůze rady města konané dne 2. prosince 2003

Usnesení č. RM 0333 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 0328 054
vedoucí odboru správy majetku města
usnesení č. RM 0330 124
vedoucí odboru správy majetku města
usnesení č. RM 0308 027
vedoucí odboru správy majetku města
usnesení č. RM 0324 216/1
vedoucí odboru dopravy
usnesení č. 684/02/2
vedoucí odboru dopravy
usnesení č. RM 0328 057/1
vedoucí odboru rozvoje
usnesení č. RM 0328 057/2
vedoucí odboru rozvoje
usnesení č. RM 0327 059
ředitelka Městského divadla Děčín
usnesení č. RM 0320 051
představenstvo TSD a. s.

VzDK
VzDK
VzDK
VzDK
DK 01/04
DK 03/04
DK 01/04
DK 01/04
VzDK.

Usnesení č. RM 0333 002
Rada města projednala návrh Organizačního řádu Městského úřadu Děčín a tento po doplnění
s účinností od 1. 1. 2004
schvaluje.
Usnesení č. RM 0333 003
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2003, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2004.
Usnesení č. RM 0333 004
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od 1. 1.
2004 s tím, že poplatek za provádění výkopových prací při plánovaných akcích zůstane v původní
výši.
Usnesení č. RM 0333 005
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2004.

Usnesení č. RM 0333 006
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku
ze vstupného a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2004.
Usnesení č. RM 0333 007
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku
z ubytovací kapacity a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2004 dle varianty č. 2, tj. zvýšit sazby poplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 008
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2004 dle varianty č. 1, tj. ponechat stávající sazby poplatku.
Usnesení č. RM 0333 009
Rada města projednala návrh racionalizace příspěvkových organizací města Děčína na úseku
kultury a
bere na vědomí
informaci o možné racionalizaci příspěvkových organizací města Děčína na úseku kultury.
Usnesení č. RM 0333 010
Rada města projednala návrhy platů ředitelů příspěvkových organizací od 1. ledna 2004 a
schvaluje
platy ředitelů příspěvkových organizací:
Městské divadlo Děčín – ředitelka Mgr. Janeta Benešová, Městská knihovna Děčín – ředitel
Mgr. Ladislav Zoubek, Zoologická zahrada Děčín -Pastýřská stěna – ředitel Ing. Lubomír
Moudrý, Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice – ředitel Ing. Pavel Pflanzer, Kulturní a
společenské středisko města Děčína – ředitelka Jaroslava Šulcková,
podle důvodové zprávy s platností od 1. ledna 2004.
Usnesení č. RM 0333 011
Rada města projednala návrhy na přidělení dalších finanční prostředků z povodňového fondu města
a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh na přidělení dalších finančních prostředků pro:
1.
manžele Kratochvílovy, Děčín, v maximální výši
48 tis. Kč,
2.
manžele Kančiovy, Děčín, na opravu nemovitosti Ve Vilách 1149/16, Děčín III,
v maximální výši 77 tis. Kč,
3.
manžele Barcalovy, Děčín, v maximální výši
237 tis. Kč,

4.

