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

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 4. dubna 2007
Usnesení č. RM 07 07 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 07 01 37 11

vedoucí odboru rozvoje

VzDK.

Usnesení č. RM 07 07 30 02
Rada města projednala návrh na stanovení „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic
a stížností“ a
stanovuje
,,Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ s účinností od 5. 4. 2007.
Usnesení č. RM 07 07 31 01
Rada města projednala výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor a
schvaluje
výpověď ze Smlouvy č. 10/03 o pronájmu nebytových prostor v objektu ČVUT, které byly
využívány pro parkování služebních vozidel.
Usnesení č. RM 07 07 31 02
Rada města projednala výpověď ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb a
schvaluje
výpověď ze Smlouvy ze dne 19. 6. 2003 o poskytování telekomunikačních služeb firmou
Bohemia TeleKom.
Usnesení č. RM 07 07 31 03
Rada města projednala výpověď ze smlouvy o poskytování bezpečnostní služby a
schvaluje
výpověď ze Smlouvy ze dne 25. 7. 2005 o poskytování bezpečnostních služeb v budově

B1 ul. 28. října, Děčín I.
Usnesení č. RM 07 07 34 01
Rada města projednala žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace chovatelů koček
Děčín o poskytnutí příspěvku na „Propagační výstavu koček“, která se bude konat dne
21. 4. 2007 a
rozhodla
poskytnou příspěvek na uvedenou akci ve výši 5 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 07 35 01
Rada města projednala Smlouvu o založení Sdružení měst a obcí proti hazardu a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto smlouvu schválit.
Usnesení č. RM 07 07 35 02
Rada města projednala návrh kulturní komise na změnu Obecně závazné vyhlášky města
Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a
ukládá
vedoucí odboru ekonomického připravit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003, v platném znění.
Termín kontroly: 05/07.
Usnesení č. RM 07 07 36 01
Rada města projednala „Smlouvu o poskytnutí dotace“ na provoz výletní lodi v sezóně
roku 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 07 37 01
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit předkládací cenu objektu Plzeňská 85/4, Děčín
IV, včetně části pozemku p. č. 903 zast. plocha, dle geometrického plánu č. 2694-98/2006,
včetně pozemku p. č. 903/1 zast. plocha v k. ú. Podmokly za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 3.798.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 07 07 37 02
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem Kulturní a společenské středisko,
Divišova 8, Děčín IV a nájemcem JUNIOR KC, s. r .o., Jiřího z Poděbrad 18, Děčín VI,
dne 29. 8. 1997, formou dodatku ke smlouvě, kde se změní sídlo firmy a to na JUNIOR KC,
s. r. o., se sídlem Podmokelská 1070/24, Děčín IV.
Usnesení č. RM 07 07 37 03
Rada města projednala žádosti o výjimky z Doplňkových pravidel pro prodej bytů a nebytů
pro paní Evu Vinickou, bytem Dvořákova 1333/14, Děčín II a pana Petra Marholda, bytem
Dvořákova 1332/16, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výjimku z Doplňkových pravidel pro prodej bytů a nebytů pro paní Evu Vinickou,
bytem Dvořákova 1333/14, Děčín II a
2. výjimku z Doplňkových pravidel pro prodej bytů a nebytů pro pana Petra Marholda,
bytem Dvořákova 1332/16, Děčín II.
Usnesení č. RM 07 07 37 04
Rada města projednala žádost
v k. ú. Bynov a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 710/37 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 683/51 – ostatní plocha,
silnice, p. č. 710/5 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 761/99 – ostatní plocha, komunikace,
vše v k. ú. Bynov, věcným břemenem práva vedení NN a VO přes tyto pozemky a práva
vstupu na tyto pozemky p. č. 710/37 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 683/51 – ostatní
plocha, silnice, 710/5 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 761/99 – ostatní plocha,
komunikace, vše v k. ú. Bynov, v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 05
3

