Město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 24. srpna 2004

Usnesení č. RM 0418 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na

vědomí

usnesení č. RM 0413 60 01

vedoucí odboru ekonomického

VzDK.

Usnesení č. RM 0418 11 02
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města, v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a nařízením vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva pro
JUDr. Milana France v maximální výši ode dne vzniku mandátu člena zastupitelstva města.

Usnesení č. RM 0418 11 03
Rada města projednala „Sebehodnotící zprávu MěÚ Děčín“ včetně
zlepšování práce MěÚ Děčín“ a tento materiál
bere

na

„Akčního plánu

vědomí

s tím, že bude v tomto znění distribuován na příslušná místa.

Usnesení č. RM 0418 13 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/2004/OSM o odprodeji objektu č. p. 56
Horní Žleb, Děčín XI, s pozemkem p. č. 311 zast. pl. a pozemkem p. č. 645/2 zahrada, vše
v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 56 Horní Žleb, Děčín XI, s pozemkem p. č.
311 zast. pl. a pozemkem p. č. 645/2 zahrada vše v k. ú. Prostřední Žleb

kupující:
JUDr. Hana Kozáková, Český Brod, za kupní cenu 848 697,--Kč
V souladu se “Zásadami”
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20 %,
tj. 135 299,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že umožní provoz a údržbu poplachové sirény včetně ovládacího mechanizmu pro HZS
Ústeckého kraje
- že umožní do doby kolaudace přístavby objektu na pozemku st. p. č. 388 a pozemku p. č.
387 v k. ú. Podmokly využití zázemí pro členy jednotky dobrovolných hasičů H. Žleb.

Usnesení č. RM 0418 13 02
Rada města projednala žádost o prominutí úroků z prodlení a
neschvaluje
prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor v objektu č. p.
236 v k. ú. Děčín (restaurace Pastýřská stěna) pro radio North Music s. r. o. ve výši dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0418 13 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 4/2004/OSM o odprodeji objektu č. p.
1297 Želenická ul., Děčín VI, s pozemkem p. č. 3453/67 zast. pl. v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 1297 Želenická ul.,
s pozemkem p. č. 3453/67 zast. pl. v k. ú. Podmokly
kupující:
manželé Václav a Mária Hozákovi, , Děčín VI
za kupní cenu 245 000,--Kč

V souladu se “Zásadami”
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
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Děčín VI,

-

se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav
bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20 %,
tj. 21 733,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 13 04
Rada města projednala žádost o podání výpovědi z nájmu NP v objektu č. p. 1297 Želenická
ul., Děčín VI, s pozemkem p. č. 3453/67 zast. pl. v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
výpověď z nájmu v objektu č. p. 1297 Želenická ul., Děčín VI, pro JUNÁK – svaz skautů
a skautek, středisko “Úsvit” Děčín, s účinností od 1. 9. 2004.

Usnesení č. RM 0418 13 05
Rada města projednala návrh na prodej objektu č. p. 353 U Zámečku, Děčín IX, s pozemkem
st. p. č. 733/2 a pozemkem p. č. 827/4, vše v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pozastavení prodeje objektu č. p. 353 U Zámečku, Děčín IX,
s pozemkem st. p. č. 733/2 a pozemkem p. č. 827/4, vše v k. ú. Bynov s tím, že bude
s Krajským úřadem jednáno ve věci možného využití objektu.

Usnesení č. RM 0418 13 06
Rada města projednala žádost pana
pronajímané plochy a

Z. Kuchaře a paní V. Dudové, týkající se snížení

schvaluje
snížení pronajímané plochy v objektu č. p. 410 ul. Březová 58, Děčín III, na 150 m2 pro
pana Z. Kuchaře a paní V. Dudovou s účinností od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2004.

Usnesení č. RM 0418 13 07
Rada města projednala návrh na pronájem Společenského domu Střelnice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout objekt č. p. 691 včetně pozemku p. č. 657 zast. pl.,
mimo NP restaurace a vinárny, objekt včetně pozemku p. č. 662/2 zast. pl., objekt včetně
pozemku p. č. 661 zast. pl., objekt včetně pozemku p. č. 658 zast. pl., pozemek p. č. 659/1
ost. pl., pozemek p. č. 659/2 ost. pl., pozemek p. č. 659/3 ost. pl., pozemek p. č. 659/4
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ost. pl., pozemek p. č. 659/5 ost. pl. a pozemek p. č. 662/1 ost. pl., vše v k. ú. Děčín,
za podmínek
-

dodržení a převzetí všech platných práv a závazků, vztahujících se k výše uvedeným
nemovitostem

-

předložení podnikatelského záměru, včetně návrhu finančních podmínek provozu zařízení
v termínu do 13. 9. 2004

-

poskytování pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 691 pro konání
města za symbolickou cenu.

zastupitelstva

Usnesení č. RM 0418 13 08
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor - jedné učebny a sociálního zázemí v objektu Základní školy,
Březová 369/25, Děčín III,
pro Městskou knihovnu Děčín, Raisova 3, Děčín IV,
k provozování pobočky knihovny za nájemné dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0418 13 10
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Pivovarská 179/30, Děčín IV, pro Výchovný ústav,
Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče se sídlem Vítězství 70, Děčín XXXII, pro
činnost střediska výchovné péče za podmínky ponechání výuky dílen v tomto objektu do doby
ukončení úpravy prostor v budově ZŠ na Máchově náměstí, nejpozději do 31. 12. 2005, za
nájemné 1,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 0418 13 11
Rada města projednala návrh na prodej kabelového vedení NN a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej kabelového vedení NN, vybudovaného v rámci akce
„Děčín - Sněžnická ul. – nová výstavba RD” , akciové společnosti SČE, Teplická 8, Děčín IV,
za cenu 110 860,--Kč.
Usnesení č. RM 0418 13 12
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
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schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 07/02/HS uzavřené dne 1. 7. 2002 mezi městem Děčín a FK
JUNIOR Děčín, na pronájem pozemku p. č. 1141/1, pozemku p. č. 1141/2 a stavby kabin na
pozemku p. č. 1141/3 zast. pl., vše v k. ú. Podmokly, dohodou ke dni 31. 8. 2004 a uzavření
smlouvy o výpůjčce na bezplatné užívání pozemku p. č. 1141/1, pozemku p. č. 1141/2
a stavby kabin na pozemku p. č. 1141/3 zast. pl., vše v k. ú. Podmokly, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou jeden rok pro FK JUNIOR Děčín, zastoupený panem Miroslavem Tylem.

Usnesení č. RM 0418 13 13
Rada města projednala problematiku zahájení rekonstrukce I. etapy kaple sv. Jana
Nepomuckého v Chrástu a
rozhodla
o zrušení řízení, týkajícího se výběru zhotovitele akce „Děčín, kaple sv. Jana Nepomuckého
v Chrástu – rekonstrukce I. etapa, realizace projektu” a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
zajistit vrácení dotace KÚ Ústí nad Labem a hledat nové možnosti uplatnění dotace v roce
2005 na opravu kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu, a to na základě dopracované
dokumentace a podle parametrů stanovených k rekonstrukci.
Termín kontroly: 01/05

Usnesení č. RM 0418 13 14
Rada města projednala problematiku výběru zhotovitele stavby: „Rekonstrukce vedlejšího
fotbalového hřiště v Děčíně“ a
rozhodla
o zrušení výběru na zhotovitele stavby „Rekonstrukce vedlejšího fotbalového hřiště v
Děčíně“ a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje
zajistit dotační titul pro rok 2005 – 2006 na stavbu.