rodinu Svitákovu, Děčín, v maximální výši

200 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0333 012
Rada města projednala žádost o zřízení vodovodního řadu do Jílovské ulice k objektu na
pozemku p. č. 393 (Příhodovi) a pozemku p. č. 386 (Pechovi) v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. uhrazení nákladů na zpracování Hydrogeologického
posudku žadateli s tím, že náklady na vybudování studny uhradí žadatel.
Usnesení č. RM 0333 013
Rada města projednala doplnění Koncepce bytové politiky ve městě Děčín pro následující období a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplněnou Koncepci bytové politiky ve městě Děčín jako koncepční
dokument města Děčín v oblasti rozvoje bytové výstavby ve městě.
Usnesení č. RM 0333 014
Rada města projednala návrh Dopravního podniku města Děčína, a. s., na zvýšení jízdného v I.
tarifním pásmu, ve vazbě na dotaci k tržbám z rozpočtu města pro rok 2004 a
schvaluje
úpravu jízdného dle varianty č. 3 uvedené v návrhu Dopravního podniku města Děčín, a. s.,
od 1. 1. 2004.
Usnesení č. RM 0333 015
Rada města projednala žádost o prominutí pohledávky za úrok z prodlení při placení dlužné částky
za poškození kašny u kostela sv. Václava a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky za úrok z prodlení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 016
Rada města projednala záměr pronajmout nebo prodat plovoucí prám převozu Dolní Žleb a
rozhodnutí
odkládá
s tím, že v této záležitosti bude dále jednáno s cílem provoz převozu zachovat.
Usnesení č. RM 0333 017
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1164 – ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
vedení zemní kanalizační, vodovodní, plynovodní a telefonní 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 0333 018
Rada města projednala návrh na změny a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní
úřad Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu v předkládaném (aktualizovaném) znění.
Usnesení č. RM 0333 019
Rada města projednala problematiku pohřebnictví v souvislosti s novými předpisy a postupy
v souladu s platnou legislativou a
schvaluje
1. Řád veřejného pohřebiště města Děčín.
2. Smlouvu o provádění prací na veřejných pohřebištích a pověření vedoucího odboru životního
prostředí MěÚ Děčín k zastupování města ve věci sjednávání a podpisu těchto smluv.
3. Smlouvu o nájmu hrobového místa a pověření Správy pohřebišť města Děčín, začleněné do
odboru životního prostředí MěÚ Děčín, k zastupování města ve věci sjednávání a podpisu těchto
smluv.
4. Ceník úhrad za nájem hrobového místa a služeb s tím spojených.
Usnesení č. RM 0333 020
Rada města projednala návrh na vyjádření města k „Bezpečnostnímu programu prevence závažné
havárie provozovatele Air Products s. r. o., Ústecká 30, Děčín V a
schvaluje
vyjádření dle varianty č. 1:
Město Děčín požaduje předloženou dokumentaci „Bezpečnostního programu prevence závažné
havárie provozovatele Air Products s. r. o. Děčín“ doplnit a přepracovat zejména v těchto bodech:
- zpracování rozptylové studie podle závazné metody rozptylových studií pro případ úniku
toxických nebo zahoření skladovaných látek pro území města Děčín
- odstranění rozporů v textu ohledně údajů udávajících rozlet fragmentů v případě destrukce
plynové lahve
- odstranění rozporů v textu ohledně údajů, týkajících se nahlašování havárie zaměstnanci a s tím
související oddělení systému řízení bezpečnosti Air Products s. r. o. vůči Air Products s. r. o.
Děčín
- specifikace dopadů skladovaných látek dle průmyslové toxikologie
- odstranění anglických termínů v zájmu přehlednosti dokumentace, minimálně tam, kde mění,
resp. přesně neurčují, smysl věty (postup)
- aktualizování údajů, týkajících se okresního úřadu.
Usnesení č. RM 0333 021
Rada města projednala informaci o průběhu prací spojených s úpravou terénu v části bývalé
Bažantnice a
schvaluje
variantu č. 1, tj. v souladu s územním plánem:
1. Ponechat lokalitu na části pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly, jako sportoviště
(cyklotrialová dráha) pro děti a mládež vzhledem k blízkosti sídliště Želenice.
2. Uzavřít nájemní smlouvu na sportoviště s nově vznikajícím občanským sdružením, která bude
řešit i údržbu zeleně.
3. Doplnit sportoviště o nové atrakce (odbor životního prostředí připraví projekt pro získání
finančních prostředků v rámci Strukturálních fondů EU).
4. Průběžně provést vysazení 5 – 10 stromů na vhodná místa v areálu sportoviště formou
náhradních výsadeb nebo na vlastní náklady odboru životního prostředí.

Usnesení č. RM 0333 022
Rada města projednala návrh vnitřního platového předpisu na úseku školství a
schvaluje
Vnitřní platový předpis pro školy, předškolní zařízení a školská zařízení ve zřizovatelství města
Děčín s účinností od 1. ledna 2004.
Usnesení č. RM 0333 023
Rada města projednala žádost o poskytnutí půjčky z FKSP a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit, aby příspěvková organizace Základní škola Děčín XXXII, Míru 152,
uzavřela smlouvu o půjčce z FKSP ve výši 15 000,-- Kč za účelem poskytnutí sociální půjčky pro
zaměstnance uvedeného právního subjektu.
Usnesení č. RM 0333 024
Rada města projednala žádost Jóga klubu v Děčíně o příspěvek na činnost v roce 2003 a
rozhodla
neposkytnout finanční příspěvek Jóga klubu v Děčíně na činnost v roce 2003.
Usnesení č. RM 0333 025
Rada města projednala návrh odboru ŠMAT na odpis nedobytné pohledávky za panem Jiřím
Kerbicem ve výši 7 360,--Kč a
rozhodla
o odpisu této pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 026
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných odborem školství, mládeže a tělovýchovy za
II. pololetí 2003 a
bere na vědomí
odpis nedobytné pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0333 027
Rada města projednala Příkazní smlouvy na správu bytů v objektech škol, předškolních a školských
zařízeních a
rozhodla
pověřit Příkazní smlouvou příspěvkové organizace v oblasti školství :
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
Základní škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, Základní
škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152, Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
uzavíráním nájemních smluv na byty v objektech škol, v předškolních a školských zařízeních.
Usnesení č. RM 0333 028
Rada města projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1.
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0304 1801 ze dne 20. 3. 2003