Rada města projednala
v k. ú. Chrochvice a

žádost

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek a práva vstupu
na tento pozemek p. č. 176 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 06
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1214/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 1176 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení
NN přes tyto pozemky a práva vstupu na tyto pozemky p. č. 1214/1 – ostatní plocha,
komunikace a p. č. 1176 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného, tj. vlastníka
sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 07
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 87 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení přes tento pozemek a práva vstupu
na tento pozemek p. č. 87 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 08
Rada města projednala žádost
v k. ú. Podmokly a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3657/86 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek a práva vstupu na tento
pozemek p. č. 3657/86 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného, tj. vlastníka stavby
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průmyslového objektu č. p. 1918, umístěného na pozemku p. č. 3803/1 a pozemku
p. č. 3803/1 – zastavěná plocha v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 09
Rada města projednala žádost
v k. ú. Horní Oldřichov a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1231/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva vedení zemního telefonního kabelu přes tento pozemek a práva
vstupu na tento pozemek p. č. 1231/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného,
tj. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 10
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu Křešice č. p. 51,
Děčín XXXI, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 2/OMH/2007
dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto informaci vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 07 07 37 11
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0003/03 na pronájem
pozemku pod stavbou komunikace a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0003/03 na pronájem částí pozemku
p. č. 2639/8, p. č. 2639/9, p. č. 2639/10, p. č. 2639/11 v k. ú. Děčín ve výši nájemného
10.975,00 Kč za rok.
Usnesení č. RM 07 07 37 12
Rada města projednala převod pozemku z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví
statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 549 v k. ú. Folknáře.