Usnesení č. RM 0418 13 16
Rada města projednala návrh na pronájem ZŠ Vilsnice a
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Termín kontroly: 01/05

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout ZŠ Děčín XII - Vilsnice č. p. 31 na pozemku p. č. 338
včetně části pozemku p. č. 340 a části pozemku p. č. 341 v k. ú. Vilsnice.

Usnesení č. RM 0418 13 17
Rada města projednala žádost společnosti TERMO Děčín a. s. o odprodej tepelných rozvodů
v objektech domů v ul. Zámecká, Tyršova a Smetanovo nábřeží v k. ú. Děčín napojených na
dvě sekundární soustavy a
schvaluje
odprodej tepelných rozvodů umístěných v suterénních prostorech bytových domů
v ul. Zámecká č. p. 1069/1, č. p. 1068/2, č. p. 1065/3, č. p. 1066/4, č. p. 1064/5,
č. p. 1067/6, č. p. 1086/8, č. p. 1087/10, Tyršova č. p. 1095/3, č. p. 1094/5, č. p. 1093/7,
č. p. 1092/9, č. p. 1091/11, č. p. 1090/13, č. p. 1089/15 a Smetanovo nábřeží č. p. 1088/1
v k. ú. Děčín, napojených na dvě sekundární soustavy z ul. Zámecká č. p. 1067/6 a č. p.
1097/7 v k. ú. Děčín za cenu 2 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 13 18
Rada města projednala návrh předkládacích cen objektů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 31 včetně části pozemku p. č.
853/3 o výměře 63 m2, části pozemku p. č. 853/4 o výměře 44 m2 , vše v k. ú. Podmokly, dle
geometrického plánu za cenu dle „Zásad“, která činí 1 034 974,--Kč + ostatní náklady,
spojené s převodem související, a objektu č. p. 30 včetně pozemku p. č. 851 o výměře 165 m2
a objektu č. p. 668 včetně pozemku p. č. 852 o výměře 76 m2 , vše v k. ú. Podmokly,
za cenu dle „ Zásad“, která činí 1 094 112,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem
související.

Usnesení č. RM 0418 13 19
Rada města projednala informaci o provozu Plaveckého areálu Děčín a tuto
be re

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0418 13 20
Rada města projednala informaci o provedení výběrového řízení a tuto
bere

na

vědomí.
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Usnesení č. RM 0418 13 21
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o splátkách s paní Chlumovou, paní Janovou,
manželi Harychovými, manželi Knobovými, manželi Štipákovými, panem Knesplem,
manželi Morovými, paní Mikovou, paní Morovou, panem Štefanem, panem Šugarem,
paní Kuchařovou a paní Velíkovou jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0418 13 22
Rada města projednala odvolání paní Miloslavy Šebestové o nezařazení žádosti o nájem bytu
do evidence žadatelů a
neschvaluje
zařazení žádosti paní Miloslavy Šebestové, Děčín I, do evidence žadatelů o nájem bytu.

Usnesení č. RM 0418 13 23
Rada města projednala žádosti pana Střelky, pana Rychnovského a manželů Burdových
o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu:
-

pana Střelky snížení původní částky
pana Rychnovského snížení původní částky
manželů Burdových snížení původní částky

5 708,--Kč na 10%, tj. 570,80 Kč
6 958,--Kč na 10%, tj. 695,80 Kč
7 198,60 Kč na 10%, tj. 719,90 Kč.

Usnesení č. RM 0418 13 24
Rada města projednala žádosti paní Votavové a manželů Šišulákových o prominutí poplatku
z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu:
-

paní Votavové snížení původní částky
34 657,--Kč na 10%, tj. 3 465,70 Kč
manželů Šišulákových. snížení původní částky 33 877,--Kč na 10%, tj. 3 387,70 Kč.
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Usnesení č. RM 0418 13 25
Rada města projednala žádosti o prominutí pohledávek za nájem bytu a
schvaluje
odpis pohledávek dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0418 13 26
Rada města projednala předloženou informaci o nabídce a žádosti o zařazení do výběrového
řízení firmy O. DRA, Ota Dračka, Benešov nad Ploučnicí a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0418 13 27
Rada města projednala předloženou informaci o akci „Víceúčelové duhové hřiště v areálu
koupaliště pod zámkem“ a
rozhodla
zahájit zadávací řízení na dodavatele stavby.

Usnesení č. RM 0418 13 28
Rada města projednala předloženou informaci o akci „Termální vrt a obnova inženýrských
sítí pro koupaliště pod zámkem“ a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 0418 13 29
Rada města projednala předložený návrh na udělení plné moci řediteli ZOO Děčín pro
realizaci projektu: „ ZOO – Škola – Středisko environmentální výchovy ZOO Děčín“ a
pověřuje
starostu Ing. Vladislava Rašku k vydání plné moci pro ředitele ZOO Děčín
Ing. Lubomíra Moudrého pro zastupování města Děčína při realizaci projektu „ ZOO – Škola
– Středisko environmentální výchovy ZOO Děčín“.

Usnesení č. RM 0418 13 30
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Rada města projednala návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 873 v k. ú. Podmokly o výměře
1894 m2 od Římskokatolické farnosti Děčín IV - Podmokly, za účelem využití veřejný park,
na dobu 10-ti let s účinností od 1. 9. 2004 za cenu 15 152,--Kč/rok s tím, že pronajímatel
nepožaduje úhradu a náhradou město Děčín bude provádět údržbu parkové zeleně.

Usnesení č. RM 0418 13 31
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2190 o výměře 286 m2 v k. ú. Děčín na stavbu polyfunkčního domu
s nebytovým prostorem pro paní Noemi Seistovou, Děčín IV, za cenu 41 327,--Kč/rok a to na
dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 32
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3737/1 v k. ú. Podmokly o výměře 420 m2 pro manžele
Vinterovy, Děčín XXXI, na zahradu za cenu 420,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 0418 13 33
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku 277/1 o výměře 85 m2 v k. ú. Dolní Žleb pro manžele Schwarzovy,
Děčín XIV, za cenu 85,--Kč/rok na zahradu.
Usnesení č. RM 0418 13 34
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 398/8 o výměře 270 m2 v k. ú. Lesná u Děčína na zahradu
a
pod drobnou stavbou (včelín) pro manžele Ing. Karla a Zdeňku Pešoutovy, Děčín XXXV, za
cenu 410,--Kč/rok na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 0418 13 35
Rada města projednala návrh na pověření , pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Březiny u
Děčína a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska s výstavbou
pozorovací stanice pro sledování kvality povrchové vody v řece Ploučnici na části pozemku
p. č. 848/3 v k. ú. Březiny u Děčína s tím, že ke kolaudaci dojde k majetkoprávnímu urovnání
vztahů k pozemku a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 848/3 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Březiny u Děčína za účelem vybudování pozorovací stanice pro sledování kvality povrchové
vody v řece Ploučnici a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 848/3 o výměře
stanovené GP v k. ú. Březiny u Děčína až po realizaci výstavby pozorovací stanice pro
sledování kvality povrchové vody v řece Ploučnici .

Usnesení č. RM 0418 13 36
Rada města projednala návrh na pověření vedoucího odboru správy majetku města vydáním
souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska pro TJ UNION
Děčín k vybudování drobné stavby – skladu pro hnojivo a osivo na pozemku p. č. 761/108
v k. ú. Bynov za podmínky, že po realizaci stavby dojde k zaměření skutečného provedení a
k urovnání majetkoprávních vztahů.