2.

uzavření Příkazní smlouvy na vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů v mateřských školách, školních družinách a školních klubech města Děčín.

Usnesení č. RM 0333 029
Rada města projednala návrhy zřizovacích listin a příkazních smluv příspěvkových organizací
pracujících v oblasti školství a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit navržené znění zřizovacích listin a příkazních smluv těchto
příspěvkových organizací:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
Mateřská
škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mateřská škola Děčín XXXII,
Májová 372, Základní
škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Základní
škola Děčín II, Vrchlického 630/5, Základní škola Děčín III, Březová 369/25, Základní škola Děčín
IV, Máchovo náměstí 688/11, Základní škola
Děčín VI, Školní 1544/5, Základní škola Děčín
VI, Na Stráni 879/2, Základní škola
Děčín VIII, Vojanova 178/12, Základní škola Děčín IX, Na
Pěšině 330, Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Základní škola Děčín XXXII, Míru
152, Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3 a Dům dětí
a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38.
Usnesení č. RM 0333 030
Rada města projednala návrh rozpočtu města Děčín na rok 2004 a tento po úpravě důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 0333 031
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín a po úpravě položky 6171
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů o 21 734 tis. Kč a zvýšení výdajů o
21 734 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0333 032
Rada města projednala Zápis č. 7/2003 ze zasedání finančního výboru ZM z 30.října 2003 a
6.listopadu 2003 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0333 033
Rada města projednala informaci o snížení předkládacích cen odborem ekonomickým č. 7/2003 až
č. 11/2003 dle čl. IV, odst. 2) „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0333 034
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 22/03/OE o odprodeji domu č. p. 2 Labské
nábřeží, Děčín XI, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 2 Labské nábřeží s pozemkem p. č. 331 zastavěná

plocha a p. č. 631/4 zahrada v k. ú. Prostřední Žleb kupující:
manželé Jaroslav a Radka Coufalovi, Děčín, za kupní cenu 104 600,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0333 035
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 300/2003/RKS/183 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. 183 ul. Litoměřická, včetně pozemku st. p. č.
681 v k. ú. Staré Město, dle Občanského zákoníku kupující:
Mgr. Michaela Jandová, Praha, kupní cena

349 868,--Kč

Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20 % , tj. 99 962,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 036
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 301/2003/RKS/448 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. 448 ul. ČSA, včetně pozemku st. p. č. 507/2 a
vedlejšího pozemku p. č. 508/3 (dle GP 1404-091/2001) v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
Ladislav Nistor, Děčín, kupní cena 862 189,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20 %, tj. 169 166,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 037
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 302/2003/RKS/510 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. 510 ul. Benešovská, včetně pozemku st. p. č.
1924 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Ing. Šárka Sedláková a Ing. Vít Sedlák, Jičín, kupní cena 600 000,--Kč

Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících o zachování 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 ve výši 20 %, tj. 91 899,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 038
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 304/2003/RKS/378 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. 378 ul. Teplická, včetně pozemku st. p. č.
559 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes
pozemek p. č. 559 pro vlastníka (město Děčín) pozemku p. č. 564 v k. ú. Podmokly (dle GP č.
1947-188/2000) kupující:
Erik Henke, Děčín, kupní cena 1 030 000,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20 % , tj. 140 610,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 039
Rada města projednala návrh rozhodnutí ZM č. 305/2003/RKS/130 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:
1)
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0303 622 ze dne 13. 2. 2003 a
usnesení č. ZM 0307 0448 ze dne 26. 6. 2003, týkající se rozhodnutí ZM
č.
275/2003/RKS/130 o prodeji objektu č. p. 130 ul. Březová 41, manželům Janačikovým
2)
prodej nemovitosti – budovy č. p. 130 ul. Březová, včetně pozemku st.p.č. 272 v k. ú. Staré
Město, dle Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
Etela Bášová a Radek Báša, Děčín, kupní cena 620 000,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V, odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %, tj. 74
362,-- Kč.
Usnesení č. RM 0333 040
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 303/2003/RKS/849 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 jednotek v budově č. p. 849 ul. Nerudova, a s nimi
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů pozemku st. p. č. 479 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb., které
budou kupovat tito kupující:
1.
Petr Kalivoda, Děčín, byt. j. č. 849/1 včetně podílu 882/7187 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 148 941,--Kč
2.
Jarmila Vašátková a Josef Zavadil, Děčín, byt. j. č. 849/3 včetně podílu 111/7187 na spol.
č. budovy a pozemku,
cena nabídková 18 964,--Kč
3.
Marcela Košťáková, Děčín, byt. j. č. 849/4 včetně podílu 646/7187 na spol. č. budovy
a pozemku,
cena nabídková 123 354,--Kč
4.
manželé Zdeněk Růžička a Jaroslava Růžičková, Děčín, byt. j. č. 849/6 včetně podílu
885/7187 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 154 288,--Kč
5.
manželé Alexandra Flegelová a Jiří Flegel, Děčín, byt. j. č. 849/7 včetně podílu 1025/7187
na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 191 553,--Kč
6.
manželé Antonín Barták a Gabriela Bartáková, Arnoltice, byt. j. č. 849/10 včetně podílu
808/7187 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 162 408,--Kč
7.
manželé Irena Blažková, Děčín, a Vítězslav Blažek, bytem 17. listopadu 380, Děčín I,
byt. j. č. 849/11 včetně podílu 878/7187 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 153 715,--Kč
8.
Václav Steiner, Děčín, byt. j. č. 849/12, včetně podílu 128/7187 na spol. č. budovy a
pozemku,
cena nabídková 21 869,--Kč
9.
Pavel Konůpek, Děčín, byt. j. č. 849/13 včetně podílu 122/7187 na spol. č. budovy a
pozemku,
cena nabídková 20 844,--Kč
10. Dis. Jana Klusáčková, Děčín, byt. j. č. 849/14 včetně podílu 754/7187 na spol. č. budovy
a pozemku,
cena nabídková 134 469,--Kč
11. manželé Drahomíra Kvačková a Jiří Kvaček, Děčín, byt. j. č. 849/15 včetně podílu 948/7187 na
spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 181 021,--Kč
Na kupující přechází z vlastníka budovy práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o věcném
břemeni ze dne 21. 1. 1999, spočívající v zachování úkrytu CO a práva vstupu pověřeným osobám.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících zachovat pouliční osvětlení, které je k objektu
připevněno.
V souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM 0311 0521 ze dne 20. 11. 2003 bude kupujícím
poskytnuta další sleva z ceny domu ve výši 20 %.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky, bude
poskytnuta sleva dle čl. III, odst. 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 %, resp. 100 % bytových
jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- bude poskytnuta sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický stav
nemovitosti
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. RM 0333 041
Rada města projednala návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 179/2001/RKS/1085 ze dne 30. 8.
2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č. p. 1085 ul. 28. října, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na pozemku st. p. č. 337 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
9. Erika Richterová, Děčín, byt. j. č. 1085/2 včetně podílu 443/4927 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 67 203,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl. VIII, bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0333 042
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 131/2001/RKS/284 ze dne 24. 5.
2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č. p. 284, 285, 286 ul. Na
Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st. p. č. 791, 790, 789, v k. ú. Bynov, dle
zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
41. manželé Petr Cimpl a Iva Cimplová, Děčín, byt. j. č. 286/14 včetně podílu 358/31770 na spol.
č. budovy a pozemcích,
cena nabídková 69 676,--Kč
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujících
- umožnit provoz a údržbu zařízení přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
předmětem převodu
- 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
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové kupní ceny jednotek dle
čl. VIII, bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0333 043
Rada města projednala návrh na doplněk č. 6 rozhodnutí ZM č. 170/2001/RKS/354 ze dne 30. 8.
2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti – jednotky v budově č. p. 354 ul. Žerotínova, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na pozemcích st. p. č. 571, v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:

