Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 5. schůze rady města konané dne 6. března 2007
Usnesení č. RM 07 05 29 01
Rada města projednala „Vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství 2006“ a toto
bere
na
vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí „Vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství 2006“.
Usnesení č. RM 07 05 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0324 169
usnesení č. RM 0621 5001
usnesení č. RM 0328 057/2
usnesení č. RM 0626 5002
usnesení č. RM 0703 3002

vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
tajemník magistrátu

VzDK
VzDK
VzDK
VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 07 05 30 02
Rada města projednala žádost Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem o finanční
přispění na zabezpečení slavnostního aktu udělení čestného praporu hejtmanem Ústeckého
kraje pěší rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem
dne 11. 5. 2007 a oslovení dekorovat čestný prapor stuhou statutárního města Děčín a
rozhodla
1) dekorovat čestný prapor roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ústí
nad Labem stuhou statutárního města Děčín „Za prokázanou připravenost k řešení
krizových situací“
2) uhradit část výdajů na pohoštění při slavnostním aktu udělení čestného praporu
hejtmanem Ústeckého kraje pěší rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství
Ústí nad Labem v částce do 10.000,00 Kč a zhotovení stuhy statutárního města Děčín
„Za prokázanou připravenost k řešení krizových situací“ v částce do 5.000,00 Kč

v rámci schváleného rozpočtu roku 2007, § 6171 – místní správa a
pověřuje
primátora města Děčín dekorovat čestný prapor pěší roty aktivních záloh Krajského
vojenského velitelství Ústí nad Labem stuhou Statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 05 31 01
Rada města projednala Zápis č. 1/2007 ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města
Děčín, konaného dne 5. února 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 05 31 02
Rada města projednala návrh zadávacího řízení na předmět zakázky: „Úklid pracovišť MM
Děčín“ a
schval uje
1. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle důvodové zprávy,
2. hodnotící kriterium – nejnižší nabídková cena,
3. seznam členů hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
dle důvodové zprávy po doplnění Mgr. Miroslav Samler , náhradník Zdeněk Pitaš
4. provádění úklidu do ukončení výběrového řízení na základě objednávek stávající
firmě.
Usnesení č. RM 07 05 31 03
Rada města projednala návrh na udělení pověření a
pověřuje
vedoucího odboru provozního a organizačního udělováním souhlasu pro krátkodobé
využívání prostor budov magistrátu města
Mírové náměstí
1175/5, Děčín IV
a ul. 28. října 1155/2, Děčín I, pro výstavní účely s maximální výstavní dobou 30 dnů.
Usnesení č. RM 07 05 31 04
Rada města projednala návrh směrnice a
schvaluje
Směrnici č. 12 o nakládání s nalezenými věcmi na území statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 05 34 01
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Rada města projednala návrh Dodatku ke smlouvě o dílo 2005/856/OŽP na akci Děčín Stoličná hora, obnova vodních nádrží a
schvaluje
1. provedení víceprací při akci Děčín - Stoličná hora, obnova vodních nádrží,
dle požadavků objednatele a navýšení částky o 224.735,00 Kč z důvodů víceprací
a inflace a
2. uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo 2005/856/OŽP, uzavřené mezi městem Děčín
a stavební firmou MAJJ – KUPEC v. o. s. Janská 101, 407 21 Česká Kamenice,
na provedení prací Děčín - Stoličná hora, obnova vodních nádrží s tím, že dodatek
bude uzavřen až po schválení kapitálového rozpočtu a
doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenění finančních prostředků z kapitálového rozpočtu pro rok 2007
ve výši 912.000,00 Kč na pokrytí celé akce, tj. včetně víceprací, míry inflace a DPH.
Usnesení č. RM 07 05 34 02
Rada města projednala žádost o prominutí dluhu - pohledávky (náklady spojené
s hospitalizací zvířete v městském útulku) nad 20.000,00 Kč, dále žádost o odklad splátek
pohledávky na dobu neurčitou a žádost o prominutí úroků z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout dle varianty č. 3, tj. snížením pohledávky prominutím úroků
z prodlení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2007
a tento po provedené úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 07 05 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve IV. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 05 36 01
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Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od statutárního města Teplic a od Okresní hospodářské
komory Louny a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkoupit.
Usnesení č. RM 07 05 36 02
Rada města projednala informaci o podání žádostí o dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotace v rámci vyhlášených programů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
-

Zámek Děčín – oprava Dlouhé jízdy
Úprava prostoru turistického zázemí před prodejnou Delvita v Děčíně I
Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně – Chrástu
Regenerace panelového sídliště Děčín – Staré Město – I. etapa, I. část.

