Město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 8. června 2004

Usnesení č. RM 0414 10 01
Rada města projednala návrh přímého zadání zakázky rozšíření kamerového systému o jeden
kamerový bod a zřízení dvou dopravně preventivních radarových stanovišť a
schvaluje
1. přímé zadání rozšíření kamerového systému o jeden kamerový bod firmě Gepard
Pardubice spol. s. r. o.,
2. přímé zadání zřízení dvou radarových stanovišť firmě Telmo spol. s. r. o.
Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. RM 0414 10 02
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky o městské policii a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 4/2004 o městské
policii v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0414 10 03
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podrobností o stejnokroji
městské policie a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 5/2004, kterou se
stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení, v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0414 10 04
Rada města projednala návrh pozvánky na 18. zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat dne 17. června 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto
schvaluje.

Usnesení č. RM 0414 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na

vědomí

usnesení č. RM 0401 020
usnesení č. 1299/99

vedoucí OSM
vedoucí OSM

VzDK
DK 11/04.

Usnesení č. RM 0414 13 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 112/2 zast. pl. v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 112/2 zast. pl. v k. ú. Děčín
o výměře 16 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím (stavba terasy), tvořící zázemí k objektu
č. p. 15 ul. Křížová, na pozemku p. č. 112/1 zast. pl. v k. ú. Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města k vydání souhlasu ke stavebním úpravám na
pozemku p. č. 112/2 zast. pl. v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím (oprava
terasy), pro manžele Trnkovy, vlastníky objektu č. p. 15 ul. Křížová na pozemku p. č. 112/1
zast. pl. v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0414 13 02
Rada města projednala návrh na pronájem stavby bikrosového hřiště na části pozemku
p. č. 2889/1 ost. pl. včetně části pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly, dle nového GP
č. 2426-057/2004 pozemku p. č. 2889/92 ost. pl. v k. ú. Podmokly a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem stavby bikrosového hřiště na části pozemku p. č. 2889/1 ost. pl.
včetně části pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly, dle nového GP č. 2426-057/2004
pozemku p. č. 2889/92 ost. pl. v k. ú. Podmokly o výměře 5227 m2, pro občanské sdružení
BICROSS PARK Děčín, se sídlem Holubova 295/14, Děčín VII, IČO 26653257, za účelem
provozování sportovní činnosti – dráha pro BMX a horská kola, na dobu neurčitou, za cenu
nájemného 1,--Kč/rok, s tím, že nájemce bude zabezpečovat na své náklady pravidelnou
údržbu, tj. sekání trávy včetně ošetřování vzrostlé zeleně.
Usnesení č. RM 0414 13 03
Rada města projednala návrh na pronájem fotbalového stadionu a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem fotbalového stadionu na pozemku p. č. 3717/1 ost. pl. sportoviště,
včetně stavby obč. vyb. (tribuna ev. č. 640) na pozemku p. č. 3717/2 zast. pl. a stavby letní
restaurace na pozemku p. č. 3717/3 vše v k. ú. Podmokly pro FK JUNIOR Děčín,
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IČO 66105609, se sídlem Bezručova 14, Děčín IV, za účelem provozování sportovní činnosti,
na dobu neurčitou, za cenu nájemného 1,--Kč/rok s tím, že nájemce bude zabezpečovat
na své náklady pravidelnou údržbu celého areálu (úklid, úpravu hracích ploch, úpravu zeleně,
běžnou údržbu).
Usnesení č. RM 0414 13 04
Rada města projednala žádost o revokaci části usnesení rady města č. RM 0404 13 01 ze dne
17. 2. 2004 a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. RM 0404 13 01 ze dne 17. 2. 2004 bod 2.,
2) pronájem objektu č. p. 1257 Dlouhá Jízda na pozemku p. č. 2362 zast. pl. v k. ú. Děčín na
dobu neurčitou, za cenu dle “Zásad” pro občanské sdružení DLOUHÁ JÍZDA,
zastoupené Dr. Ivo Keilem, IČO 26661667 za účelem provozování činnosti nájemce dle
stanov registrovaných MV dne 22. 4. 2004 pod číslem VS/1-1/57150/04-R, a to po
uvolnění tohoto objektu dočasně umístěným K-centrem.
Usnesení č. RM 0414 13 05
Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a
schvaluje
zřízení podnájmu v části nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I, pronajatých
panu Dušanu Křivánkovi a panu Karlu Vedralovi, pro sázkovou kancelář TIPSPORT, a. s.