54. Miroslava Kalinová, Děčín, byt. j. č. 354/72 včetně podílu 687/36592 na spol. č. budovy a
pozemku,
cena nabídková 122 114,--Kč
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupující
- umožnit provoz a údržbu zařízení přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
předmětem převodu
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
Na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiokontakt OPERATOR, a. s. .
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové kupní ceny jednotek dle
čl. VIII, bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0333 044
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 233/2003/RKS/399/6 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. 399/6 v budově č. p. 399, 400, 401, 402 ul.
Pražská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 735/29200 na společných částech
budovy a pozemku st. p.č. 832/17, 832/18, 832/19, 832/20 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č.
72/1994 Sb. kupující:
manželé Milan a Miloslava Luxovi, Děčín, za nabídnutou cenu 132 433,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10 let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnění provozu a 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 0333 045
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 234/2003/RKS/1044/2 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. 1044/2 v budově č. p. 1044 ul. Kamenická
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 607/3592 na společných částech budovy
a pozemku st. p.č. 1544 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jiří Oulický, Děčín, za nabídnutou cenu 121 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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 0333 046
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 235/2003/RKS/171/10 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. 171/10 v budově č. p. 171, 172 ul.
Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 630/28416 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 384, 385 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jiřina Šešulková, Děčín, za nabídnutou cenu 138 816,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu teplovodního potrubí a měřící tratě
- 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 0333 047
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 236/2003/RKS/286/17 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. 286/17 v budově č. p. 284, 285, 286 ul. Na
Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jarmila Nováčková, Děčín, za nabídnutou cenu 76 644,--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 teplovodního potrubí a měřící tratě
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- 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 0333 048
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 237/2003/RKS/669/3 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. 669/3 v budově č. p. 669 ul. Hudečkova a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 935/9508 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 81 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující:
Jan Zadina, Děčín, za nabídnutou cenu 175 874,--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 0333 049
Rada města projednala žádost pana Pavla Harycha o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1082/2 v objektu č.
p. 1082 ul. 28.října, Děčín I, panu Pavlu Harychovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
133 452,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 050
Rada města projednala žádost pana Václava Poura o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 354/22 v objektu č.
p. 354 ul. Žerotínova, Děčín III, panu Václavu Pourovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj.
54 551,--Kč.

Usnesení č. RM 0333 051
Rada města projednala žádost pana Ladislava Faltina o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 300/12 v objektu č.
p. 300 ul. Oblouková, Děčín III, panu Ladislavu Faltinovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %,
tj. 112 860,--Kč + náklady za provedené opravy ve výši 1 524,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 052
Rada města projednala žádost paní Pavlíny Veberové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1)
revokaci části usnesení zastupitelstva města č. XIV ze dne 20. 6. 2002 a to části, týkající se
rozhodnutí č. 249/2002/RKS/656, bodu 2
2)
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 656/2 v objektu č. p. 656 ul. Bezručova,
Děčín IV, paní Pavlíně Veberové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 %, tj. 152 460,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 053
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 462/2 o výměře 1247 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jiřího Petra, Pardubice a Radmilu Petrovou, Děčín,
za cenu 31 175,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0333 054
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 387/1 o výměře 966 m2 , pozemek
p. č. 388/1 o výměře 92 m2 a část pozemku st. p. č. 16 o výměře upřesněné GP v k. ú. Loubí u
Děčína na zahradu a zázemí k domu.
Usnesení č. RM 0333 055
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 11/2 o výměře 307 m2 v k. ú.
Dolní Žleb na zázemí k domu a scelení pozemků.
Usnesení č. RM 0333 056
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1542 o výměře 98 m2 s podmínkou
zatížení pozemku věcným břemenem vedení a údržby odvodňovacího zařízení a umístění a údržby
sloupu veřejného osvětlení, pozemek p. č. 1543 o výměře 47 m2 s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem práva umístění a údržby sloupu veřejného osvětlení a části pozemku p. č. 169/2
o výměře dle GP vše v k. ú. Krásný Studenec za účelem zázemí k domu.
Usnesení č. RM 0333 057
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 534 o výměře 987 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 870,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
pana Stanislava Círuse, Litoměřice.
Usnesení č. RM 0333 058
Rada města projednala návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1051/5 o výměře 1142 m , pozemku p. č.
2

1056/3 o výměře 131 m a část pozemku p. č. 1057/1 dle GP č. 552-77/2003 nově ozn. jako
2

pozemek p. č. 1057/4 o výměře 219 m vše v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Nádvorníkovy, Děčín, za cenu 37 300,--Kč + ostatní náklady,
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 1057/1 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem dle
GP č. 552-77/2003.
2

Usnesení č. RM 0333 059
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 460 v k. ú. Děčín –
Město o výměře dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) na zahradu.