Usnesení č. RM 0418 13 37
Rada města projednala návrh na pověření vedoucího odboru správy majetku města vydáním
souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska k drobné stavbě –
přístřešku a kovového oplocení na pozemku p. č. 906 v k. ú. Podmokly za podmínky, že dojde
k zaměření skutečného stavu a k urovnání majetkoprávních vztahů.
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Usnesení č. RM 0418 13 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1490/12 o výměře 405 m2
v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu k RD.

Usnesení č. RM 0418 13 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 382/1, p. č. 404 a p. č.
3711/1 v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných dle geometrického plánu (majetkoprávní
vypořádání v rámci stavby „ČD, DDC, Průjezd železničním uzlem Děčín“.

Usnesení č. RM 0418 13 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/10 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, jako zázemí k objektu .

Usnesení č. RM 0418 13 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 73/1 o výměře 51 m2
v k. ú. Bělá u Děčína na stavbu zděných garáží.
Usnesení č. RM 0418 13 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2542/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín na zázemí k objektu.
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Usnesení č. RM 0418 13 43
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 42/1 (dle GP č. 15263/2004 – díl „a“ o výměře 94 m2) v k. ú. Dolní Žleb na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 42/1 (dle GP č. 15263/2004 – pozemek p. č. 586 o výměře 125 m2), st. p. č. 42/2 o výměře 215 m2, st. p. č. 57/1
o výměře 283 m2, část pozemku p. č. 254/1 o výměře stanovené geometrickým plánem,
p. p. č. 255/1 o výměře 607 m2 a p. p. č. 259/2 o výměře 122 m2 a část pozemku p. č. 563/1
o výměře stanovené geometrickým plánem, která není funkčním vodním tokem, vše v k. ú.
Dolní Žleb, na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 2828/2-30, p. č. 2828/33,
p. č. 2828/35-36 a p. č. 2828/38-42 v k. ú. Děčín o výměrách dle výpisu z katastru
nemovitostí, který tvoří nedílnou součást důvodové zprávy, na zahrady.

Usnesení č. RM 0418 13 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1929/7 v k. ú. Podmokly
o výměře 69 m2 s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze a jízdy pro
vlastníky objektu na pozemek st. p. č. 1929/6 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0418 13 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 407/2 o výměře 188 m2
v k. ú. Děčín - Staré Město za účelem přístupu k objektu.

Usnesení č. RM 0418 13 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 370/1, část pozemku
p. č. 369 a část pozemku p. č. 367 o výměrách dle geometrického plánu, vše v k. ú.
Děčín - Staré Město, za účelem přístupu k objektu.

Usnesení č. RM 0418 13 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 879/1 o výměře
stanovené geometrickým plánem v k. ú. Březiny u Děčína za účelem rekonstrukce
MVE – rozšíření náhonu.

Usnesení č. RM 0418 13 50
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 36/1 o výměře stanovené
geometrickým plánem a pozemek st. p. č. 65 o výměře 54 m2 v k. ú. Chlum u Děčína
na zahradu a výstavbu objektu pro individuální rekreaci.

Usnesení č. RM 0418 13 51
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1147/2 v k. ú.
Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, na zahradu.
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Usnesení č. RM 0418 13 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 837/21 o výměře 354 m2
v k. ú. Bynov na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 53
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1055/33 o výměře 360 m2
v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 54
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 828/3 o výměře 1172 m2
v k. ú. Prostřední Žleb na stavbu RD.

Usnesení č. RM 0418 13 55
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1745/3 o výměře 38 m2
a část pozemku p. č. 1716/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly, na zahradu.
Usnesení č. RM 0418 13 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1746 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly, na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 57
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 941/2 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 58
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 126 o výměře 1705 m2
v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu.

Usnesení č. RM 0418 13 59
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 264/7, st. p. č. 89/2
a p. č. 403/4 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú.
Bělá u Děčína.

Usnesení č. RM 0418 13 60
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1550 o výměře 26 m2 v k. ú.
Krásný Studenec na zahradu s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva
provozu a údržby odvodnění.
Usnesení č. RM 0418 13 61
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 863/9 o výměrách
stanovených geometrickým plánem v k. ú. Horní Oldřichov za účelem výstavby areálu
služeb.

Usnesení č. RM 0418 13 62
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Křešice u Děčína, Bynov a Březiny u
Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem urovnání
majetkoprávních vztahů k pozemkům a to:
-

z majetku města část pozemku p. č. 850 o výměře dle geometrického plánu, pozemek
p. č. 891 o výměře 742 m2, pozemek p. č. 900 o výměře 529 m2 a pozemek p. č. 901
o výměře 3593 m2 vše v k. ú. Křešice u Děčína (lesní cesty)

-

do majetku města část pozemku p. č.1163 v k. ú. Bynov o výměře dle geometrického
plánu (část ul. Sněžnická) a část pozemku p. č. 240/1 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře
stanovené geometrického plánu (část cyklotrasy - komunikace u MVE Březiny).

Usnesení č. RM 0418 13 63
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2153/4 o výměře 43 m2 v k. ú. Podmokly
manželům Ing. Jiřímu a Ing. Stanislavě Suchardovým, Děčín VI, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 1 075,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 64
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1039/4 a části pozemku p. č. 1039/5,
dle GP č. 514 -178/2003 pozemek p. č. 1039/4 o výměře 825 m2, v k. ú. Prostřední Žleb,
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. 61 250,--Kč + cena za trvalé porosty
dle ZP, který bude vyhotoven, a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle
ZP současným uživatelům pozemků (nájemcům), a to po vkladu kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 65
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1039/6, p. č. 1039/5, p. č. 1039/7
a části pozemku p. č. 1039/8, dle GP č. 514-178/2003 pozemek p. č. 1039/6 o výměře
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958 m2 , v k. ú. Prostřední Žleb, 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. 67 900,--Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven, a s podmínkou vrácení
ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemků (nájemcům), a to po vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 66
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1039/6, p. č. 1039/5, p. č. 1039/7,
p. č. 1039/9, p. č. 1039/10 a části pozemku p. č. 1039/8, dle GP č. 514-178/2003 pozemek
p. č. 1039/9 o výměře 821 m2 , v k. ú. Prostřední Žleb, 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. 61 050,--Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven,
a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemků
(nájemcům), a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 67
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1039/6, p. č. 1039/5, p. č. 1039/9,
p. č. 1039/10, p. č. 1039/11 a části pozemku p. č. 1039/12, dle GP č. 514-178/2003 pozemek
p. č. 1039/11 o výměře 1460 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, 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. 93 000,--Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven,
a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemků
(nájemcům), a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 68
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 99 o výměře 151 m2, část pozemku
p. č. 90/1 a část pozemku p. č. 91 (dle GP č. 229-179/2003 se jedná pozemek p. č. 91/2
o výměře 429 m2) v k. ú. Nebočady manželům Miroslavovi a Mileně Blažkovým,
Děčín XXXIII, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 800,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0418 13 69
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1368/1 o výměře 830 m2 a pozemku
st. p. č. 275/2 o výměře 299 m2 v k. ú. Horní Oldřichov paní Zdeňce Černákové, Děčín I, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 28 225,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 70
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 325/7 o výměře 290 m2 a části pozemku
p. č. 325/1 (dle GP č. 154-048/2004 ozn. jako pozemek p. č. 325/9 o výměře 1 687 m2), vše
v k. ú. Dolní Žleb, pro manžele Štefánkovy, Děčín II, se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 19 770,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 0418 13 71
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 480 (dle GP č. 1646-96/2004 se jedná
o pozemek p. č. 480/2 o výměře 398 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 9 950,--Kč + ostatní náklady, a to v ideálním podílu pro vlastníky bytových jednotek
v objektu č. p. 842 Nerudova 7, Děčín I, dle výpisu z katastru nemovitostí, přiloženého
v důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0418 13 72
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1991 o výměře 182 m2, pozemku st. p. č.
1990/2 o výměře 18 m2 a částí pozemku st. p. č. 1990/1 (dle GP č. 2370-143/203 ozn. jako
pozemek st. p. č. 1990/1 o výměře 137 m2 a pozemek p. č. 1990/3 o výměře 159 m2), vše
v k. ú. Podmokly, pro manžele Kádnerovy, Děčín VI, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 31 775,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 0418 13 73
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1542 o výměře 98 m2 s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem vedení a údržby odvodňovacího zařízení pro vlastníka tohoto
zařízení, pozemku p. č. 1543 o výměře 47 m2 a části pozemku p. č. 169/2
(dle GP
č. 274-051/2004 ozn. jako pozemek p. č. 169/4 o výměře 467 m2), vše v k. ú.
Krásný
Studenec, pro manžele Janů, Děčín XXI, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 6
120,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 0418 13 74
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1326 (dle GP č. 2395-010/2004
nově ozn. jako pozemek p. č. 1326/1 o výměře 812 m2) v k. ú. Podmokly pro pana
Bočeva Borislava Jotova, Děčín IV, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 20 300,-Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 75
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1326 (dle GP č. 2395-010/2004
nově ozn. jako pozemek p. č. 1326/2 o výměře 405 m2) v k. ú. Podmokly pro
pana Karla Ambrože, Děčín IV, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10 125,--Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 76
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1326 (dle GP č. 2395-010/2004
nově ozn. jako pozemek p. č. 1326/3 o výměře 536 m2) v k. ú. Podmokly pro manžele
Jindrovy, Děčín VI, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 13 400,--Kč + ostatní
náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 77
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 600 o výměře 234 m2 v k. ú. Chrochvice
pro manžele Havlíkovy, Kosova 184/9, Děčín VII, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 5 850,--Kč + 5 796,--Kč za trvalé porosty dle ZP č. 1644/70/04 + ostatní náklady
s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle ZP č. 1644/70/04 ve výši 5 796,--Kč
paní Haně Štolkové, Děčín III, a to po vkladu kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 78
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 971/10 o výměře 720 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem na stavbu RD pro manžele Luxovy, Děčín XXXII, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 28 000,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 79
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260 o výměře 46 m2 v k. ú. Dolní Žleb se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 460,--Kč + ostatní náklady, dle varianty č. 1,
tj.
pro paní Hanu Pálenskou, Ústí nad Labem.