na sběrnu sázenek za stejných podmínek, jaké stanovilo město.
Usnesení č. RM 0414 13 06
Rada města projednala žádost o dočasné prominutí nájemného a
neschvaluje
prominutí nájemného z nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I, panu
Dušanu Křivánkovi a panu Karlu Vedralovi po dobu rekonstrukce těchto prostor, tj.
od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2004.
Usnesení č. RM 0414 13 07
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků v k. ú. Podmokly a
rozhodla
nezatížit pozemky st. p. č. 1071/1 a 1071/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
chůze k objektu na pozemku st. p. č. 1059 v k. ú. Podmokly, pro vlastníky objektu
č. p. 885 Chelčického 8, Děčín IV.
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Usnesení č. RM 0414 13 08
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0414 13 09
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Teplická 421/79, Děčín IV, pro pana Zdeňka Trnku z
Děčína, na kancelář pro příjem kamenických zakázek.
Usnesení č. RM 0414 13 10
Rada města projednala návrh na zrušení předkupního práva a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, uvedeného v čl. IX kupní smlouvy
s předkupním právem č. EO/23592/01/Fl ze dne 30. 10. 2002.
Usnesení č. RM 0414 13 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 16 o výměře 113 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu – zázemí k domu
č. p. 1570 v k. ú. Podmokly pro paní Marii Maršálkovou z Děčína,
za cenu 226,-Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 0414 13 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 645/1 o výměře 2679 m2 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem
provozování sportovních akcí pro Konkordia Děčín, Odbor české asociace sportu
pro všechny, Dvořákova 21, Děčín II,
na dobu neurčitou za cenu dle varianty č. 1, tj.
500,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0414 13 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
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schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 230/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Děčín za účelem vybudování
rampy pro bezbariérový přístup do objektu pro společnost Althea s r. o., Lékárna Centrum,
Duchcovská 1, Děčín I, za cenu 2 600,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0414 13 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/130 o výměře 942 m2 v k. ú. Bynov jako přístup a zázemí
k objektu na pozemku st. p. č. 968 v k. ú. Bynov pro pana Jana Vaníčka z Děčína, za cenu
56 520,--Kč/rok a to na dobu určitou, tj. do doby nabytí právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0414 13 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 104 o výměře 508 m2 a pozemku st. p. č. 105 o výměře 204 m2
v k. ú. Děčín Staré Město za cenu 606,--Kč/rok na zahradu pro manžele Janačíkovy z
Děčína.
Usnesení č. RM 0414 13 16
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 336 o výměře 300 m2 v k. ú. Bělá u Děčína za cenu
300,--Kč/rok na zahradu pro pana Petra Ráže z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 336 o výměře dle GP
v k. ú. Bělá u Děčína na zahrady.
Usnesení č. RM 0414 13 17
Rada města projednala návrh na pronájem, prodej a zatížení části pozemku v k. ú. Podmokly
věcným břemenem a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st. p. č 914 v k. ú. Podmokly o výměře
20 m2 v k. ú. Podmokly na stavbu trafostanice a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat část pozemku st. p. č. 914
v k. ú. Podmokly o výměře dle GP po kolaudaci stavby trafostanice s podmínkou zatížení
části pozemku st. p. č. 914
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva přístupu
k nemovitosti – trafostanici.
Usnesení č. RM 0414 13 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 173 o výměrách
stanovených GP č. 270-50/2004, pozemek p. č. 1547 o výměře 81 m2 a pozemek st. p. č. 88
o výměře 53 m2 v k. ú. Krásný Studenec na zahradu.
Usnesení č. RM 0414 13 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 6/1 o výměře 876 m2 a části
pozemku st. p. č. 17 o výměrách dle GP vše v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu a pod
stávajícími objekty.
Usnesení č. RM 0414 13 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 643/1 v
Chrochvice o výměře dle GP za účelem podnikání.

k. ú.

Usnesení č. RM 0414 13 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 748 o výměře 225 m2 za
účelem přístupu a část pozemku p. č. 786/1 o výměře upřesněné GP vše v k. ú. Podmokly na
zahradu k objektu.