Staré

Usnesení č. RM 0333 060
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 68 o výměře 45 m2 , pozemku p. č. 75 o
výměře 86 m2 , pozemku p. č.1721 o výměře 102 m2 a pozemku p. č.1722 o výměře 224 m2 vše
v k. ú. Velká Veleň paní Ludmile Votrubcové, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
4 570,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0333 061
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1317/1 o výměře 123 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. RM 0333 062
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 35, p. č. 36, p. č. 38 a p. č.
43 o výměrách dle geometrického plánu (který bude vyhotoven) v k. ú. Boletice nad Labem na
zahrady.
Usnesení č. RM 0333 063
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 99 o výměře 151 m2, část
pozemku p. č. 90/1 a část pozemku p. č. 91 o výměrách dle geometrického plánu (který bude
vyhotoven), vše v k. ú. Nebočady na zahradu.
Usnesení č. RM 0333 064
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a z důvodu
upřesnění podkladů rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0333 065
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 25 o výměře 100 m2 v k. ú. Lesná u Děčína jako zázemí – skladování
stavebního materiálu, pro paní Miloslavu Horváthovou, Děčín, za cenu 300,--Kč/rok a to do
31. 12. 2004.

Usnesení č. RM 0333 066
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1717/1-101/2001 ze dne 31. 8. 2001 na pronájem části
pozemku p. č. 1717/1 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a manželi Petrem a Kateřinou Kuželovými,
Děčín, za účelem výstavby garáže ve smyslu:
prodloužení termínu zahájení stavby garáže v čl. VI, odst. 2 a to nejpozději do 31.12.2004.
Usnesení č. RM 0333 067
Rada města projednala stížnost paní Marie Novákové, bytem Vokolkova 1217/44, Děčín II, ze dne
23. 10. 2003 a tuto
bere na vědomí
a
ukládá
vedoucímu odboru správy majetku města
zaslat stěžovatelce dopis ohledně pozastavení prodeje pozemku st. p. č. 910/2 v k. ú. Podmokly do
doby ukončení dědického řízení a současně žadatelku o prodej pozemku vyzvat k předložení
dokladu o vlastnictví objektu dvorního traktu – občanské vybavenosti na st. p. č. 910/2 v k. ú.
Podmokly po ukončeném dědickém řízení.
Termín kontroly v 03/04.
Usnesení č. RM 0333 068
Rada města projednala návrh směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením pro rok 2003 a
schvaluje
směrnici pro vyúčtování služeb spojených s bydlením, platnou pro městské byty ve správě OSBD
Děčín pro účetní období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
Usnesení č. RM 0333 069
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 070
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky za nájem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 071
Rada města projednala žádost o prominutí pohledávky za nájem bytu a
schvaluje
prominutí pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 072
Rada města projednala žádost o souhlas se změnou nájemní smlouvy a se zřízením podnájmu a
schvaluje
1.
změnu nájemní smlouvy k nebytovým prostorům Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI,
uzavřenou s panem Jaroslavem Horákem a Ing. Zdeňkem Procházkou tak, že nájemcem bude
pouze pan Jaroslav Horák

2.

podnájem části nebytových prostor Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI, pronajatých panu
Jaroslavu Horákovi, pro firmu TOMMI – SEVER, s. r. o. se sídlem Riegrova 810/13, Ústí nad
Labem, za účelem zajišťování správy městských domů a bytů.