Usnesení č. RM 07 07 37 13
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčín 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. 1332 a č. p. 1333 ul. Dvořákova,
Děčín II, a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy,
na pozemku st. p. č. 1250/29 a st. p. č. 1250/30 v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 1250/42
v k. ú. Děčín, dle geometrického plánu č. 1820-163/2006, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. pan Papež z Děčína, byt. j. č. 1332/1 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 149.454,00 Kč
2. pan Honzík z Děčína, byt. j. č. 1332/2 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 86.098,00 Kč
3. paní Málková z Děčína, byt. j. č. 1332/3 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
4. manželé Ácsovi z Děčína, byt. j. č. 1332/4 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku,cena nabídková: 149.454,00 Kč
5. paní Brejlová z Děčína, byt. j. č. 1332/5 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
6. paní Bodláková a pan Marhold z Děčína, byt. j. č. 1332/6 vč. podílu 736/28200 na spol. č.
budovy a pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
7. manželé Štefánkovi z Děčína, byt. j. č. 1332/7 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
8. paní Nová z Děčína, byt. j. č. 1332/8 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 86.098,00 Kč
9. manželé Bartůňkovi z Děčína, byt. j. č. 1332/9 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
10. manželé Smejkalovi z Děčína, byt. j. č. 1332/10 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
11. pan Dosedla z Děčína, byt. j. č. 1332/11 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
12. manželé Staňkovi z Děčína, byt. j. č. 1332/12 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
13. paní Petriščáková Děčína, byt. j. č. 1332/13 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
14. paní Mítová z Děčína, byt. j. č. 1332/14 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
15. paní Karalová z Děčína, byt. j. č. 1332/15 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
16. paní Singlová z Děčína, byt. j. č. 1332/16 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
17. paní Burdová z Děčína, byt. j. č. 1332/17 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
18. manželé Peřková z Děčína, byt. j. č. 1332/18 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
19. manželé Zívalovi z Děčína, byt. j. č. 1332/19 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
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pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
20. manželé Richterovi z Děčína, byt. j. č. 1332/20 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
21. paní Stajčevová z Děčína, byt. j. č. 1332/21 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
22. Lenka Bohdalová, bytem Dvořákova 1333, Děčín II,
byt. j. č. 1333/1 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 149.454,00 Kč
23. paní Hartlová z Děčína, byt. j. č. 1333/2 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
24. paní Kafkovská z Děčína a pan Kafkovský z Labské Stráně, byt. j. č. 1333/3 vč. podílu
736/28200 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
25. manželé Komárkovi z Děčína, byt. j. č. 1333/4 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
26. pan Horák z Děčína, byt. j. č. 1333/5 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 86.098,00 Kč
27. pan Kračmar z Děčína, byt. j. č. 1333/6 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
28. manželé Militovi z Děčína, byt. j. č. 1333/7 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
29. pan Vojík z Děčína, byt. j. č. 1333/8 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 86.098,00 Kč
30. pan Čierny a paní Čierna, oba z Děčína, byt. j. č. 1333/9 vč. podílu 736/28200 na spol.
č. budovy a pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
31. manželé Špornovi z Děčína, byt. j. č. 1333/10 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
32. paní Kozlová z Děčína, byt. j. č. 1333/11 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86. 098,00 Kč
33. paní Ulrychov z Děčína, byt. j. č. 1333/12 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
34. manželé Madeckých, oba z Děčína, byt. j. č. 1333/13 vč. podílu 736/28200 na spol. č.
budovy a pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
35. Alena Ben Dhafia, bytem Dvořákova 1333, Děčín II,
byt.j.č. 1333/14 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková: 86.098,00 Kč
36. manželé Polovi z Děčína, byt. j. č. 1333/15 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
37. manželé Matýskovi z Děčína, byt. j. č. 1333/16 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
38. paní Netíková z Děčína, byt. j. č. 1333/17 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
39. pan Popčák z Děčína, byt. j. č. 1333/18 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
40. paní Failová z Děčína, byt. j. č. 1333/19 vč. podílu 736/28200 na spol.č.budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
41. manželé Markovi z Povrlů, byt. j. č. 1333/20 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč
42. paní Vinická z Děčína, byt. j. č. 1333/21 vč. podílu 736/28200 na spol. č. budovy a
pozemku, cena nabídková: 149.454,00 Kč
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 % resp. 100 %
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Usnesení č. RM 07 07 37 14
Rada města projednala návrh na zatížení částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem a
rozhodla
nezatížit části pozemků st. p. č. 60/2 a st. p. č. 60/3 v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva jízdy a chůze (dle geometrického plánu) pro vlastníka pozemku p. č. 935/1
v k. ú. Krásný Studenec, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 07 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 182/1 d-101/2004 na pronájem části pozemku
p. č. 182/1 v k. ú. Děčín ve smyslu změny – prodloužení termínu zahájení stavby
polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do 30. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 07 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 3657/74, pozemek p. č. 3657/77, část
pozemku p. č. 3657/73 a část pozemku p. č. 3694/2 o celkové výměře 4300 m 2
vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 07 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2835 o výměře 670 m 2,
pozemek p. č. 2836 o výměře 725 m2 a pozemek p. č. 2837 o výměře 766 m 2
vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 374/1 o výměře 77 m2
a části pozemku p. č. 374/4 o výměrách dle geometrického plánu v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 07 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2948, dle geometrického
plánu č. 1822-13/2007 nově ozn. jako pozemek p. č. 2948/2 o výměře 46 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1845/1 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 07 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 127/2 o výměře 59 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 07 07 37 22
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 3658/4 (dle geometrického plánu
č. 2385-1/2004 nově ozn. jako pozemek p. č. 3658/2 o výměře 88 m 2 a pozemek p. č. 3658/3
o výměře 354 m2) vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost
Kabelovna Děčín – Podmokly, s. r. o., Děčín, Ústecká ul. 33, za cenu 176.800,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č 936/10 o výměře 221 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Pikharta z Děčína, manžele
Morongovy z Děčína, paní Jirouškovou z Děčína a manžele Kholovy z Děčína, za cenu
170.170,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem
práva chůze pro vlastníky domu č. p. 125 s pozemkem st. p. č. 927 v k. ú. Podmokly
a pro vlastníky domu čp. 114 s pozemkem st. p. č. 928 v k.ú. Podmokly, bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 07 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 384/6 o výměře
222 m2 (dle geometrického plánu č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/60) a části
pozemku p. č. 384/6 o výměře 34 m2 - díl „d“ a části pozemku p. č. 384/11 o výměře 25 m2 díl „h“ (dle geometrického plánu č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/63 o výměře
59 m2) vše v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky pozemku
p. č. 384/2 v k. ú. Chrochvice dle částečného výpisu z katastru nemovitostí, který je přílohou
materiálu, za cenu 42.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 384/6 o výměře
63 m2 - díl „b“ a části pozemku p. č. 384/11 o výměře 74 m2 - díl „f“ (dle geometrického
plánu č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/63 o výměře 137 m 2) v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Podolníka z Ústí nad Labem, za cenu
20.550,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 07 07 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 384/6 o výměře
71 m2 - díl „c“ a části pozemku p. č. 384/11 o výměře 79 m2 - díl „g“ (dle geometrického
plánu č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/63 o výměře 150 m 2) v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Patíkovy z Děčína, za cenu 22.500,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 384/6 o výměře 235 m 2
(dle geometrického plánu č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/6) v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Pokorného z Děčína, za cenu 35.250,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 384/6 o výměře 100
m2 - díl „a“ a části pozemku p. č. 384/11 o výměře 87 m2 – díl „e“ (dle geometrického plánu
č. 406-163/2005 ozn. jako pozemek p. č. 384/11) vše v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Janáka z Děčína, za cenu 28.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 122/1 o výměře 19 m 2
v k. ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Bartoňovou
z Děčína za cenu 950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 30
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 316/1 a části pozemku p. č. 321/1
o výměrách dle geometrického plánu, v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím paní