Usnesení č. RM 0414 13 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 466 o výměře 290 m2
v k. ú. Horní Oldřichov jako zázemí k objektu.
Usnesení č. RM 0414 13 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 564 o výměře dle GP
v k. ú. Podmokly jako zázemí k objektu.
Usnesení č. RM 0414 13 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 168/53 o výměře 7297 m2,
pozemek p. č. 168/54 o výměře 4644 m2 a pozemek p. č. 168/56 o výměře 5576 m2 vše
v
k. ú. Podmokly za účelem výstavby rodinných domů za podmínky prodeje lokality jako celku
a realizace výstavby komunikace a inženýrských sítí.
Usnesení č. RM 0414 13 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek
p. č. 453/3 o výměře 695 m2,
části pozemku p. č. 428/5 a části pozemku p. č. 428/6
o výměrách dle GP vše v k. ú. Březiny u Děčína na rozšíření sportovišť.
Usnesení č. RM 0414 13 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2237 o výměře 1471 m2 v k. ú. Podmokly
na stavbu RD pro pana Richarda Bartoše z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 110 735,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem
a podmínkou vrácení částky za
trvalé porosty dle znaleckého posudku ve výši 11 961,--Kč paní Janě Suchardové z Děčína, a
to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0414 13 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1047/18 o výměře 572 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov na stavbu RD pro manžele Panašovy z Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 48 600,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0414 13 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2642 o výměře 146 m2 v k. ú. Podmokly
pro manžele Valtovy z Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 39
732,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0414 13 29
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1034/3 o výměře 643 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Jitku Koutníkovou z Ústí nad
Labem, za cenu 32 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 77 o výměře 19 m2 a části pozemku
p. č. 36/1 (dle GP č. 179-261/2003 pozemek p. č. 36/4 o výměře 399 m2) oba v k. ú. Chlum
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hynka a Věru Tomsovy z Děčína,
za cenu 5 415,-- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 254/10 o výměře 2146 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb manželům Vítovi a Marcele Brabcovým z Děčína a panu Ing. Pavlu Bílkovi z Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 21 460,--Kč + trvalé porosty za
cenu 16 129,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 250 o výměře 1201 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb manželům Aleně a Vladimírovi Stehlíkovým z Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 12 010,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 254/4 o výměře 1535 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb pro manžele MUDr. Evu a MUDr. Pavla Kozlíkovy z Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 15 350,--Kč + cena za trvalé porosty 27 646,--Kč + ostatní náklady
s tím, že částka za trvalé porosty, tj. 27 646,--Kč dle ZP č. 1629/55/04 bude navrácena
nájemci paní Anně Bulákové z Děčína, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0414 13 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 393/13 o výměře 1541 m2 v k. ú. Bělá u
Děčína pro Herrmann&Söhne s. r. o., Čsl. armády 1050/22, Děčín I, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 97 050,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální poloviny pozemku p. č. 918/25 v k. ú. Horní
Oldřichov manželům Anně a Václavovi Šrámkovým z Děčína, všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 11 087,50 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 36
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1080/8 díl „a“ o výměře 68 m2
a
části pozemku p. č. 1080/9 díl „b“ o výměře 953 m2 (dle GP č. 483-6/2004 se jedná
o pozemek p. č. 1080/9 o výměře 1021 m2) vše v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Karla a Pavlu Labutovy z Děčína a manžele Karla a Miroslavu
Labutovy z Děčína, za cenu 25 525,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0414 13 37
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku dle GP č. 483-6/2004 p. č. 1080/8
o výměře 1759 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Aleše Keslera a paní Jaroslavu Keslerovou z Děčína,
za cenu 43 975,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 38
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/1 (díl „a“ o výměře 1772 m2 )
a části pozemku p. č. 489/3 (díl „c“ o výměře 201 m2 ) - (dle GP č. 211-43/2004 se jedná o
pozemek p. č. 489/1 o výměře 1973 m2 ) v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Lubomíra a Zdenku Čermákovy z Děčína, za cenu 510 000,--Kč + ostatní
náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl.
VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,-Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 39
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/1 (díl „b“ o výměře 1129 m2 )
a části pozemku p. č. 489/3 (díl „d“ o výměře 105 m2 ) - (dle GP č. 211-43/2004 se jedná
o pozemek p. č. 489/4 o výměře 1234 m2 ) v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Miloslava a Gabrielu Došlých z Děčína, za cenu 360 000,- Kč +
ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 40
Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/3 (dle GP č. 211-43/2004 se
jedná o pozemek p. č. 489/3 o výměře 1301 m2 ) v k. ú. Folknáře se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Radima Piskoru z Děčína za cenu 520 000,- Kč + ostatní náklady,
výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst.
1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,-Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 41
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Rada města na svém zasedání projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/3 (dle GP č. 211-43/2004 se
jedná o pozemek p. č. 489/5 o výměře 1105 m2 ) v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Ing. Jiřího a Irenu Kouteckých z Děčína, za cenu 380 000,- Kč +
ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2319/1 v k. ú. Podmokly (dle GP
č. 2423-034/2004 se jedná o pozemek p. č. 2319/1 o výměře 1193 m2) v k. ú. Podmokly
manželům Josefovi a Miroslavě Pokorným z Děčína, všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu dle varianty č. 1 za cenu 10,--Kč/m2 , tj. 11 930,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2319/1 v k. ú. Podmokly (dle GP
č. 2423-034/2004 se jedná o pozemek p. č. 2319/11 o výměře 758 m2) v k. ú. Podmokly
paní Věře Vybíralové z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva chůze na pozemek p. č. 2319/1
v k. ú. Podmokly pro
vlastníka pozemku za cenu dle varianty č. 1 za cenu 10,--Kč/m2 ,
tj. 7 580,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0414 13 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/52 v k. ú. Podmokly (dle GP
č. 2205-059/2002 se jedná o pozemek p. č. 168/52 o výměře 1130 m2) 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. 76 500,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej / části pozemku p.č. 168/52 v k. ú. Podmokly (dle GP
č. 2205-059/2002 se jedná o pozemek p. č. 168/102 o výměře 976 m2) 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. 68 800,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 13 46
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 1336a - 108 ze dne 8. 3. 1999 na pronájem části pozemku p. č.
1336 v k. ú. Podmokly o výměře 20 m2 ve smyslu změny nájemce z původníh „pan Josef
Brejša, Děčín na nového nájemce, a to
„paní Ivet Kotkovou z Děčína