Usnesení č. RM 0333 073
Rada města v souvislosti s žádostí o pronájem prostoru schodiště výtahu na Pastýřskou stěnu prosklená část, projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. 730/02 ze dne 6. 6. 2002 a
rozhodnutí z důvodu doplnění podkladů
odkládá.
Usnesení č. RM 0333 074
Rada města projednala žádost o pronájem prostoru schodiště výtahu na Pastýřskou stěnu –
prosklená část a rozhodnutí z důvodu doplnění podkladů
odkládá.
Usnesení č. RM 0333 075
Rada města projednala problematiku uzavírání podnájemních smluv v souvislosti s pronájem
prostoru schodiště výtahu na Pastýřskou stěnu – prosklená část a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0333 076
Rada města projednala žádost o revokaci usnesení rady města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0320 015 ze dne 1. 7. 2003 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb
z nebytových prostor Tyršova 1091/11, Děčín I, panu Zdeňku Součkovi ve výši dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 0333 077
Rada města projednala návrh na rozdělení zbývajících darů z humanitní pomoci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení darů z humanitní pomoci dle důvodové zprávy
s tím, že vyjímá žádost pana Korpoše a manželů Maškových k dalšímu prošetření předkladatelem.
Usnesení č. RM 0333 078
Rada města projednala návrh na úpravu a doplnění usnesení RM a ZM a
schvaluje
úpravu a doplnění usnesení rady města č. RM 0327 052 ze dne 23. 9. 2003 v doporučující části
následovně: „zastupitelstvu města ke schválení rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji všech
součástí a příslušenství (objekt kůlen) na pozemku p. č. 701/7 včetně pozemku p. č. 701/7 o výměře
40 m2 v k. ú. Prostřední Žleb a to dle nového GP č. 498-072/2003“….. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úpravu a doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0310 0403 ze
dne 16. 10. 2003 ve schvalovací části následovně: „rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji všech
součástí a příslušenství (objekt kůlen) na pozemku p. č. 701/7 včetně pozemku p. č. 701/7 o výměře
40 m2 v k. ú. Prostřední Žleb a to dle nového GP č. 498-072/2003“ … .

Usnesení č. RM 0333 079
Rada města projednala informaci o postupu plnění na jmenovitých investičních akcích a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0333 080
Rada města projednala návrh na změnu provozní doby na venkovních bazénech Plaveckého areálu
Děčín a
schvaluje
variantu č. 1 - změnu provozní doby na venkovních bazénech v Plaveckém areálu Oblouková
1400/6, Děčín I, v zimních měsících, tj. od 1. 12. 2003 do 31. 3. 2004, od 12:00 hodin do 17:00
hodin.
Usnesení č. RM 0333 081
Rada města projednala předloženou zprávu o provedení úklidu staveniště v okolí víceúčelové
sportovní haly v Podmoklech a
schvaluje
provedení odstranění „černé skládky“ v okolí víceúčelové sportovní haly v Podmoklech za částku
75 418,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 082
Rada města projednala předložený návrh na zhotovitele zakázky: „Úklid pracovišť MěÚ ve městě
Děčín“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce firmy: P. Dussmann s. r. o. Praha, pracoviště Ústí nad Labem, Mírové
náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0333 083
Rada města projednala návrh na poskytovatele právních služeb pro Město Děčín a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce, kterou podala Advokátní kancelář Narcis Tomášek, Masarykovo náměstí
193/20, 405 01 Děčín I.
Usnesení č. RM 0333 084
Rada města projednala žádost ÚSP Horní Žleb o úpravu – navýšení limitu mzdových prostředků ve
výši 50 tis. Kč v roce 2003 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0333 085
Rada města projednala model zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce
2004 a tuto informaci
bere na vědomí
s tím, že vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovaným modelem ambulantní pohotovostní péče a
pověřuje starostu města jednat v tomto smyslu se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. RM 0333 086
Rada města projednala návrhy nových „Zřizovacích listin“ a „Příkazních smluv“ příspěvkových
organizací města Děčína na úseku sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové „Zřizovací listiny“ a „Příkazní smlouvy“ příspěvkových
organizací:
Domov důchodců, Kamenická ul. 195, Děčín II, Ústav sociální péče Děčín-Horní Žleb, Ústav
sociální péče, Boletice
s účinností od 12. 12. 2003.
Usnesení č. RM 0333 087
Rada města projednala návrhy platů ředitelů příspěvkových organizací a popisy pracovní činnosti
ředitelů příspěvkových organizací od 1. ledna 2004 a
schvaluje
1)
platy ředitelů příspěvkových organizací:
Domov důchodců, Kamenická 195, Děčín II – ředitel Mgr. Radek Michálek
Ústav sociální péče, Boletice – ředitelka Mgr. Alena Šestáková
Ústav sociální péče Děčín – Horní Žleb
dle důvodové zprávy s platností od 1. ledna 2004,
2)
popisy pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací:
Domov důchodců, Kamenická 195, Děčín II, Ústav sociální péče, Boletice, Ústav sociální
péče Děčín – Horní Žleb, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0333 088
Rada města projednala žádost obce Hřensko 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 0333 089
Rada města projednala bezúplatný převod 8 osobních počítačů z vlastnictví města Děčín do
vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra, Policie ČR, Správy Severočeského kraje Ústí nad
Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatný převod schválit.
Usnesení č. RM 0333 090
Rada města projednala informaci Úřadu práce Děčín o možnostech Evropského sociálního fondu
v okrese Děčín a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0333 091
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0333 092
Rada města projednala „Koncepci Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, do roku
2010“ a tuto dle předloženého návrhu