Usnesení č. RM 0418 13 80
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 262/2 o výměře 38 m2 v k. ú. Dolní Žleb
pro pana Petra Puchýře, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 380,--Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 81
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2949 (dle GP č. 1644-91/2004
nově ozn. jako pozemek p. č. 2949/4) o výměře 807 m2 v k. ú. Děčín pro společnost
ORTMAN s.r.o. Děčín, Krokova 794, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 201 750,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 82
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1837/1 (dle GP č. 2422-51/2004
díl „a“ o výměře 174 m2) a části pozemku p. č. 1931 (dle GP č. 2422-51/2004 díl „h“
o výměře 8 m2), vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Josefa a Hanu Dolejší, Děčín VI, za cenu 4 550,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 83
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 891 o výměře 19 m2, pozemku p. č. 885
o výměře 1428 m2 a pozemku p. č. 886 o výměře 145 m2 , vše v k. ú. Vilsnice, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Ivo Němečka, Děčín XVII, za cenu dle varianty č. 1, tj.
39 800,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0418 13 84
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1579/1 (dle GP č. 281-097/2004
se jedná o pozemek p. č. 1579/3 o výměře 463 m2) v k. ú. Krásný Studenec
paní Ireně Trojanové, Děčín VI a paní Janě Sobotkové, Arnoltice , se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 4 630,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 85
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 156 o výměře 345 m2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ing. Miroslava a Věru Vlkovy, Most, za
cenu 8 625,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0418 13 86
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1725 o výměře 202 m2, pozemku
p. č. 50 o výměře 310 m2 a pozemku st. p. č. 71 o výměře 409 m2 , vše v k. ú. Velká Veleň,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Mariana Zounara, Děčín XXX, za cenu 9 210,-Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 87
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 66 o výměře 323 m2 v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Josefa a Vladimíru Jánovy, Děčín XII, za
cenu 8 075,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 88
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 882/1 o výměře 505 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Miroslava a Marii Jechovy, Děčín II, za
cenu 12 625,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 89
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 87 o výměře 129 m2, pozemku
p. č. 172 (dle GP č. 270-50/2004 pozemek p. č. 172/1 o výměře 19 m2 a pozemek p. č.
172/2 o výměře 236 m2), části pozemku
p. č. 168 (dle GP č. 270-50/2004 – díl „a“
2
o výměře 360 m ) a části pozemku p. č. 173 (dle GP č. 270-50/2004 – díl „d“ o výměře
108 m2), vše v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Zdeňku Marouskovou, Děčín XXIV, za cenu 8 520,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 90
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 88 o výměře 53 m2 , pozemku p. č.
1547 o výměře 81 m2, části pozemku p. č. 168 (dle GP č. 270-50/2004 – díl „b“ o výměře
23 m2) a části pozemku p. č. 173 (dle GP č. 270-50/2004 – díl „c“ o výměře 387 m2),
vše
v
k. ú. Krásný Studenec,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Josefa a Annu Turčekovy, Děčín XXIV, za cenu 5 440,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 91
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 701/6 o výměře 267 m2 a pozemku p. č.
1276 o výměře 34 m2 , oba v k. ú. Prostřední Žleb, 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. 7 525,--,Kč, a to s podmínkou zatížení částí pozemků věcným břemenem
práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 697 v k. ú. Prostřední Žleb.

Usnesení č. RM 0418 13 92
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2927/11 o výměře 276 m2 v k. ú. Podmokly
– majetkoprávní urovnání, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 6 900,--Kč + ostatní
náklady, a to v ideálním podílu pro vlastníky bytových jednotek v domě č. p. 492
Krásnostudenecká 48, Děčín VI a v domě č. p. 473 Krásnostudenecká 46, Děčín VI,
dle výpisu z katastru nemovitostí, přiloženého v důvodové zprávě
-

s podmínkou zatížení pozemku věcným břemen práva jízdy a chůze k nemovitosti p. č.
2927/10 v k. ú. Podmokly bezplatně.

Usnesení č. RM 0418 13 93
Rada města projednala návrh na prodej a výkup pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
-

prodej pozemku p. č. 506 o výměře 49 m2 a části pozemku p. č. 276/2 (dle GP č. 15362/2004 – pozemek p. č. 376/4 o výměře 144 m2), oba v k. ú. Dolní Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Karla a Danu Benediktovy,
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Praha 10, za cenu 1 930,--Kč + ostatní náklady
výkup části pozemku st. p. č. 35 (dle GP č. 156-115/2004 díl „a“ o výměře 40 m2 ) v k. ú.
Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím od manželů Karla a Dany Benediktových,
Praha 10, za cenu 400,--Kč.