Usnesení č. RM 07 05 36 03
Rada města projednala vyhodnocení plnění úkolů Strategického plánu rozvoje města Děčín II
za rok 2006, včetně jeho aktualizace a toto
bere
na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. vyřazení cílů – B.III.1, B.III.3., B.V.1, D.III.2
2. zařazení nově navržených cílů dle přílohy č. 2 – A.I.4, A.IV.2, B.V.4., B.V.5., B.V.6.,
C.III.13, C.III.14
3. sloučení cílů - C.III.5 a C.III.6.
Usnesení č. RM 07 05 36 04
Rada města projednala návrh na provedení dodatečných prací - akce „Oprava elektroinstalace
– zimní stadion Děčín“ a
schvaluje
provedení dodatečných prací a prodloužení termínu dokončení akce dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 36 05
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Rada města projednala návrh na vypsání zadávacího řízení na předmět zakázky: „Dostavba
plaveckého areálu Děčín – Staré Město II. etapa“ a
schvaluje
1. vypsání výběrového řízení na dodavatele připravované stavby,
2. seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek po doplnění - člen
Mgr. Miroslav Samler, náhradník Vladimír Šoltys,
3. hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
4. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení,
a to vše ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 37 01
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu Březiny č. p. 151
Děčín XXVII,
odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 1/OMH/2007 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto informaci vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 05 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 762/13,
p. č. 1207/6 a p. č. 1207/1 v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 762/13, pozemku p. č. 1207/6 – ostatní komunikace a pozemku
p. č. 1207/1 – silnice v k. ú. Bynov věcným břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační
a elektro přípojky přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné,
tj. vlastníky pozemku p. č. 762/5 – zahrada za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/07/OMH o odprodeji objektu č. p. 642
Kamenická 103 s pozemkem p. č. 1206 zast. plocha v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 642 Kamenická 103 s pozemkem p. č. 1206
zast. plocha v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku p. č. 1205 ost. plocha
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva přístupu pro vlastníka pozemku p. č. 1206 zast.
plocha v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu bezúplatně pro kupujícího:
pana Juskuva z Děčína, za kupní cenu ve výši 900.000,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
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- 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. 94.309,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 05 37 04
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem části nebytových prostor o ploše 22,67 m² v objektu Plzeňská 85/4, Děčín IV,
pro pana Goliáše z Ludvíkovic, za účelem provozování fotografických služeb s účinností
od 1. 11. 2006 na dobu neurčitou za nájemné dle “Zásad” s podmínkou, že nájemce nebude
mít přednostní právo na odkoupení objektu.
Usnesení č. RM 07 05 37 05
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem části nebytových prostor o ploše 83,03 m² v objektu Plzeňská 85/4, Děčín IV,
pro společnost DANEX. ul s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 490/43,
za účelem prodeje nábytku s účinností od 1. 11. 2006 na dobu neurčitou za nájemné
dle “Zásad” s podmínkou, že nájemce nebude mít přednostní právo na odkoupení objektu.
Usnesení č. RM 07 05 37 06
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem nebytových prostor o ploše 72,80 m² v objektu Myslbekova 1389/8,
Děčín I, pro pana Kyrala z Děčína, za účelem provozování prodejny značkového textilu a
obuvi, na dobu neurčitou za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 07 05 37 07
Rada města projednala návrh na změnu termínu ukončení mandátní smlouvy a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 02 ze dne 9. 1. 2007 v plném znění a
2. ukončení mandátní smlouvy na provoz veřejných WC s firmou P.DUSSMANN,
spol. s r. o., dohodou po ukončení výběrového řízení na poskytovatele úklidových
služeb v objektech Magistrátu města Děčín.