schvaluje.
Usnesení č. RM 0333 093
Rada města projednala návrh na vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Městského divadla
Děčín, příspěvková organizace a
vyhlašuje
výběrové řízení na místo ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková organizace a
jmenuje
výběrovou komisi v doplněném a upraveném složení.
Usnesení č. RM 0333 094
Rada města projednala žádost o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, Děčín III,
na pozvánkách vydaných u příležitosti slavnostního předání mostů na ul. Čs. Mládeže v Děčíně IV a
Březinách v Děčíně XXVII.
Usnesení č. RM 0333 095
Rada města projednala režim provozu městského úřadu ve dnech 30. 12. 2003 a 31. 12. 2003 dle
důvodové zprávy a tento
bere na vědomí
a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu
tuto změnu režimu provozu úřadu zveřejnit.
Termín: ihned
Usnesení č. RM 0333 096
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
revokuje
usnesení rady města č. RM 0332 090 ze dne 11. listopadu 2003 v plném znění a
rozhodla
nezatížit pozemek p. č. 393/13 zahrada a p. č. 1567/4 ostatní plocha, silnice v k. ú. Bělá u Děčína
věcným břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného za cenu dle „zásad“.
Usnesení č. RM 0333 097
Rada města projednala návrh nových zásad a
schvaluje
nové znění Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem
nemovitým s účinností ode dne následujícího po dni zrušení dosud platných zásad, schválených
usnesením zastupitelstva města č. LXXXV dne 26. 9. 2002 a
doporučuje
zastupitelstvu města zrušit ke dni 22. 1. 2004 Zásady o zřizování věcných břemen omezujících
právo města Děčín k věcem nemovitým, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města č.
LXXXV dne 26. 9. 2002.

Usnesení č. RM 0333 098
Rada města projednala návrh na odpis investic a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis následujících investic:
PD na rekonstrukci ZŠ Boletice
129 465,--Kč
PD na půdní vestavby Tyršova ul.
762 100,--Kč
PD na rekonstrukci městských lázní
500 382,80 Kč.
Usnesení č. RM 0333 099
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 11/1998 OSBD – KBF k nebytovým prostorům v objektu
Dvořákova 1330/22, Děčín II, nájemce Ing. Helena Maryšková s tím, že od 1. 12. 2003 do 31. 12.
2009 se sjednává výpovědní lhůta šest měsíců.
Usnesení č. RM 0333 100
Rada města projednala žádost likvidátora Bytového podniku v likvidaci se sídlem Teplická 31/45,
Děčín IV, o zajištění místnosti pro potřeby pracovníků likvidační skupiny a
schvaluje
variantu č. 1, tj. poskytnutí 1 místnosti v budově č. p. 31 Teplická 45, Děčín IV a 1x PC bez úhrady
nájemného a služeb, s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Usnesení č. RM 0333 101
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města o prodeji domu č. p. 812 ul.
Prokopa Holého 10, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0506 ze dne 20.
11. 2003, tj. příspěvek na opravu výše uvedeného domu dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 3,8 %,
tj. 199 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0333 102
Rada města projednala problematiku přístavby a rekonstrukce Sportovní haly Maroldova v Děčíně
a
pověřuje
starostu města odesláním písemného stanoviska v předloženém znění představitelům Sportovního
klubu Děčín k této problematice s tím, že do jednání zastupitelstva města bude v průběhu I.
čtvrtletí 2004 předložen materiál, zabývající se možností finanční pomoci na realizaci tohoto
záměru.

Ing. Vladislav
Raš ka
starosta města

1.místostarosta

Ladislav
Gregor
místostarosta

usnesení č. RM 0333 081
–

odstranění černé skládky v okolí víceúčelové sportovní haly nabídnout k realizaci a.s.
Technickým službám za uvedenou cenu