-

Usnesení č. RM 0418 13 94
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků v k. ú. Křešice u Děčína dle GP č. 36842/2004 a to:
-

z majetku města část pozemku p. č. 715 – díl „d“ o výměře 25 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana Miroslava Picka, Děčín XXXI, za cenu 625,--Kč
+ ostatní
náklady

-

do majetku města část pozemku p. č. 714 – díl „b“ o výměře 33 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím, od pana Miroslava Picky, Děčín XXXI, za cenu 825,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 13 95
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 716 – díl „e“ o výměře 469 m2 , části
pozemku p. č. 715 – díl „c“ o výměře 452 m2 a části pozemku p. č. 714 – díl „b“ o výměře
33 m2 (dle GP č. 368-42/2004 – pozemek p. č. 716 o výměře 954 m2), vše v k. ú. Křešice
u Děčína, 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. 67 700,--Kč + cena
za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven, a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty
dle ZP současným uživatelům pozemků (nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 96
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 717 o výměře 754 m2 a části pozemku p.
č. 716 – díl „f“ - o výměře 274 m2 (dle GP č. 368-42/2004 – pozemek p. č. 717 o výměře
1028 m2), oba v k. ú. Křešice u Děčína, formou dohadovacího řízení v souladu
se „Zásadami“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení
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pozemku a při dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle
„Zásad“, tj. 71 400,--Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven, a to
s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemků
(nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 13 97
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
-

z vlastnictví města Děčín část pozemku p. č. 3711/1 a část pozemku p. č. 3717/1
v k. ú. Podmokly, dle GP č. 2427-49/2004 pozemek p. č. 3711/10 o výměře 262 m2 , do
majetku společnosti Lidl Česká republika v. o. s.

-

do vlastnictví města Děčín část pozemku p. č. 3711/7 v k. ú. Podmokly, dle GP č. 242749/2004 pozemek p. č. 3711/9 o výměře 378 m2 z vlastnictví společnosti Lidl Česká
republika v. o. s.

bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 0418 13 98
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0413 13 37 ze dne 25. 5. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0418 06 19 ze dne 17. 6. 2004 v plném
znění
2) schválit prodej:
-

pozemku p. č. 1947 o výměře 515 m2 v k. ú. Děčín panu Ing. Bc. Ladislavu Šindelářovi,
Děčín II, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 12 875,--Kč + ostatní náklady,

-

pozemku p. č. 1948 o výměře 367 m2 v k. ú. Děčín panu Jiřímu Šebkovi, Děčín II, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 175,--Kč + venkovní úpravy a trvalé porosty
za cenu 48 663,--Kč + ostatní náklady s tím, že částka za venkovní úpravy a trvalé porosty
v ceně 21 574,--Kč dle znaleckého posudku č. 1596/22/04 bude navrácena nájemci panu
Martinu Simonidesovi, Děčín III, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
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Usnesení č. RM 0418 13 99
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a prodej pozemku v k. ú.
Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0405 13 43 ze dne 2. 3. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0415 04 31 ze dne 25. 3. 2004 v plném
znění
2) schválit prodej části pozemku p. č. 1476/87 (dle GP č. 497 - 212/2003 se jedná
o pozemek p. č. 1476/87 o výměře 1101 m2) v k. ú. Bělá u Děčína pro pana
Milana Čuříka, Děčín XIX, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 75 050,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0418 13 100
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0317 038 ze dne 3. 6. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0640 ze dne 26. 6. 2004 v plném
znění
2) prodej části pozemku p. č. 1057/2 v k. ú. Prostřední Žleb dle GP č. 537- 060/2004
ozn. jako pozemek p. č. 1057/2 o výměře 768 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Hujovy, Děčín XVII, za cenu 304 840,--Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným
břemenem práva obnovy a údržby vodovodní přípojky pro vlastníka vodovodní
přípojky k objektu č. p. 121 na pozemku st. p. č. 498 dle GP č. 492-035/2003 o výměře
27 m2 za cenu 540,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 13 101
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 0414 13 16 ze dne 8. 6. 2004 v části, týkající se
pronájmu části pozemku, v plném znění.

Usnesení č. RM 0418 13 102
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0413 13 41 ze dne 25. 5. 2004 ve smyslu
vypuštění textu „dle ZP č. 1161-065/04, tj.“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
částečnou
revokaci
usnesení zastupitelstva města
č. ZM 0418 06 26 ze dne 17. 6. 2004 ve smyslu vypuštění textu „dle ZP č. 1161-065/04, tj.“ .

Usnesení č. RM 0418 13 103
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 0304 017 ze dne 4. 2. 2003 - bod 2. v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0305 0731 ze dne 17. 4. 2003 bod 2) v plném znění
2) prodej pozemku p. č. 239/1 o výměře 502 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím společnosti KREDIT Děčín a. s., Masarykovo nám. 3/3, Děčín I, za cenu
50 000,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 104
Rada města projednala na svém zasedání návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0315 065 ze dne 13. 5. 2003 v doporučující
části bod 2 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0655 ze dne 26. 6. 2003
bod 2 v plném znění
2) odprodej pozemku p. č. 1187/3 v k. ú. Podmokly o výměře 338 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, České správě sociálního zabezpečení
Praha, za cenu dle
aktualizovaného znaleckého posudku č. 1620/48/04, tj. 239 870,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0418 13 105
Rada města projednala na svém zasedání návrh na revokaci usnesení RM a ZM a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0330 079 ze dne 21. 10. 2003.

Usnesení č. RM 0418 13 106
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Velká Veleň věcným
břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 837/7 v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu pro vlastníka nemovitostí, tj. pozemku st. p. č. 124, včetně objektu č. p. 103,
pozemku st. p. č. 125 a pozemku p. č. 837/11, vše v k. ú. Velká Veleň, o výměře dle
geometrického plánu (bude vyhotoven následovně) a to bezúplatně, tj. pouze za cenu ostatních
nákladů spojených se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. RM 0418 13 107
Rada města projednala návrh prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 748 o výměře 225 m2
a části pozemku p. č. 786/1 (dle GP č. 2456-101/2004 ozn. jako pozemek p. č. 786/4
o výměře 658 m2 ) v k. ú. Podmokly pro Mgr. Richarda Pavlíka, Děčín IV a paní Lenku
Vášovou, Děčín VI, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 22 075,--Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 0418 13 108
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0414 13 28 ze dne 8. 6. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0418 06 40 ze dne 17. 6. 2004 v plném
znění
2) prodej pozemku dle varianty č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2642 o výměře 146 m2 v k. ú.
Podmokly pro manžele Valtovy, Děčín VI, se všemi
součástmi a příslušenstvím za
cenu 10 532,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 0418 14 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec 2004 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů o 4 344 tis. Kč a zvýšení výdajů
o 4 344 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10 000,--Kč po lhůtě
splatnosti k 30. červnu 2004 a tuto
bere na

vědomí .

Usnesení č. RM 0418 14 03
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve II. čtvrtletí 2004 dle Směrnice MěÚ Děčín č. 4 ze dne 27. 4. 2004 a tento
bere na

vědomí .