Usnesení č. RM 0414 13 47
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 0409 13 55 a č. RM 0409 13 56 ze dne 6. 4. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. ZM 0416 04 35 v bodě 2/ a 3/ ze dne 29. 4. 2004
v plném znění a schválit:
1)

prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003 se jedná o pozemek
p. č. 893/12 o výměře 14 m2) v k. ú. Děčín manželům Kostelkovým z Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 2 100,--Kč + ostatní náklady,

2)

prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003 se jedná o pozemek
p. č. 893/13 o výměře 13 m2) v k. ú. Děčín panu Ing. Pavlu Bílkovi z Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 1 950,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0414 13 48
Rada města projednala návrh na revokaci a prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0324 081 ze dne 26. 8. 2003 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0770 bod 2. ze dne 11. 9. 2003
v plním znění
2. schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2632/1 o výměře 198 m2 v k. ú. Děčín pro
manžele Hoffmanovy z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 980,--Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 0414 14 01
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003
včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a
výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2003 a výsledky auditu
města a městem zřízených organizací
2. schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2003 včetně
finančního vypořádání
3. uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2003, na základě vyjádření auditora ADaKa s. r.o.
Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a
schvaluje
zadání přezkoumání hospodaření města Děčín za roky 2004 - 2006 u firmy ADaKa s. r. o.
Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0414 14 02
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh na úpravu rozpočtu města Děčín dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení ostatních příjmů (nahodilých) o 400 tis. Kč a zvýšení výdajů o 400 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0414 14 03
Rada města projednala aktualizaci Rozpočtového výhledu města Děčín na rok 2004 - 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto vzít na vědomí.
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Usnesení č. RM 0414 14 04
Rada města projednala návrh na prodej objektu č. p. 239 ul. U Zámečku, Děčín IX a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje objektu č. p. 239 ul. U Zámečku, Děčín IX,
s pozemky p. č. 733/4 a p. č. 827/6 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 0414 14 05
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu č. p. 193 ul. Březová 102, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 193 ul. Březová 102, Děčín III, s pozemky
p. č. 371, p. č. 372 a p. č. 373
v k. ú. Staré Město za předkládací cenu ve výši
964 800,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 14 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji spoluvlastnického podílu
na pozemcích u objektu č. p. 810 ul. Tylova 24, Děčín II, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1374/3714
na pozemku st. p. č. 767 zast. plocha a na pozemku p. č. 768/1 zahrada v k. ú. Děčín
k bytové jednotce č. 810/2 v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24, Děčín II, pro manžele
JUDr. Karla a Věru Čádovy z Děčína, za cenu 96 700,--Kč + trvalé porosty za cenu 13 724,-Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0414 14 07
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 3/04/OE o odprodeji domu
č. p. 1068 ul. Zámecká 2, Děčín I, s pozemkem p. č. 158 zast.pl. v k. ú. Děčín z majetku
města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit

1) revokaci usnesení ZM č. 0415 0202 ze dne 25. 3. 2004, týkající se odprodeje domu
č. p. 1068 ul. Zámecká 2, Děčín I, s pozemkem p. č. 158 zast. pl. v k. ú. Děčín a
2) prodej objektu č. p. 1068 ul. Zámecká 2 , s pozemkem p. č. 158 zast. pl. v k. ú. Děčín
s věcným břemenem umístění páteřních rozvodů tepla pro otop s patním měřidlem
tepelné energie a rozvodů TUV v suterénu budovy č. p. 1068 ul. Zámecká 2, Děčín I,
a s právem vstupu provozovatele tepelných rozvodů do prostor za účelem jejich údržby,
opravy a kontroly pravidelných odečtů
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kupující:
manželé Martin a Zdeňka Bittnerovi z Děčína
podíl 636/11539 za kupní cenu 344 177,--Kč
Jan Starosta z Děčína
podíl 662/11539 za kupní cenu 358 248,--Kč
manželé Svatopluk a Eva Ledvinkovi z Děčína
podíl 660/11539 za kupní cenu 357 166,--Kč
Ludmila Leváková z Děčína
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 986,--Kč
Blanka Skalická z Děčína
podíl 4054/11539 za kupní cenu 3 754 297,--Kč
Jana Jankovičová z Děčína
podíl 947/11539 za kupní cenu 512 478,--Kč
Martin Bauer z Děčína
podíl 1353/11539 za kupní cenu 732 189,--Kč
manželé Jiří a Irena Třískovi z Děčína
podíl 666/11539 za kupní cenu 360 412,--Kč
manželé Pavel a Pavla Kroupovi z Děčína
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 985,--Kč
manželé Milan a Zdeňka Pipotovi z Děčína
podíl 691/11539 za kupní cenu 373 942,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) v max. výši 250 000,--Kč.
Na nabyvatele nemovitostí přechází z vlastníka budovy závazek, že po dobu 10-ti let po
nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob
vytápění a přípravy TUV.
Usnesení č. RM 0414 14 08
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 22/00/EO o odprodeji domu č. p.
138 ul. Prokopa Holého 23, Děčín IV, s pozemkem p. č. 926 zast. pl. v k. ú. Podmokly
z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. VI ze dne 5. 9. 2002, bodu 2), týkajícího
se odprodeje domu Prokopa Holého 138/23, Děčín IV, s pozemkem p. č. 926 zast. pl.
v k. ú. Podmokly firmě IRŠ, a. s. a
2) prodej domu č. p. 138 ul. Prokopa Holého 23, Děčín IV, s pozemkem p. č. 926 zast. pl.
v k. ú. Podmokly
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kupující:
manželé Kamila Bachroňová, Arnoltice
a Aleš Bachroň, Česká Lípa, za kupní cenu 3 474 027,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) v max. výši 250 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 319/2004/RKS/136 o odprodeji podílu o
velikosti 2826/3974 na 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 podílu o velikosti 2826/3974 na budově č. p. 136
ul. Litoměřická a na pozemku st. p. č. 488/1 v k. ú. Staré Město, dle Občanského zákoníku
kupující:
Petr Polívka a Eva Polívková, Arnoltice , okr. Děčín
kupní cena podílu 840 000,--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.
Usnesení č. RM 0414 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 318/2004/RKS/79 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. 79, 80 ul. Loubská, včetně pozemků
st. p. č. 42/2 a 42/3 v k. ú. Loubí u Děčína, dle Občanského zákoníku
kupující:
Marie Barcalová z Děčína
kupní cena 3 630 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
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-

že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV

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 19 %, tj. 666 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 14 11
Rada města projednala návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 83/2001/RKS/1494 ze dne
15. 3. 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. 1494, 1495, 1496,
1497 ul. Severní, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemcích st. p. č. 3006/10, 3006/11, 3006/12, 3006/13 v k. ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
66. Jiří Šebor z Děčína
byt. j. č. 1497/8 včetně podílu 360/42492 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 67 028,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, odst.1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0414 14 12
Rada města projednala návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 195/2001/RKS/399 ze dne
20. 9. 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