11

Šubrtové z Děčína, paní Trefné z Děčína a paní Hermannové z Děčína, za cenu
330,--Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 316/1 a části
pozemku p. č. 321/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy pro statutární
město Děčín tak, jak bude vyznačeno v budoucím geometrickém plánu.
Usnesení č. RM 07 07 37 31
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 316/1 a části pozemku p. č. 321/1
o výměrách dle geometrického plánu v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 317, st. p. č. 318 a st. p. č. 319 v k. ú. Děčín
dle výpisu z katastru nemovitostí, který je nedílnou součástí materiálu, za cenu 330,--Kč/m 2 +
ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 316/1 a části pozemku p. č. 321 v
k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy pro statutární město Děčín tak, jak bude
vyznačeno v budoucím geometrickém plánu.
Usnesení č. RM 07 07 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 401/14 o výměře 447 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Seistovou z Děčína, za cenu
110.000,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 6.081,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty nájemci a to po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 07 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 932/1 o výměře 86 m 2 a pozemku
st. p. č. 232/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro pana Bíbu z Děčína, za cenu 23.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 07 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 932/2 o výměře 371 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Bíbu, z Děčína,
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za cenu 55.650,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 07 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 572 v k. ú. Bynov o výměře 162 m 2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Procházku z Děčína, za cenu 53.460,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 07 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 343/1 v k. ú. Chrochvice,
dle geometrického plánu č. 433-26/2007 ozn. jako pozemek p. č. 343/3 o výměře 56 m 2,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Žákovy z Děčína, za cenu 8.400,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 07 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1907 v k. ú. Podmokly o výměře 581 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Coufalovy z Děčína,
za cenu
174.300,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p.
č. 1907 v k. ú. Podmokly dle geometrického plánu
č. 2449-120/2006 o výměře 57 m 2
věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky pozemku p. č. 1906 v k. ú.
Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. RM 07 07 37 38
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 88 ze dne 7. 2. 2006, týkající se prodeje částí
pozemků p. č. 821/22 a p. č. 826/1 v k. ú. Bynov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 27 ze dne
23. 2. 2006, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 821/22 a p. č. 826/1 v k. ú. Bynov
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v plném znění.
Usnesení č. RM 07 07 37 39
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zatížení části pozemku v k. ú. Bynov
věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 826/28 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Kapounovy z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 07 37 40
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se směny pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
variantu č. 1, tj. revokaci usnesení rady města č. RM 06 24 37 54 ze dne 14. 11. 2006,
týkající se směny pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 11 07 36 ze dne 30. 11. 2006,
týkající se směny pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění a
2. bezúplatnou směnu pozemků:
-

z majetku města část pozemku p. č. 1062/1 o výměře 134 m2, část pozemku p. č.
1066/3 o výměře 52 m2 (dle geometrického plánu č. 2598-232/2005) a část pozemku
p. č. 1066/3 o výměře 240 m 2 (dle geometrického plánu č. 2598-232/2005 pozemek
p. č. 1066/4) vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Oblastní
stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425/15, Děčín IV, IČ 212504,

-

do majetku města pozemek p. č. 1839/2 o výměře 492 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, od Oblastního stavebního bytového družstva Děčín,
Jeronýmova 425/15, Děčín IV, IČ 212504.