Usnesení č. RM 0418 14 04
Rada města projednala návrh na postup při vyměřování zvýšení místních poplatků a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit postup při vyměřování zvýšení místních poplatků za neplnění
poplatkové povinnosti od r. 2004 dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0418 14 05
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky za nezaplacenou část kupní ceny
při odprodeji nemovitosti ve výši nad 20 000,--Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0418 14 06
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu č. p. 744 ul. Lužická 11, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 744 ul. Lužická 11, Děčín II, s pozemkem
p. č. 756 v k. ú. Děčín za předkládací cenu ve výši 1 433 200,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 07
Rada města projednala návrh předkládací ceny podílu na objektu č. p. 1226 ul. Palackého 16,
Děčín IV, schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej podílu ve výši 59324/64661 na objektu č. p. 1226
Palackého 16, Děčín IV, a na pozemku p. č. 950 v k. ú. Podmokly za předkládací cenu dle
varianty č. 1, tj. ve výši 2 206 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 08
Rada města projednala návrh předkládacích cen bytových jednotek v objektu
Labské nábřeží, Děčín XI a

č. p. 82, 83

doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu:
1) bytové jednotky č. 82/2 v objektu č. p. 82, 83 Labské nábřeží,Děčín XI, s podílem
711/4069 na společných částech domu a na pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 242 000,--Kč
2) bytové jednotky č. 82/3 v objektu č. p. 82, 83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
209/4069
na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 71 100,--Kč
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3) bytové jednotky č. 82/4 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
387/4069 na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 132 500,--Kč
4) bytové jednotky č. 82/5 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
580/4069 na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 197 700,--Kč
5) bytové jednotky č. 83/2 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
345/4069 na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 118 300,--Kč
6) bytové jednotky č. 83/3 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
519/4069 na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 177 100,--Kč
7) bytové jednotky č. 83/4 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
357/4069
na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k .ú.
Prostřední Žleb ve výši 122 400,--Kč
8) bytové jednotky č. 83/5 v objektu č. p. 82,83 Labské nábřeží, Děčín XI, s podílem
537/4069 na společných částech domu a pozemku p. č. 129/2 zast. plocha v k. ú.
Prostřední Žleb ve výši 182 800,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 8/04/OE o odprodeji domu č. p. 633
ul. Teplická 4, Děčín IV, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 633 ul. Teplická 4, s pozemkem p. č. 787
zast. pl. v k.ú. Podmokly
kupující:
Mgr. Richard Pavlík, Děčín IV
podíl ½ za kupní cenu 415 000,--Kč
Lenka Vášová, Děčín VI
podíl ½ za kupní cenu 415 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 %, tj. 71 750,--Kč.
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Usnesení č. RM 0418 14 10
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 8/03/EO o odprodeji domu č. p. 237
V Hliništi 5, Děčín VII, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 0303 604 ze dne 13. 2. 2003, týkající se
odprodeje domu V Hliništi 237/5, Děčín VII, s pozemkem p. č. 348 zast. pl. v k. ú.
Chrochvice
2) prodej domu č. p. 237 V Hliništi 5, Děčín VII, s
Chrochvice

pozemkem p. č. 348 zast. pl. v k. ú.

kupující:
manželé Gabriela Hrubá a Ing. Jiří Pacovský, Děčín IV
za kupní cenu 315 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20%, tj. 41 235,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 11
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 6/03/EO o odprodeji domu č. p. 235
V Hliništi 9, Děčín VII, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 0303 604 ze dne 13. 2. 2003, týkající se
odprodeje domu V Hliništi 235/9, Děčín VII, s pozemkem p. č. 346 zast. pl. v k. ú.
Chrochvice
2) prodej domu č. p. 235 V Hliništi 9, Děčín VII, s pozemkem p. č. 346 zast. pl. v k. ú.
Chrochvice
kupující:
manželé Ing. Bohuslav a Ing. Iveta Hanouskovi, Děčín IX
za kupní cenu 410 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
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- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 %, tj. 40 299,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 12
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM č. 12/03/EO o odprodeji domu
č. p. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV, z majetku města Děčína a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0405 ze dne 26. 6. 2003, týkající se
odprodeje domu
č. p. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV, s pozemkem p. č. 1005 zast. pl.
v k. ú. Podmokly
2) prodej domu č. p. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV, s pozemkem p. č. 1005 zast. pl.
k. ú. Podmokly

v

kupující:
manželé Jiří a Ivana Šuberovi, Děčín II
za kupní cenu 1 200 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20%, tj. 71 480,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji spoluvlastnického podílu na
pozemcích u objektu č. p. 770 ul. El. Krásnohorské 40, Děčín II, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1574/3086 na
pozemku st. p. č. 1042/1 zast. plocha, celé pozemek p. č. 1043/1 zahrada a ½ pozemku p. č.
1043/3 zahrada v k. ú. Děčín k bytové jednotce č. 770/1 v objektu č. p. 770 ul.
El. Krásnohorské 40, Děčín II, pro manžele Ivana Šenekla, Jetřichovice u Děčína, č. evid.
99 a Věru Šeneklovou, Děčín II, za cenu 196 700,--Kč
+ ostatní náklady spojené
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s převodem s tím, že částka za trvalé porosty, tj. 8 047,--Kč dle ZP č. 3398-058/04 bude
navrácena nájemcům – manželům Ivanovi a Věře Šeneklovým, po vkladu kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 14 14
Rada města projednala žádost Ing. Petry Kotrbové, Děčín II a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl.VII odst. 1) „Zásad“, tj. vyplacení úlevy za opravu
domu Riegrova 921/39, Děčín II, ve výši 43 655,--Kč.
Usnesení č. RM 0418 14 15
Rada města projednala žádost Jiřího Chobota, Děčín VI, o výjimku
ze „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. II odst. 5 a 7) „Zásad“, tj. částečné postoupení
žádosti i oznámení Ladislava a Heleny Čisárových, Miroslava a Renaty Šubrtových,
Jaroslava a Jany Přibylových, Petra Kubíčka, Jána Šlechty, Petra a Jany Slabých,
Simony
Průšové,
Petra a Ivety Stiborových, Jiřího a Jaroslavy Šlechtových, všichni z Děčína IV,
Ivana Vltavského, Děčín XXVII, Jany Štroblové, Děčín IX a Zdeňka Krejzy, Děčín IV, na
Jiřího Chobota, Děčín VI.

Usnesení č. RM 0418 14 16
Rada města projednala žádost Bytového družstva Weberova, se sídlem Weberova 1530/6,
Děčín VI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. výjimku z čl. V odst. 3.1, písm. g)
„Doplňkových pravidel a z čl. VII, odst. 1)
„Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení
vnějších oprav domu č. p. 1528,
1529, 1530, 1531 ul. Weberova, Děčín VI, do
30. 10. 2004 a výplatu celého příspěvku ve výši 818 000,--Kč po splnění všech
podmínek oprav včetně nátěrů oken a balkonových dveří.

Usnesení č. RM 0418 14 17
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 320/2004/RKS/391 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
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zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 391, ul. V Sídlišti, včetně pozemku
st. p. č. 832/10 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Pavel Podracký a Miroslava Podracká, Děčín XXXII
kupní cena 4 878 947,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 7,6 %, tj. 373 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 18
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 321/2004/RKS/1087/2 o odprodeji
jednotky 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 č. 1087/2 v budově č. p. 1087,
ul. Zámecká, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů o velikosti 316/10850
na společných částech budovy a na pozemku st. p. č. 154, v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Petr Staněk, bytem Husovo náměstí 74/5, Děčín IV
kupní cena 108 000,--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
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- právo odebírat signál STA a umožnit dodávku STA do vedlejší budovy a společně se
podílet na provozu, opravách a údržbě STA.
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

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
se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí.