17

zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - jednotky v budově č. p. 399, 400, 401, 402
ul. Pražská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na
pozemku st. p. č. 832/17 v k. ú . Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
30. Miroslav Doksanský z Děčína
byt. j. č. 401/1 včetně podílu 735/29200 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 120 393,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, odst.1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0414 14 13
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 na pozemku
st. p. č. 571 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
54. Lubomír Čermák a Zdenka Čermáková z Děčína
byt. j. č. 354/62 včetně podílu 569/36592 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 101 140,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
- že po dobu 10-ti 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.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, odst.1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
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Usnesení č. RM 0414 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 300/2004/RKS/66/8 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. 66/8 v budově č. p. 66 ul. Vítězství
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 585/6403 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 252 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ivana Slavíčková z Děčína
za nabídnutou cenu 115 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0414 14 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 301/2004/RKS/1344/7 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 revokaci části usnesení č. XIII ze dne 30. 8. 2001, a to části
týkající se rozhodnutí č. 17/2001/RKS/1344/7 a dále revokaci části usnesení č. 0303 623 ze
dne 13. 2. 2003, a to části
týkající se rozhodnutí č. 165/2003/RKS/1344/7 a prodej bytové
jednotky č. 1344/7 v budově č. p. 1343, 1344, 1345 ul. Slovanská, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 188/16966 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1805, 1804, 1803 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Božena a Štěpán Železných z Děčína
za nabídnutou cenu 55 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu plynové kotelny ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány 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 KN.
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Usnesení č. RM 0414 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 302/2004/RKS/301/14 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 301/14 v budově č. p. 300, 301
ul. Vítova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 761/26577 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 816 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Hana a Jiří Cermonovi z Děčína
za nabídnutou cenu 164 333,--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
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány 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 KN.
Usnesení č. RM 0414 14 17
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 303/2004/RKS/256/1 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. 256/1 v budově č. p. 256, 257
ul. Teplická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 632/27936 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 769 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Radek Dzurko z Děčína
za nabídnutou cenu 121 937,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
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-

umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
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

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0414 14 18
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 304/2004/RKS/302/3 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. 302/3 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 604/50261 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Barcalová z Děčína
za nabídnutou cenu 115 146,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu měřící trati a tranzitního potrubí
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv stávající způsob
vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0414 14 19
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 305/2004/RKS/257/4 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 257/4 v budově č. p. 256, 257
ul. Teplická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 356/27936 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 769 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Halka a Vít Horáčkovi z Děčína
za nabídnutou cenu 67 999,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv stávající způsob
vytápění a přípravy TUV
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány 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 KN.
Usnesení č. RM 0414 14 20
Rada města projednala žádost paní Libuše Adamové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 679/1
v
objektu č. p. 679 ul. Jiřího z Poděbrad, Děčín VI, paní Libuši Adamové za nabídkovou cenu
navýšenou o 10%, tj. 115 038,--Kč + cena podílu vedlejšího pozemku p. č. 2726 v k. ú.
Podmokly ve výši 1 482,--Kč, tj. celkem 116 520,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 14 21
Rada města projednala žádost pana Václava Šturmy o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnutí slevy z
nabídkové ceny bytové jednotky č. 401/2 v objektu č. p. 401 ul. Pražská, Děčín XXXII,
s přihlédnutím na závady bytové jednotky.
Usnesení č. RM 0414 14 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0412 14 17 ze dne 11. 5. 2004.
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Usnesení č. RM 0414 14 23
Rada města projednala problematiku prodeje bytových jednotek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytových jednotek obsazených osobami, u kterých skončil
nájemní vztah, a to za ceny:
-

ve výši původní nabídkové ceny + 20% v případě, že v rozsudku je přiznáno přístřeší či
uvedeno “bez náhrady”

-

ve výši původní nabídkové ceny + 10% v případě, že v rozsudku je přiznáno náhradní
ubytování či náhradní byt.

Usnesení č. RM 0414 16 01
Rada města projednala návrh na provozování péče o dítě do tří let věku v denním režimu a
smlouvu o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) provozování péče o dítě do tří let věku v denním režimu
2) smlouvu o poskytnutí dotace na provoz tohoto zařízení.
Usnesení č. RM 0414 16 02
Rada města projednala materiál na zřízení a provoz výchovně rekreačního tábora pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí a s tím spojenou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
50 000,--Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1)zřízení a provoz tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
2)smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000,--Kč na provoz výše uvedeného tábora.
Usnesení č. RM 0414 16 03
Rada města projednala návrh
sdružení a