Usnesení č. RM 07 05 37 08
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Rada města projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1233 ul. Plavební,
Děčín I, o převod nebytové jednotky a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod nebytové jednotky
č. 1233/301 v objektu č. p. 1233 ul. Plavební, Děčín I, a s ní souvisejících spoluvlastnických
podílů ve výši 792/5235 na společných částech budovy a pozemku p. č. 219 v k. ú. Děčín,
dle zákona č. 72/1994 Sb., pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1233
ul. Plavební, Děčín I,
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící trati, která není
předmětem převodu.
Usnesení č. RM 07 05 37 09
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu č. p. 1321 ul. B. Martinů, Děčín II,
týkající se schválení výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající se poskytnutí slevy
dle „Doplňkových pravidel“ ve výši 30 % vlastníkům jednotek B. Martinů, Děčín II,
za splnění podmínky prodeje 23 bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 100 %.
Usnesení č. RM 07 05 37 10
Rada města projednala žádost pana Knespla o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové
jednotky č. 83/3 v objektu č. p. 82, 83 ul. Labské nábřeží, Děčín XI, panu Knesplovi
z Děčína, týkající se poskytnutí slevy dle „Pravidel“ ve výši 30 % z nabídkové ceny.
Usnesení č. RM 07 05 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28
v k. ú. Děčín, dle geometrického plánu č. 1819-162/2006 se jedná o díl „a“ o výměře 72 m 2
a díly „b+c“ o výměře 2 m2, vše v k. ú. Děčín, jako přístup k bytovému domu.
Usnesení č. RM 07 05 37 12
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1250/42 v k. ú. Děčín,
dle geometrického plánu č. 1820-163/2006 se jedná o díl „a“ o výměře 40 m 2, díl „b+c“
o výměře 31 m2, vše v k. ú. Děčín, jako přístup k bytovému domu.
Usnesení č. RM 07 05 37 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 420/2007/RKS/387 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. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV, včetně
pozemku st. p. č. 534 a vedlejších pozemků p. č. 537 a p. č. 533/2 v k. ú. Podmokly,
dle Občanského zákoníku , kupující: JUSREAL, s. r. o., se sídlem č. p. 643 ul. Palackého,
Děčín IV, v zastoupení pana Juskuva, kupní cena 990.000,00 Kč
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
nemovitosti.
Usnesení č. RM 07 05 37 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/224/9 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 04 ze dne 28. 11. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 224/9 v budově č. p. 224 ul. Teplická,
Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 574/9105 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1050 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující: TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III,v zastoupení
pana Kosťaka, za nabídnutou cenu 98.000,00 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 07 05 37 15
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 421/2007/RKS/1030/19 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 03 14 25 ze dne 3. 2. 2004 plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 14 02 27 ze dne 19. 2. 2004 v plném znění
2) prodej bytové jednotky č. 1030/19 v budově č. p. 1030 ul. Hálkova, Děčín I, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 959/9833 na společných částech budovy
č. p. 1030 a pozemku p. č. 468 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující paní Ryvolová z Děčína, za nabídnutou cenu 222.128,00 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 07 05 37 16
Rada města projednala žádost paní Anny Dzurkové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 23 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 02 25 ze dne 15. 9. 2005 v plném znění
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 585/8 v objektu
č. p. 585 ul. Bezručova, Děčín IV, paní Dzurkové z Děčína, za nabídkovou cenu
navýšenou o 10 %, tj. 108.346,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 05 37 17
Rada města projednala žádost o souhlas k výměně bytu mezi manželi Tylovými z Děčína a
slečnou Maxovou z Děčína a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním písemného souhlasu
k výměně bytů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 37 18
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Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 402
v k. ú. Maxičky a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 402 – ostatní plocha v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva
vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 584/1,
pozemku p. č. 584/2 a pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 584/1, pozemku p. č. 584/2 a pozemku p. č. 540/1 – ostatní
komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení
NN přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2976
v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2976 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 21
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 970
v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 970 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 22
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 803/1
a pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit části pozemku p. č. 803/1 – ostatní komunikace a pozemku p. č. 853/1 – jiná plocha
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tyto
pozemky pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2378
v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2378 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 24
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 762/13
v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 762/13 – ostatní komunikace v k. ú. Bynov věcným břemenem
práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 25
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 1660/1,
pozemku p. č. 1661 a pozemku p. č. 1710 v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 1660/1 – trvalý travní porost, pozemku p. č. 1661 – ostatní
komunikace a pozemku p. č. 1710 – neplodná půda v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 26
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 3710/8 – ostatní plocha, silnice, 3710/31- ostatní plocha, silnice
a 3710/33 - ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva
vedení vodovodní a kanalizační přípojky přes tyto pozemky a práva vstupu na tyto pozemky
p. č. 3710/8 – ostatní plocha, silnice, 3710/31 – ostatní plocha, silnice a 3710/33 - ostatní
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plocha, komunikace, vše v k. ú. Podmokly, v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto
vedení pro oprávněné, tj. vlastníky budoucí stavby prodejny
na pozemcích p. č. 3729/1 zast. plocha, p. č. 3730 zast. plocha a p. č. 3731 zast. plocha
v k. ú. Podmokly a přípojek sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 27
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2974
v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2974 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva vedení kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky přes tento pozemek a práva
vstupu na pozemek p. č. 2974 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 1409/1 v k. ú. Děčín a přípojek sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 28
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 79/1
v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 79/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva vedení elektro přípojky přes tento pozemek a práva vstupu
na pozemek p. č. 79/1 v k. ú. Podmokly v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 48/1
v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 29
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2827- ostatní plocha, komunikace, p. č. 2785 – ostatní plocha,
komunikace, p. č. 2793 – ostatní plocha, silnice, p. č. 2865 – ostatní plocha, komunikace,
p. č. 3474/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 3474/2 – ostatní plocha, silnice a p. č. 3495
- ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva vedení
STL plynovodu a přípojek přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 30
Rada města opětovně projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
neschvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 2869 a p. č. 2870 v k. ú. Děčín
o celkové výměře 255 m2 na stavbu parkoviště.
Usnesení č. RM 07 05 37 31
Rada města projednala žádost Českého hydrometeorologického ústavu, Ústí nad Labem a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k hospodářské smlouvě č. 222/AM-630/91 ze dne 12. 9. 1991
na užívání části pozemku p. č. 2542/1 v k. ú. Děčín, kterým se mění doba trvání dočasného
užívání pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.
Usnesení č. RM 07 05 37 32
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 972/1j - 118 ze dne 1. 6. 1999 na pronájem části
pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to pana Kytlicu z Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 33
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 52a - 118 ze dne 12. 12. 1996 ve smyslu
navýšení pronajaté výměry z původních 3936 m2 na nových 6817 m2 pro ČZS ZO Boletice
nad Labem, zastoupený předsedou panem Hradečným, včetně úpravy nájemného
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 05 37 34
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemků p. č. 44/4 o výměře 1171 m2, p. č. 44/5 o výměře 1160 m2 a p. č. 47/1
o výměře 250 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu pro manžele Hanzlovy z Děčína,
za cenu 5.162,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 05 37 35
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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variantu č. 1, tj. pronájem pozemku p. č. 3725/60 o výměře 261 m2 v k. ú. Podmokly,
pro BASH s. r. o., se sídlem Soustružnická 5, Děčín V, za cenu 16.443,--Kč/rok, na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou umožnění přístupu k mostní
konstrukci pro majitele mostu.
Usnesení č. RM 07 05 37 36
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1080
– Staré Město a rozhodnutí

v k. ú. Děčín

odkládá.
Usnesení č. RM 07 05 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1080, dle geometrického plánu
č. 612-014/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 1080/3 o výměře 42 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Grundzu z Děčína, za cenu
2.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 38
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2823 o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Děčín na zahradu
manželům Veselým z Děčína, za cenu 550,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 05 37 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2823 v k. ú. Děčín
o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 05 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 892/2 o výměře 639 m2
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v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 05 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 3549 o výměře 275 m2
a pozemek st. p. č. 3550 o výměře 2394 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 05 37 42
Rada města opětovně projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 755/1 o výměře 615 m2
a st. p. č. 755/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 05 37 43
Rada města opětovně projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 740, p. č. 741, p. č. 742,
p. č. 744, p. č. 745, p. č. 746, p. č. 747, p. č. 748, p. č. 749, p. č. 753/2, p. č. 754, p. č. 755/1,
p. č. 755/2, p. č. 756, p. č. 758, p. č. 771, p. č. 772, p. č. 775/1, p. č. 776, p. č. 777, p. č. 779,
p. č. 780, p. č. 781, p. č. 782, p. č. 783, p. č. 784, p. č. 787/4, p. č. 787/5, p. č. 789/1,
p. č. 789/2, p. č. 791/5, p. č. 800/2, p. č. 1084/3, p. č. 1086/2, p. č. 1371/1, p. č. 1392,
p. č. 1393 a p. č. 1400 o výměrách dle výpisu z katastru nemovitostí, který tvoří nedílnou
součást materiálu, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 05 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1212 o výměře 295 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 05 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 404 v k. ú. Děčín
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o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 07 05 37 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 267/7 o výměře 698 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 426 o výměře 483 m2
v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 07 05 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 104 o výměře 182 m2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 05 37 49
Rada města projednala návrh na prodej ideální ½ pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat ideální ½ pozemku p. č. 235/13 o výměře
81 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 50
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1599/2 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 07 05 37 51
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 74 o výměře
v k. ú. Velká Veleň.