Usnesení č. RM 0418 14 19
Rada města projednala návrh na doplněk č. 3 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
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí - jednotek 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:
31. manželé Petra Jindrová a Ladislav Jindra, Děčín XXXII,
byt. j. č. 400/6 včetně podílu 735/29200 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 120 393,--Kč
32. manželé Jaroslava Šturmová a Václav Šturma, Děčín XXXII,
byt. j. č. 401/2 včetně podílu 886/29200 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 145 127,--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 0418 14 20
Rada města projednala návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 144/2001/RKS/171 ze dne
21. 6. 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. 171, 172
ul. Kosmonautů, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a
na pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
35. manželé Jana Šmídová a Martin Šmíd, Děčín XXVII,
byt. j. č. 172/15 včetně podílu 788/28416 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 157 896,--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
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
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 0418 14 21
Rada města projednala návrh na doplněk č. 5 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 na pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
42. Jarmila Viznerová, Děčín IX,
byt. j. č. 286/7 včetně podílu 623/31770 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 121 251,--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"
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-

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 0418 14 22
Rada města projednala návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 216/2001/RKS/678 ze dne
20. 12. 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. 678, ul. Lipová,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy, na pozemku
st. p. č. 1934 a na vedlejším pozemku p. č. 1931 v k. ú. Děčín dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
7. Saša Hálků, Děčín II,
byt. j. č. 678/6 včetně podílu 357/2603 na spol. č. budovy a pozemcích
cena nabídková: 68 095,--Kč
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 0418 14 23
Rada města projednala návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 215/2001/RKS/669 ze dne
20. 12. 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 nemovitostí - jednotek v budově č. p. 669 ul. Hudečkova,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 81 v k. ú. Děčín dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
5. manželé Jiří Nazárko, Libuše Nazárková, okr. Děčín
nebyt. j. č. 669/301 včetně podílu 2068/9508 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 352 853,--Kč
nebyt. j. č. 669/302 včetně podílu 865/9508 na spol. č. budovy a pozemku
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cena nabídková 295 181,--Kč
nebyt. j. č. 669/303 včetně podílu 882/9508 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 300 983,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. RM 0418 14 24
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 307/2004/RKS/1105/10 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. 1105/10 v budově č. p. 1105 ul.
Čs. armády a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 184/6540 na společných
částech budovy, na pozemku st. p. č. 345 a na vedlejším pozemku p. č. 346 v k. ú. Děčín dle
zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vladimír Feix, Děčín XXVII
za nabídnutou cenu 60 000,--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 0418 14 25
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 308/2004/RKS/302/16 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. 302/16 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 356/50261
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Vladimír Feix, Děčín XXVII
za nabídnutou cenu 100 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitního potrubí

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 0418 14 26
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 309/2004/RKS/849/9 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 849/9 v budově č. p. 849 ul. Raisova a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 436/5719 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 1040 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jan a Alena Rokůskovi, Děčín I
za nabídnutou cenu 79 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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 0418 14 27
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 310/2004/RKS/1220/12 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1220/12 v budově č. p. 1219, 1220,
1221 ul. Pohraniční a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 590/34847 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 54/2 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ivana Bašistová, Děčín I
za nabídnutou cenu 119 551,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
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 0418 14 28
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 311/2004/RKS/256/17 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. 256/17 v budově č. p. 256, 257 ul.
Teplická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 791/27936 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 769 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vilém Musil, Děčín IV
za nabídnutou cenu 165 000,-.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
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
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-

umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
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 0418 14 29
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 312/2004/RKS/300/23 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 300/23 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 637/50261
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Gavrun, Děčín III
za nabídnutou cenu: 121 438,--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 tranzitního potrubí a měřící tratě
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 0418 14 30
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 313/2004/RKS/585/8 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. 585/8 v budově č. p. 585 ul. Bezručova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 637/5438 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 991/1 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
Anna Dzurková, Děčín IV
za nabídnutou cenu 108 346,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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 0418 14 31
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 314/2004/RKS/943/3 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. 943/3 v budově č. p. 943 ul. Čs.
armády a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 994/9620 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 405 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martina a Aleš Pěnkavovi, Děčín III
za nabídnutou cenu 317 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v budově 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.
-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0418 14 32
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 315/2004/RKS/315/1 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 315/1 v budově č. p. 315 ul. Přímá
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 607/14395 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 818, 819 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jitka Landová, Děčín XXXV
Jitka Panošová, Děčín XXXII
za nabídnutou cenu 105 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu provozovatele potrubí pro dodávku tepla a TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 0418 14 33
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 316/2004/RKS/679/1 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
1) revokaci usnesení č. ZM 0307 0428 ze dne 26. 6. 2003 a
2) prodej bytové jednotky č. 679/1 v budově č. p. 679 ul. J. z Poděbrad a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 581/3649 na společných částech budovy, na pozemku
st. p. č. 2725 a vedlejším pozemku p. č. 2726 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Libuše Adamová, Děčín IV
za nabídnutou cenu 116 520,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- zachovat umístění pouličního osvětlení
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

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 0418 14 34
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 317/2004/RKS/1148/11 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1148/11 v budově č. p. 1148 ul.
Teplická a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 629/9739 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1068 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Lenka Vítová, Děčín IV
za nabídnutou cenu 95 743,--Kč
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 0418 14 35
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 318/2004/RKS/631/11 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 631/11 v budově č. p. 631 ul. Sládkova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 623/7089 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 381 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jitka a Andrea Mokráčkovy, Děčín IX
za nabídnutou cenu 111 020,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
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Usnesení č. RM 0418 14 36
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 319/2004/RKS/562/4 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 562/4 v budově č. p. 562 ul. Lipová a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 321/2508 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 1839 v k. ú. Děčín dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Slavomír Legin, Děčín II
za nabídnutou cenu 70 000,--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 0418 14 37
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/810 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a
nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech
z vlastnictví města Děčína" a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - jednotky v budově č. p. 810 ul. Tylova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy, na pozemku
st. p. č. 767 a na vedlejším pozemku p. č. 768/1 v k. ú. Děčín dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. manželé Jana Janovcová a Tomáš Janovec, okr. Děčín
byt. j. č. 810/1 včetně podílu 1301/3714 na spol. č. budovy, pozemku a vedlejším pozemku
cena předkládací 576 800,--Kč
V souladu se "Zásadami"
- bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem
do KN
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
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Usnesení č. RM 0418 14 38
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 322/2004/RKS/770 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a
nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech
z vlastnictví města Děčína" a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - jednotky v budově č. p. 770
ul. El. Krásnohorské a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech
budovy a na pozemku p. č. 1042/1, pozemek st. p. č. 1043/2 a ½ pozemku st. p. č. 1043/3
v k. ú. Děčín dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
manželé Soňa Michlová a Vlastimil Michl, Děčín II
byt. j. č. 770/2 včetně podílu 1512/3086 na spol. č. budovy a pozemku p. č. 1042/1, celý
pozemek p. č. 1043/2 a ½ pozemku p. č. 1043/3
cena předkládací 693 500,--Kč
V souladu se "Zásadami"
- bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem
do KN
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. RM 0418 14 39
Rada města projednala žádost pana Rostislava Kašpara o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 401/7
v objektu č. p. 401 ul. Pražská, Děčín XXXII, panu Rostislavu Kašparovi za nabídkovou cenu
navýšenou o 10%, tj. 75 495,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 40
Rada města projednala žádost slečny Anny Smolové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 302/18
v objektu č. p. 302 ul. Oblouková, Děčín III, slečně Anně Smolové za nabídkovou
cenu navýšenou o 10%, tj. 113 612,--Kč + náklady na opravy ve výši 1 534,--Kč,
tj. celkem 115 146,--Kč.
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Usnesení č. RM 0418 14 41
Rada města projednala žádost paní
pravidel“ a

Kateřiny Václavkové o výjimku z „Doplňkových

doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j.
č. 279/1 v objektu č. p. 279 ul. Na Pěšině, Děčín IX, paní Kateřině Václavkové za cenu
stanovenou na dohadovacím řízení, tj. 190 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 42
Rada města projednala žádost pana Michala Janouška o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. pokračování v prodeji b. j. č. 172/7 v objektu
č. p. 172 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, dle výsledku z dohadovacího řízení paní Evě
Hrbkové za cenu 160 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 43
Rada města projednala žádost pana Přemysla Bise o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. pokračování v prodeji b. j. č. 300/16 v objektu
č. p. 300 ul. Oblouková, Děčín III, dle výsledku z dohadovacího řízení paní Evě Hrbkové za
cenu 90 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0418 14 44
Rada města projednala žádost pana Václava Dondy o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové
jednotky č. 278/6 v objektu č. p. 278 ul. Na Pěšině, Děčín IX, do 30. 9. 2004.