smluv na poskytnutí finanční dotace pro

doporučuje
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organizace a

zastupitelstvu města schválit smlouvy na poskytnutí dotací organizacím a sdružením dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Usnesení č. RM 0414 16 04
Rada města projednala informaci o finanční náročnosti tvorby a realizace komunitního
plánování města Děčína a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0414 19 01
Rada města projednala informativní zprávu o postupu obnovy areálu zámku č. p. 1253
v Děčíně I a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0414 19 02
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace a
schvaluje
prodej kopírky, inventární číslo 3045, za odhadní cenu 10 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 19 03
Rada města projednala informaci o vyhodnocení varianty návrhu, který vyplynul z diskuze na
jednání Zastupitelstva města Děčín dne 20. 5. 2004 jako varianta č. 5, tj. napojení účelové
komunikace od panelové cesty (ul. Na Stráni) a toto
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit s tím, že město se nebude podílet na realizaci přístupové
komunikace a inženýrských sítí v lokalitě „U Kaple“ .
Usnesení č. RM 0414 19 04
Rada města projednala žádost Fotoklubu Děčínský výběr o souhlas s užitím znaku města
Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín v souvislosti s mezinárodní výstavou fotografií „Češi vidí
Německo/Němci vidí Čechy“.
Usnesení č. RM 0414 19 05
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Rada města projednala materiál přidělení dalších finančních prostředků z povodňového fondu
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro Společenství vlastníků Bezručova 233/20, v Děčíně IV,
navýšení příspěvku o 29 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0414 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2927 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva vedení telekomunikačního kabelu přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného, tj. ČD – Telekomunikace, a. s. za cenu dle Zásad“.
Usnesení č. RM 0414 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 87 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení kanalizační, vodovodní, plynovodní a elektro přípojky přes tento pozemek
včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0414 21 01
Rada města projednala žádost o umístění Kontaktního a poradenského centra pro drogově
závislé, poradny pro rodiče do objektu ve vlastnictví města Děčín a
schvaluje
umístění K-centra do náhradních prostor v objektu zahradního domku v areálu děčínského
zámku, Dlouhá jízda 1257/7, Děčín I, na dobu nezbytně nutnou.
Usnesení č. RM 0414 21 02
Rada města projednala problematiku majetkoprávních vztahů k objektu Mateřské školy
v Děčíně XXIV - Krásném Studenci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 0415 09 03 ze dne 25. 3. 2004 a ponechání provozu mateřské školy za podmínky
převzetí objektu mateřské školy firmou Josef Šuba Bauer CZ, za dodržení všech zákonných
podmínek provozu předškolních zařízení, za současného dofinancování nadnormativních
výdajů z rozpočtu města.
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Usnesení č. RM 0414 21 03
Rada města projednala dopis Boletických rodičů a přátel DDM Cvrček, týkající se dalšího
provozu DDM v Boleticích a tento
bere na

vědomí.

Usnesení č. RM 0414 50 01
Rada města projednala návrh na stanovení nových zásad pro poskytování cestovních náhrad
členům Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města
1) schválit ke dni 30. červnu 2004 revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0304 9002
ze dne 20. března 2003,
2) s účinností od 1. července 2004 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. x) a § 78 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že o vyslání člena zastupitelstva
města Děčín na pracovní cestu rozhoduje a pracovní cestu schvaluje dále uvedená
oprávněná osoba k povolení pracovní cesty – příkazce operace a o použití soukromého
motorového vozidla členem zastupitelstva města Děčín rozhoduje:
A) tuzemská pracovní cesta:
- u neuvolněného člena zastupitelstva města starosta nebo místostarosta,
- u místostarosty starosta,
- u starosty místostarosta,
B) zahraniční pracovní cesta:
- u členů zastupitelstva města s výjimkou starosty při cestách nepřesahujících dobu
pobytu v zahraničí jeden den starosta,
- u starosty při cestách nepřesahujících dobu pobytu v zahraniční jeden den vydá
souhlas místostarosta,
- u členů zastupitelstva města při cestách přesahujících dobu pobytu v zahraničí
jeden den rada města, odpovědnou osobou je starosta,
C) o použití soukromého motorového vozidla rozhoduje:
- u neuvolněných členů zastupitelstva města starosta,
- u místostarosty starosta,
- u starosty místostarosta.
3) s účinností od 1. července 2004 stanovit podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že: Člen zastupitelstva města je
povinen po ukončení pracovní cesty předložit a nechat si schválit od oprávněné osoby
k povolení pracovní cesty doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty spolu
s příslušným tiskopisem, vrátit nevyúčtovanou zálohu do 10-ti pracovních dnů do
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pokladny MěÚ. Zároveň je povinen podat oprávněné osobě k povolení pracovní cesty
zprávu o výsledku pracovní cesty.
4) s účinností od 1. července 2004 stanovit podle § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Děčín se při výkonu své
funkce a vyslání na pracovní cestu budou řídit zásadami uvedenými pod bodem 2) a 3)
tohoto usnesení a podmínkami stanovenými ve Směrnici č. 1, k cestovním náhradám
města Děčín a MěÚ Děčín, která nabude účinnosti dnem 1. července 2004
5) uložit starostovi města Děčín zapracovat schválené zásady uvedené pod body 1), 2), 3) a
4) tohoto usnesení do Směrnice č. 1, k cestovním náhradám města Děčín a MěÚ Děčín a
tuto směrnici doručit členům zastupitelstva města nejpozději do 30. 6. 2004.
Usnesení č. RM 0414 50 02
Rada města projednala návrh využití části finančních prostředků odvedených na účet města
k 19. 5. 2004 z výtěžku výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely a uzavření
smluv o poskytnutí dotací občanským sdružením a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o využití části finančních prostředků ve výši 1 102 000,--Kč, které byly městu Děčín
odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 § 4 a §16 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách na veřejně prospěšné účely, podle
přiložené důvodové zprávy
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací občanským sdružením : Sdružená obec baráčníků
Děčín – Bělá, Přímá 397, Děčín XXXII, Dům dětí a mládeže, Klostermannova 869/74,
Děčín IV, Občanské sdružení Březiňáček, Kosmonautů 177, Děčín XXVII, Sportovně
střelecký klub Boletice n. Labem, Sv. Čecha 68, Děčín XVII, Nota DC, Kamenická
529/135, Děčín.
Usnesení č. RM 0414 50 03
Rada města projednala informaci o postupu plnění plánu na jmenovitých investičních akcích
za I. pololetí 2004 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0414 50 04
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 6/2004, zahrnující
změnu ročního paušálního poplatku za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb
uvedeného v odst.2 písm b) čl. 5 – Sazby poplatku, Obecně závazné vyhlášky města Děčín
č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a