54 m 2

Usnesení č. RM 07 05 37 52
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425, dle geometrického
plánu č. 406-157/2006 nově ozn. jako pozemek st. p. č. 425/2 o výměře 1 m 2 v k. ú. Křešice
u Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 53
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 403/4 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 07 05 37 54
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1753 o výměře 297 m2
a p. č. 1/1 o výměře 1369 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 07 05 37 55
Rada města projednala návrh na prodej
rozhodnutí

části pozemku p. č. 837/39 v k. ú. Bynov a

odkládá.
Usnesení č. RM 07 05 37 56
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 832/78 o výměře
17

dle geometrického plánu v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 07 05 37 57
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 5/1 o výměře 4785 m 2,
pozemek p. č. 7 o výměře 120 m2, pozemek p. č. 8 o výměře 668 m2, pozemek
p. č. 9 o výměře 399 m2 a pozemek st. p. č. 65 o výměře 282 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 58
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene a prodej části pozemku
v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zatížit část pozemku p. č. 14/2 v k. ú. Folknáře věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky nemovitosti - pozemků p. č. 13/2
a p. č. 13/6 v k. ú. Folknáře o výměře dle geometrického plánu (který bude vyhotoven)
a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 05 37 59
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 800/8
o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 60
Rada města projednala návrh na převod pozemků z Ústeckého kraje a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1001/1 o výměře 1396 m 2
a části pozemku p. č. 1004 (dle geometrického plánu č. 1777-42/2006 se jedná o pozemek
p. č. 3101/3 o výměře 256 m2), vše v k. ú. Děčín, z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem
Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 05 37 61
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1218 (dle geometrického plánu
č. 535-142/2006 se jedná o pozemek p. č. 1218/2 o výměře 85 m2) v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Janouchovi z Děčína, za cenu 12.750,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 62
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 805 o výměře 346 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Vodákovým z Děčína, za cenu 51.900,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 63
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 842 o výměře 225 m2, části pozemku
p. č. 847 o výměře 157 m2 a části pozemku p. č. 845/1 o výměře 4178 m2 (dle geometrického
plánu č. 574-019/2005 se jedná o pozemek p. č. 845/1 o výměře 4335 m2) v k. ú. Bynov
panu Havlíčkovi z Gradebergu, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 684.000,00 Kč
+ trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně dle ZP + ostatní náklady s tím, že částka za trvalé
porosty dle ZP bude navrácena nájemci – panu Hrochovi z Děčína, po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 05 37 64
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej dílu „a“ z pozemku p. č. 3112/1 a dílu „b“ z pozemku
p. č. 3155/23 (dle geometrického plánu č. 2761-143/2006 se jedná o pozemek p. č. 3155/36
o výměře 570 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Sedláčkovým z Děčína, za cenu 115.500,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou úlevy z kupní
ceny dle čl. VIII odst. 1 „Postupu a zásad...“, tj. 30.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 05 37 65
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 204/2 o výměře 8 m2
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(dle geometrického č. 1743-152/2005 díl „a“) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost SLOT BETA, a. s., Jáchymovská 142, Karlovy Vary, za cenu
3.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 66
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 141/1 o výměře 2986 m2 v k. ú. Dolní Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Randáškovy, Hradec Králové, za cenu
298.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 67
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3 o výměře 256 m 2
(dle geometrického plánu č. 613-1/2007 ozn. jako pozemek p. č. 3/2) v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost BETAREA s. r. o., Na Pěšině 277,
Děčín IX, za cenu 102.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 68
Rada města projednala návrh na prodej pozemku st. p. č. 725 v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 725 zast. plocha o výměře 107 m 2
v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím paní Šenkýřové z Děčína, za cenu
32.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 05 37 69
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 400/1, dle geometrického plánu
č. 596-147/2006 ozn. jako pozemek p. č. 400/4 díl „a“ a díl „b“ o výměře 717 m2
v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Svobodovy z Děčína,
za cenu 107.550,00 Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy 22.065,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 07 05 37 70
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 400/1, dle geometrického plánu
č. 596-147/2006 ozn. jako pozemek p. č. 400/1 o výměře 96 m2 v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Trojanovy z Děčína, za cenu 14.400,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 05 37 71
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 1334 o výměře 297 m 2
a části pozemku p. č. 1335, dle geometrického plánu č. 2771-243/2006 ozn. jako pozemek
p. č. 1335 o výměře 190 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro pana Dropka z Děčína, za cenu 73.050,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 05 37 72
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Podmokly o výměře
140 m2 dle geometrického plánu č. 2672-039/2006 věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu pro vlastníky objektu na pozemku st. p. č. 852 v k. ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 05 37 73
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Podmokly o výměře
94 m2 dle geometrického plánu č. 2666-028/2006 věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu pro vlastníky objektů na pozemcích st. p. č. 857, st. p. č. 858, st. p. č. 859, st. p. č.
860, st. p. č. 849/2 a st. p. č. 853/6 v k. ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 05 37 74
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zatížení části pozemku
v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 853/1, dle geometrického plánu
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č. 2673-040/2006 ozn. jako pozemek p. č. 853/7 o výměře 201 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Vaise z Děčína, za cenu 100.500,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou zatížení této části pozemku věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro spoluvlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č.
853/4 a pozemku st. p. č. 853/3 v k. ú. Podmokly k těmto nemovitostem bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 05 37 75