Usnesení č. RM 0418 14 45
Rada města projednala žádost pana Ladislava Faltina o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové
jednotky č. 300/12 v objektu č. p. 300 ul. Oblouková, Děčín III, do 30. 9. 2004.

Usnesení č. RM 0418 14 46
Rada města projednala žádost paní Aleny Lubinské o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnutí slevy ve výši
10% z nabídkových cen bytových jednotek v objektu č. p. 641 ul. Palackého 10, Děčín IV,
schváleným kupujícím dle bodu 2) usnesení č. ZM 0306 0415 ze dne 22. 5. 2003.

Usnesení č. RM 0418 14 47
Rada města projednala problematiku stanovení nabídkových cen přístaveb k objektu č. p. 225
a 228 ul. 28. října, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabídkovou cenu nebytové jednotky v objektu
č. p. 225 ul. 28. října, Děčín I, užívané manželi Šárkou a Lukášem Höllovými, ve výši
28 710,--Kč a nabídkovou cenu nebytové jednotky v objektu č. p. 228 ul. 28. října, Děčín I,
užívané panem Miroslavem Dosedlou, ve výši 29 040,--Kč s tím, že v případě prodeje dle
zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě dle návrhu
uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0418 14 48
Rada města projednala Vstupní analýzu a doporučení dalšího nakládání s akciemi
TSD a. s. vypracovanou na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Děčín
a ELEKTRUM s. r. o. Praha a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. RM 0418 16 02
Rada města projednala materiál k vyhlášení výběrového řízení do funkce ředitele nově
vznikající příspěvkové organizace s názvem Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace a
schvaluje
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vyhlášení výběrového řízení při založení této příspěvkové organizace.

Usnesení č. RM 0418 16 03
Rada města projednala žádost Romského sdružení Indigo Děčín o sponzorský dar (vyřazené
počítače) a
bere na

vědomí

zařazení této žádosti do připravovaného materiálu odboru vnitřních věcí.

Usnesení č. RM 0418 18 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere na

vědomí

přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
v I. poletí 2004 na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku města.

Usnesení č. RM 0418 18 02
Rada města projednala informace k vydání obecně závazné vyhlášky k trvalému značení psů
a tyto
bere na

vědomí.

Usnesení č. RM 0418 19 01
Rada města projednala Dodatek č. 3 k Pravidlům pro poskytování finančních
prostředků z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi
v roce 2002 a
doporučuje
jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. RM 0418 19 02
Rada města projednala informaci o podání žádostí o dotace z MMR ČR na přípravu
projektové dokumentace na projekty pro Společný regionální operační program (SROP), tuto
bere na vědomí
a
vybrala
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k podání žádostí o dotace z následujících projektů:
1. koupaliště pod zámkem
2. děčínský zámek – obnova jižního křídla.

Usnesení č. RM 0418 19 03
Rada města projednala materiál přidělení dalších finančních prostředků z povodňového fondu
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro manžele Benešovy, Děčín IV, navýšení příspěvku max. o 50
tis. Kč a pro pana Libora Vinického, Děčín III, navýšení příspěvku maximálně o 114 tis. Kč.

Usnesení č. RM 0418 21 01
Rada města projednala změny složek platů ředitelů dvou základních škol v Děčíně a
schvaluje
změnu příplatku za vedení a změnu osobního příplatku pana Mgr.Víta Průši, ředitele Základní
školy Děčín VI, Na Stráni 879/2 a pana Mgr. Jaroslava Hauzírka, ředitele Základní školy
Děčín XXXII, Míru 152, od 1. 8. 2004.

Usnesení č. RM 0418 21 02
Rada města projednala žádost paní Jitky Antošové o poskytnutí permanentní vstupenky do
Plaveckého areálu v Děčíně pro období podzim 2004 a rok 2005 a
rozhodla
poskytnout paní Jitce Antošové permanentní vstupenku do Plaveckého areálu v Děčíně pro
období podzim 2004 a rok 2005.

Usnesení č. RM 0418 21 03
Rada města projednala žádost ČSTV Děčín o finanční příspěvek ve výši 3 200,--Kč na
úhradu startovného na sportovní akci „XI. ročník Olympiády dětí a mládeže Euroregion
Elbe/Labe“ a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek pro ČSTV Děčín ve výši 3 200,--Kč na úhradu startovného na
sportovní akci „XI. ročník Olympiády dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe.“
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Usnesení č. RM 0418 50 01
Rada města projednala informace o postupu stavby „Přístavba sportovní haly Maroldova
v Děčíně I“ a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0418 50 02
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem urovnání
majetkoprávních vztahů k pozemkům a to:
-

z majetku města pozemek p. č. 2964/2 o výměře 37 m2, pozemek p. č. 2951/23 o výměře
327 m2, pozemek p. č. 2395/20 o výměře 2750 m2 a pozemek p. č. 2937/8 o výměře
599 m2 , vše v k. ú. Děčín

-

do majetku města pozemek p. č. 2070/13 o výměře 97 m2, pozemek p. č. 2070/15
o výměře 56 m2, pozemek p. č. 2471/13 o výměře 175 m2, pozemek p. č. 2471/14
o výměře 910 m2, pozemek p. č. 2471/15 o výměře 480 m2 a pozemek p. č. 2471/16
o výměře 89 m2 , vše v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 0418 50 03
Rada města projednala oznámení Mgr. Josefa Herclíka, ředitele Základní školy Děčín II,
Vrchlického 630, příspěvková organizace, o odstoupení z funkce ředitele základní školy
k 31. 8. 2004 a toto
bere na
a
pověřuje

vědomí

odbor školství, mládeže a tělovýchovy požádat Krajský úřad Ústeckého kraje a Českou školní
inspekci o určení členů do konkursní komise.

Usnesení č. RM 0418 50 04
Rada města projednala znění smlouvy o poskytnutí finančních prostředků o. s. POPSI
na projekt prevence kriminality „Krizová pomoc pro oběti trestných činů“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
o. s. POPSI na projekt prevence kriminality „Krizová pomoc pro oběti trestných činů“
v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0418 50 05
Rada města projednala žádost pana Josefa Hebra o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na propagační leták s názvem „DĚČÍN – ATLETICKÝ
STADION, OBNOVA PO POVODNI“.

Usnesení č. RM 0418 50 06
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s., projednala návrh na změnu stanov ve znění článku IV. stanov, který se mění tak,
že se v bodě e) vypouští činnost „vyučování řízení motorových vozidel“ a nahrazuje se
činností „technické činnosti v dopravě“ a tuto změnu stanov
schvaluje
a
pověřuje
starostu města výkonem valné hromady a provedením notářského zápisu.

Usnesení č. RM 0418 50 07
Rada města projednala účast starosty města Ing. Vladislava Rašky a člena zastupitelstva
města RSDr. Jaroslava Horáka na pracovní cestě ve dnech 25. 8. až 26. 8. 2004 do města
Ružomberok – Slovenská republika a tuto
schvaluje.
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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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