27

doporučuje
zastupitelstvu města tuto vyhlášku schválit.
Usnesení č. RM 0414 60 01
Rada města projednala zprávu o předložení žádostí o finanční podporu v rámci programu
PHARE CBC – Společného fondu malých projektů v česko-německém příhraničním regionu
CZ 2002/000-584 na akce Městské slavnosti Děčín 2005 a Mezinárodní hudební festival
Děčín 2005 a Národního programu PHARE 2003 na projekt Oprava severních přístupových
cest na děčínský zámek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložení žádostí o finanční podporu v rámci těchto programů
s tím, že v případě neobdržení dotace z programu PHARE CBC - SFMP budou žádosti
následně předloženy do programu INTERREG III/A.
Usnesení č. RM 0414 60 02
Rada města projednala Připravenost Města Děčín do Strukturálních fondů EU a rozhodnutí
odkládá
s tím, že budou doplněny informace, týkající se připravenosti města žádat o dotace.
Usnesení č. RM 0414 60 03
Rada města projednala nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) rozhodnout o vyplacení další odměny neuvolněným zastupitelům města v první
polovině roku 2004 ve výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo možno
poskytnout
2) stanovit výši měsíčních odměn za výkon funkce člena rady, předsedy výboru, člena
výboru, člena komise rady, člena zastupitelstva dle důvodové zprávy v maximální výši
a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce, poprvé za měsíc květen 2004 a za období od
1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 poskytnout rozdíl mezi výší měsíčních odměn
doposud stanovených a výší měsíčních odměn stanovených od 1. 5. 2004.
Usnesení č. RM 0414 60 04
Rada města projednala návrh Střední zahradnické školy, Střední zemědělské školy
A. E. Komerse a SOU Děčín - Libverda o partnerství v projektu Mistrovství floristů ČR
„Děčínská kotva 2005“, který bude předkládán do programu PHARE CBC – Společného
fondu malých projektů v česko-německém příhraničním regionu a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit přistoupení k partnerství a poskytnutí finanční spoluúčasti na
výše uvedeném projektu ve výši 150 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0414 60 05
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor č. 1/UZSVM/DC a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
č. 2/UZSVM/DC mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Děčín a
rozhodla
dodatky ke smlouvám uzavřít a
pověřuje
starostu města k podpisu těchto dodatků.
Usnesení č. RM 0414 60 06
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů o
760 tis. Kč a zvýšení výdajů o 760 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0414 60 07
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině a Dodatek č. 1 k příkazní
smlouvě Základní školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkové organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit tyto dodatky dle návrhu, uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0414 60 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a
Svazem hudebníků ČR a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit navýšení částky jako příspěvek města o 100 tis. Kč, který bude
hrazen z výtěžku výherních hracích přístrojů za rok 2003 a po úpravě
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a Svazem hudebníků
ČR dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0414 60 09
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravního podniku
města Děčína, a. s. , projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní
podnik města Děčína, a. s. za rok 2003 a
schvaluje
-

předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé zápisu
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní
závěrku za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení zisku
roční odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2003 v navrženém rozsahu a

bere
-

na

vědomí

zprávu dozorčí rady a. s. o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2003 včetně výroku
auditora.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Mgr. Václav L e š a n o v s k ý
místostarosta
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