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 08 37 16 a č. RM 06 08 37 17 ze dne 4. 4. 2006,
týkající se odprodeje částí pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 06 04 03 39
bod 1/ a bod 2/ ze dne 20. 4. 2006, týkající se odprodeje částí pozemku p. č. 356/1
v k. ú. Chrochvice, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 05 37 76
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se prodeje části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 24 37 44 ze dne 14. 11. 2006, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 1811/1 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního
„za cenu 100.950,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu 30.000,00 Kč + ostatní
náklady“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 11 07 27 ze dne 30. 11. 2006, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1811/1
v k. ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „za cenu 100.950,00 Kč + ostatní
náklady“ na nový text „za cenu 30.000,00 Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. RM 07 05 37 77
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se prodeje pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 18 37 38 ze dne 22. 8. 2006 ve smyslu
změny textu z původního „pro pana Steklého z Děčína“ na nový text „pro pana Steklého …
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nová adresa“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení
zastupitelstva města
č. ZM 06 08 04 43 ze dne 14. 9. 2006 ve smyslu změny textu z původního „pro pana
Steklého z Děčína“ na nový text „pro pana Steklého ….nová adresa“.
Usnesení č. RM 07 05 37 78
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 07 01 37 53 ze dne 9. 1. 2007, týkající se povolení
splátek kupní ceny za pozemky v k. ú. Prostřední Žleb ve smyslu změny termínu 2. splátky
a to z původního „částku 220.000,00 Kč v termínu do 28. 2. 2007“ na nový „ částku
220.000,00 Kč v termínu do 30. 4. 2007“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 03 49
ze dne 25. 1. 2007, týkající se povolení splátek kupní ceny za pozemky v k. ú. Prostřední Žleb
ve smyslu změny termínu 2. splátky a to z původního „částku 220.000,00 Kč v termínu
do 28. 2. 2007“ na nový „ částku 220.000,00 Kč v termínu do 30. 4. 2007“.
Usnesení č. RM 07 05 37 79
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 24 37 47 ze dne 14. 11. 2006, týkající
se prodeje pozemku p. č. 326/2, části pozemku p. č. 315/6 a části pozemku p. č. 1143
v k. ú. Bělá u Děčína, ve smyslu změny textu z původního „za cenu 99.164,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem“ na nový text „za cenu 145.950,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 11 07 29 ze dne 30. 11. 2006, týkající se prodeje pozemku p. č. 326/2, části
pozemku p. č. 315/6 a části pozemku p. č. 1143 v k. ú. Bělá u Děčína, ve smyslu změny textu
z původního „za cenu 99.164,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový text
„za cenu 145.950,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 07 05 37 80
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
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města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 01 37 35 ze dne 9. 1. 2007, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 332 v k. ú. Chrochvice, ve smyslu změny textu z původního
„za cenu 59.250,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu 48.600,00 Kč + ostatní
náklady“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 01 03 30 ze dne 25. 1. 2007, týkající se prodeje části pozemku p. č. 332
v k. ú. Chrochvice, ve smyslu změny textu z původního „za cenu 59.250,00 Kč + ostatní
náklady“ na nový text „za cenu 48.600,00 Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. RM 07 05 37 81
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemků v k. ú. Dolní Žleb a návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 25 ze dne 21. 3. 2006, týkající se prodeje
pozemku st. p. č. 188, části pozemku st. p. č. 62 a částí pozemku p. č. 290/3 v k. ú.
Dolní Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 03 29 ze dne 20. 4. 2006, týkající
se prodeje pozemku st. p. č. 188, části pozemku st. p. č. 62 a částí pozemku
p. č. 290/3 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění a
2) prodej části pozemku st. p. č. 188 a části pozemku st. p. č. 62 (dle geometrického
plánu č. 167-252/2006 ozn. jako pozemek st. p. č. 188 o výměře 446 m 2) se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 89.200,00 Kč + ostatní náklady, vše v k. ú. Dolní
Žleb, pro pana Krauskopfa a paní Krauskopfovou, oba z Děčína
3) prodej části pozemku p. č. 290/3 a části pozemku st. p. č. 188 (dle geometrického
plánu č. 167-252/2006 ozn. jako pozemek p. č. 290/5 o výměře 400 m 2) se všemi
součástmi a příslušenstvím, za cenu 40.000,00 Kč + ostatní náklady v k. ú.
Dolní Žleb, pro pana a Krauskopfa a paní Krauskopfovou, oba z Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 82
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části p. č. 290/3 o výměře 139 m 2 se všemi součástmi
a příslušenstvím, za cenu 13.900,00 Kč + ostatní náklady v k. ú. Dolní Žleb pro pana
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Rusnáka z Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 83
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 11 37 16 ze dne 16. 5. 2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 170/13 a pozemku p. č. 170/24 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 35 ze dne
15. 6. 2006, týkající se prodeje pozemku p. č. 170/13 a pozemku p. č. 170/24
v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 05 37 84
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 170/13 o výměře 126 m 2 za
cenu 12.600,00 Kč a části pozemku p. č. 170/24 o výměře upřesněné geometrickým plánem,
který bude vyhotoven, za cenu 100,--Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem
v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Hommera
a paní
Braunsteinovou, oba z Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 85
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
částí pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 34 ze dne 28. 11. 2006, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 673/1, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 673/1,
dle geometrického plánu č. 2689-060/2006 ozn. jako pozemek p. č. 673/4 o výměře 179 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Musilovy z Děčína,
za cenu 26.850,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 05 37 86
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
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části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 35 ze dne 28. 11. 2006, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 673/1, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit postup prodeje části pozemku p. č. 673/1,
dle geometrického plánu č. 2689-060/2006 ozn. jako pozemek p. č. 673/1 o výměře 83 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu
se „Zásadami...“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako žadatelé
o odkoupení části uvedeného pozemku s tím, že výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“,
tj. 12.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 05 37 87
Rada města projednala informaci,
koupaliště pod zámkem) a tuto
bere

na

týkající se lokality Mariánská louka (areál bývalého

vědomí.

Usnesení č. RM 07 05 37 88
Rada města projednala žádost o vrácení části kupní ceny za prodej pozemku a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení části kupní ceny za prodej pozemku p. č. 486/1
v k. ú. Bělá u Děčína ve výši 15.000,00 Kč manželům Veselým z Děčína.
Usnesení č. RM 07 05 37 91
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0148/03 na pronájem
pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0148/03 na pronájem pozemku p. č. 3056/2
v k. ú. Děčín o výměře 367 m2 na dobu neurčitou .
Usnesení č. RM 07 05 37 92
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 906, dle geometrického plánu
č. 2695-99/2006 ozn. jako pozemek p. č. 906/3 o výměře 168 m2, částí pozemku p. č. 903,
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dle geometrického plánu č. 2694-98/2006 ozn. jako pozemek p. č. 903/3 o výměře 3 m2
a pozemek p. č. 903/4 o výměře 140 m2, vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost Pramen CZ, s. r. o., Průmyslová 1285, Havlíčkův Brod,
za cenu 124.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 05 37 93
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0062/06 na pronájem
pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0062/06 na pronájem pozemku p. č. 489/1
v k. ú. Prostřední Žleb ve výši nájemného 11.925,00 Kč za rok .
Usnesení č. RM 07 05 37 94
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0021/06 na pronájem
pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0021/06 na pronájem pozemku p. č. 581/9
v k. ú. Dolní Žleb ve výši nájemného 275,00 Kč za rok .
Usnesení č. RM 07 05 37 95
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0576/03 na pronájem části
pozemků a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0576/03 na pronájem části pozemků p. č. 3104
a p. č. 3103/2 v k. ú. Děčín ve výši nájemného 39.726,00 Kč za rok .
Usnesení č. RM 07 05 37 96
Rada města projednala informaci o provedených opravách na místních komunikacích v roce
2006 a tuto
bere
na vědomí
a
schvaluje
plán oprav na místních komunikacích v roce 2007.
Usnesení č. RM 07 05 37 97
Rada města projednala návrh pronajímatele o prodloužení nájemního a
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schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k pozemku p. č. 571 v k. ú. Vilsnice ze strany města
do 31. 12. 2007 za cenu 6.000,00 Kč, včetně uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
č. 571/2001.
Usnesení č. RM 07 05 37 98
Rada města opětovně projednala žádost slečny Šumanové o přidělení bytové jednotky a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasu k uzavření
nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky pro slečnu Šumanovou.
Usnesení č. RM 07 05 37 99
Rada města projednala plán akcí většího rozsahu OSBD Děčín, Jeronýmova 425, Děčín IV
a TOMMI-SEVER, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI a
schvaluje
plán akcí většího rozsahu u bytových domů spravovaných OSBD Děčín, Jeronýmova 425,
Děčín IV a TOMMI-SEVER, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI, pro rok 2007
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 37 100
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků
do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín“ po doplnění s účinností od 23. 3. 2007 s tím,
že dosud platné „Zásady“ pozbudou platnosti dne 22. 3. 2007.
Usnesení č. RM 07 05 37 101
Rada města projednala problematiku odprodeje budovy č. p. 200 včetně pozemku p. č. 169
v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 05 38 01
Rada města projednala informaci o přijatých sponzorských darech v roce 2006 a jejich
čerpání a
doporučuje
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zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přijatých sponzorských darech v roce 2006
a jejich čerpání.
Usnesení č. RM 07 05 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, o zpracování projektové dokumentace na vytvoření půdní vestavby a
schvaluje
1) zpracování projektové dokumentace na vytvoření půdní vestavby v Základní škole
Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
2) návrh rozpočtového opatření, tj. změnu příspěvku Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, v částce 100.000,00 Kč z provozního
příspěvku na příspěvek investiční.
Usnesení č. RM 07 05 39 02
Rada města projednala žádost JK Větrný Ranč ME 108 o finanční příspěvek na 7. ročník
jezdeckých skokových závodů pod názvem „Cena města Děčína“ a
rozhodla
poskytnout JK Větrný Ranč ME 108 finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč na 7. ročník
jezdeckých skokových závodů pod názvem „Cena města Děčína“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
JK Větrný Ranč ME 108 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 39 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2007 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2007 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o výši finanční dotace v roce 2007 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy
ve výši nad 50.000,00 Kč
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2007 sportovním subjektům
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 05 39 04
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2007 a
29

rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace v roce 2007 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o výši finanční dotace v roce 2007 pro subjekty pracující v oblasti kultury
dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2007 subjektům pracujícím v oblasti
kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 05 50 01
Rada města projednala návrh výběrového řízení na službu – monitoring skal v Děčíně
na akce:
- Monitoring skalních masivů v oblasti: Pastýřský vrch v Děčíně – Teplická ulice
- Monitoring skalních masivů v oblasti: Pastýřský vrch v Děčíně – Labské nábřeží
- Monitoring skalních masivů v oblasti: Stoličná hora v Děčíně – západní a jižní část
- Monitoring skalních masivů v oblasti: Labský kaňon v úseku Děčín – Hřensko,
katastrální území Děčín a Loubí u Děčína a
schvaluje
1) kritéria hodnocení nabídek,
2) návrh členů komise na vyhodnocování nabídek po doplnění o: člen Ing. Valdemar Grešík,
náhradník Mgr. Miroslav Samler,
3) formu výběru,
4) seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení.
Usnesení č. RM 07 05 50 02
Rada města projednala návrh dohody o splátkovém kalendáři za poskytnutí bytu v domě
s pečovatelskou službou formou měsíčních splátek a
schvaluje
uzavření dohody o splátkovém kalendáři s manželi Vacínovými z Děčína, dle které se
povoluje úhrada za poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou ve výši 30.000,00 Kč v
měsíčních splátkách 1.667,00 Kč.

Usnesení č. RM 07 05 50 03
Rada města projednala návrh Krajského úřadu
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Ústeckého kraje na změnu zabezpečení

ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce a návrh Smlouvy
o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o převzetí zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce
od 1. 4. 2007
2. o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče za podmínek
garantovaného finančního příspěvku od Ústeckého kraje s Nemocnicí Děčín, p. o.,
od 1. 4. 2007 – 31. 12. 2007 a
pověřuje
1. náměstka Mgr. Miroslava Samlera jednat se zástupci Nemocnice Děčín, p. o., ve věci
zabezpečení provozu ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 07 05 50 04
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín-občanské sdružení, o finanční
příspěvek na basketbalovou akci „All star Game Mattoni NBL 2007“ a o povolení užití znaku
města Děčín pro tuto prestižní a mediální akci a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na plakáty a ostatní tiskoviny, týkající se výše uvedené
akce a
rozhodla
poskytnout Basketbalovému klubu Děčín-občanskému sdružení, dotaci ve výši 30.000,00 Kč
na basketbalovou akci „All star Game Mattoni NBL 2007“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Basketbalovému
klubu Děčín-občanskému sdružení, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 50 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 21 31 01 ze dne 12. 7. 2005 ke dni 6. 3. 2007.
Usnesení č. RM 07 05 50 06
Rada města projednala návrh na vypsání zadávacího
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řízení veřejné zakázky na stavební

práce, předmět zakázky „Cyklistická stezka Vídeň - Hamburk, úsek Prostřední Žleb - nádraží
a Prostřední Žleb - Čertova Voda“ a
schvaluje
1) vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací formou otevřeného řízení,
2) seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek po doplnění o: člen
Ing. Vladislav Raška, náhradník JUDr. Milan Franc,
3) hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena
a to vše ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 50 07
Rada města projednala návrh na pořizování zvukového a obrazového záznamu z jednání
zastupitelstva města a
souhlasí
s úpravou presenční listiny a přihlášky do diskuse na jednání zastupitelstva města dle
předložené přílohy.
Usnesení č. RM 07 05 50 08
Rada města projednala návrh na zatížení částí pozemků v k. ú. Podmokly věcným
břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. zatížit pozemky p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 183 – ostatní plocha,
komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení, vedení, oprav
a údržby kanalizace, vodovodu a plynu přes tyto pozemky pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítí, bezúplatně
2. zatížit pozemky p. č. 200/1- trvalý travní porost, 195/8 – trvalý travní porost, 195/10trvalý travní porost, 195/2 – ostatní plocha a 195/9 – trvalý travní porost, vše v k. ú.
Podmokly, věcným břemenem práva uložení, vedení, oprav a údržby kanalizace,
vodovodu a plynu přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí,
bezúplatně
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi vlastníky
pozemků a statutárním městem Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 05 50 09
Rada města projednala návrh sanačních prací na Mariánské louce a
schvaluje
zadání projektu odstranění zbytků staveb starého koupaliště a následné započetí příslušných
prací na Mariánské louce.
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Usnesení č. RM 07 05 50 10
Rada města projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 2006 na pronájem části pozemku
p. č. 41 o výměře 187 m2 a části pozemku p. č. 42 o výměře 77 m2, oba v k. ú. Prostřední
Žleb, mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemků panem Tvrzem z Hořic, kterým
se mění doba nájmu z „na dobu neurčitou“ na „dobu určitou, a to od 1. 11. 2006 do uplynutí
deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
na stavbu trvalé části cyklostezky Vídeň – Hamburk, úsek
Prostřední Žleb-nádraží
a Prostřední Žleb-Čertova Voda, nejpozději však do 31. 12. 2018“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 07 05 50 11
Rada města projednala informaci o sloučení Hospodářské a sociální rady Děčínska
a Hospodářské a sociální rady okresu Děčín do jedné hospodářské a sociální rady s názvem
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 05 50 02 ze dne 8. 2. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
a) schválit členství statutárního města Děčín v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín
včetně ročního členského příspěvku dle platného Finančního řádu Hospodářské a sociální
rady okresu Děčín,
b) vzít na vědomí účast statutárního města Děčín v Hospodářské a sociální radě okresu
Děčín (dříve Děčínska) od 27. 5. 2005 doposud.
Usnesení č. RM 07 05 60 01
Rada města projednala Zápis č. 1/2007 ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města,
konaného dne 28. 2. 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 05 60 02
Rada města projednala problematiku protipovodňových opatření na území statutárního města
33

Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ provedení protipovodňových opatření na území statutárního města Děčín (pravý a levý
břeh Labe, pravý a levý břeh Ploučnice, Jílovský potok)
2/ poskytnutí nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Děčín pro výstavbu
protipovodňových opatření na území Statutárního města Děčín, bezúplatně
3/ bezúplatný převod vybudovaných protipovodňových opatření od investora stavby Povodí
Labe státní podnik do vlastnictví statutárního města Děčín
4/ úplné znění „Závazku“ statutárního města Děčín, který bude doložen k žádosti na MZe ČR
investorem stavby protipovodňových opatření, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 60 03
Rada města projednala problematiku protipovodňových opatření na území statutárního města
Děčín (levý břeh Ploučnice) a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést část pozemku p. č. 2636/8
v k. ú. Děčín o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 07 05 60 04
Rada města projednala informaci ve věci galerie Na Výšinách - přístupové komunikace
na Škrabky a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
návrh opatření pro zajištění přístupu do městské části Děčín IV - Škrabky dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 07 05 60 05
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady akciové
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., projednala návrh na změnu stanov
společnosti, návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady, znění smlouvy
o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a objem finančních prostředků
na odměny členů představenstva a dozorčí rady pro období 3/2007 – 6/2007 a
schvaluje
1) předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátora,
2) znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady,
3) objem finančních prostředků na odměny členů představenstva a dozorčí rady pro období
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3/2007 – 6/2007 a
rozhodla
o změně stanov společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
odvolala
Ing. Pavla Panenku a
Ing. Vlastimila Pažourka
z
představenstva společnosti
a Ing. Milana Kunce a Josefa Zámečníka z dozorčí rady společnosti ke dni 6. 3. 2007 a
zvolila
Ing. Vlastimila Pažourka a Vlastimila Lhotáka za člena dozorčí rady
6. 3. 2007.

společnosti ke dni

Usnesení č. RM 07 05 60 06
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Děčín, a. s., projednala návrh na změnu stanov společnost
a návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady a
schvaluje
předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora a
rozhodla
o změně stanov akciové společnosti Technické služby Děčín, a. s.,
odvolala
Ing. Miroslava Baudische a Pavla Jeřábka z představenstva společnosti a
zvolila
Ing. Bohumila Bártu a Ing. Petra Sukdola za člena představenstva společnosti
a Ivana Vepřeka za člena dozorčí rady společnosti a
bere

na

vědomí

rezignaci člena dozorčí rady společnosti Zdenka Masojídka k 31. 12. 2006.

Usnesení č. RM 07 05 60 07
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady akciové
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společnosti Technické služby Děčín, a. s., sídlo Děčín III, Březová 402, identifikační číslo:
64052257, projednala zvýšení základního kapitálu uvedené společnosti a
rozhodla
1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.550.000,00 Kč (dva milióny pět set
padesát tisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
2) Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 255 (dvě stě padesát pět)
kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,00 Kč (deset tisíc korun
českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě.
3) Všechny akcie upíše jediný akcionář společnosti, tedy statutární město Děčín,
ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.
4) Statutárnímu městu Děčín bude nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto
usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh
na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena
v budově, kde sídlí Magistrát města Děčína, tedy v Děčíně IV, Mírové náměstí 1175/5,
a to do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na
uzavření smlouvy o upsání akcií statutárnímu městu Děčín. Emisní kurs upisovaných
akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota.
5) Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem jediného
akcionáře společnosti, tedy statutárního města Děčín, jehož předmětem jsou pozemky,
a to ostatní plocha číslo parcely 2636/2 v katastrálním území a obci Děčín, ostatní
plochy číslo parcely 286 a číslo parcely 306/1 a zahrada číslo parcely 300
v katastrálním území Děčín - Staré Město, v obci Děčín. Výše ocenění tohoto
nepeněžitého vkladu činí 2.550.000,00 Kč (dva milióny pět set padesát tisíc korun
českých) a byla určena znaleckým posudkem číslo 1673-027/07 ze dne 15. 2. 2007,
vypracovaným znalcem Vladimírou Látalovou, bydlištěm Děčín VI, Slovanská
1250/83, jmenovanou za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem
ze dne 13. 12 .2006, č. j. 32 Nc 1120/2006-6, přičemž za tento nepeněžitý vklad
se vydá 255 (dvě stě padesát pět) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie
10.000,00 Kč (deset tisíc korun českých) v listinné podobě, kmenových akcií
na jméno.
6) Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu jsou výše uvedené pozemky a lhůta
pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy
o upsání akcií podle § 205 odstavce 4 obchodního zákoníku.

Usnesení č. RM 07 05 60 08
Rada města projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0048/06 ze dne 3. 7. 2006 na pronájem části
pozemku p. č. 1309/1 o výměře 166 m2 v k. ú. Prostřední Žleb mezi statutárním městem
Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s. o., Prvního pluku 367/5, Praha 8, kterým
se mění doba nájmu z „na dobu neurčitou“ na „dobu určitou“, a to od 1. 7. 2006 do uplynutí
deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
na stavbu trvalé části cyklostezky Vídeň – Hamburk, úsek Prostřední Žleb nádraží -

36

Prostřední Žleb Čertova Voda, nejpozději však do 31. 12. 2018“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 07 05 60 09
Rada města projednala žádost společnosti DPmD, a. s., o schválení rozpočtového opatření
k zajištění finanční účasti rozpočtu města Děčín na nákup 3 ks nových autobusů a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. snížení provozních výdajů na úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy o 300 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 300 tis. Kč
na dotaci DPmD, a. s., na nákup tří autobusů.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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