Usnesení č. RM 07 07 37 41
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 26 ze dne 2. 5. 2006, týkající se prodeje části
pozemků p. č. 2887/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 36 ze dne
18. 5. 2006, týkající se prodeje části pozemků p. č. 2887/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 07 37 42
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Borek u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ze zjednodušené evidence – č. 609/3 PK
o výměře 647 m2, 611/1 – díl 2 PK o výměře 329 m2, č. 611/3 PK o výměře 674 m2,
č. 611/4 PK o výměře 85 m2, č. 608/2 PK o výměře 1020 m2, č.608/1 – díl 2 PK o výměře
2699 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku paní Dvořákové z Děčína, za cenu
100,--Kč/m2.
Usnesení č. RM 07 07 37 43
Rada města projednala návrh na výkup pozemku pod komunikací v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. výkup pozemku p. č. 151/7 o výměře 1050 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti ČETRANS
a. s., Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem, za cenu 176.978,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 07 37 44
Rada města projednala návrh na přijetí daru – pozemky v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemek p. č. 3722/6 o výměře 299 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic,
Na Pankráci 56, Praha 4.
Usnesení č. RM 07 07 39 01
Rada města projednala návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatky č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací:
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace,
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Mateřská škola Děčín XXXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 07 39 02
Rada města projednala návrh na zřízení příspěvkové organizace Děčínská sportovní,
příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zřídit příspěvkovou organizaci Děčínská sportovní, příspěvková organizace,
a to ke dni 1. 6. 2007
2. schválit zřizovací listinu této příspěvkové organizace, která jako příloha č. 1 tvoří
nedílnou součást shora uvedeného návrhu.
Usnesení č. RM 07 07 39 03
Rada města projednala materiál k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o.
Usnesení č. RM 07 07 39 04
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín v tiskových materiálech, souvisejících s 43. ročníkem Festivalu
Ludwiga van Beethovena.
Usnesení č. RM 07 07 39 05
Rada města projednala žádost Reklamní agentury Bayer CZ o užití znaku města Děčín a
souhlasí
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s užitím znaku města Děčín na prezentaci 8. ročníku Adrenalin Challenge a 12. ročníku
Labského poháru ve Streetballu.
Usnesení č. RM 07 07 39 06
Rada města projednala návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatky č. 3 a č. 6 ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací:
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace,
Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 07 50 01
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci města se společností Severočeská
vodárenská společnost, a. s., ve věci zajištění výměny a přeložky vodovodního řadu
v souvislosti s výstavbou cyklostezky v k. ú. Prostřední Žleb, kdy návrh smlouvy, vymezující
práva a povinnosti smluvních stran, zejména pak rozsah finanční spoluúčasti společnosti SVS,
a. s., tvoří nedílnou součást důvodové zprávy předloženého materiálu a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 07 07 50 02
Rada města projednala návrhy smluv o dílo a poskytování poradenských služeb při podání
žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro projekt v rámci Operačního programu Životní
prostředí se sdružením firem CWE, a. s., a Star, a. s., a
schvaluje
1) uzavření smlouvy na projekt „Odkanalizování části města (zejména lokality Bělá,
Horní Oldřichov a Jalůvčí)“ v max. výši 947,5 tis. Kč bez DPH se zhotovitelem,
kdy návrh smlouvy tvoří nedílnou součást důvodové zprávy předloženého materiálu,
2) uzavření smlouvy na projekty „Anaerobní zpracování biologického odpadu“
a „Areál třídění odpadů“ v max. výši 950 tis. Kč bez DPH se zhotovitelem,
kdy návrh smlouvy tvoří nedílnou součást důvodové zprávy předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 07 07 50 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29 582/06 a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29 582/06 ze dne 27. 3.006 mezi statutárním
městem Děčín a společností ÚVP Brno s. r. o.
Usnesení č. RM 07 07 50 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu roku 2007 statutárního města Děčín a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení příjmů z pojistného plnění o 4.823 tis. Kč a navýšení výdajů
o 4 823 tis. Kč, z toho 4.049 tis. Kč na úhradu projektové dokumentace a inženýrské
činnosti pro akce „areál třídění odpadů Děčín a „anaerobní digesce Borek“ a 774 tis. Kč
na částečné pokrytí schválených výkupů pozemků.
Usnesení č. RM 07 07 50 05
Rada města projednala návrh na nasvícení okrasných stromů a
schvaluje
celoroční nasvícení okrasných stromů „SAKUR“ na Masarykově náměstí v Děčíně I.
Usnesení č. RM 07 07 50 06
Rada města projednala žádost sportovního klubu FC Děčín o finanční příspěvek na sportovní
činnost roku 2007 – dopravu pro mládež a dorost a
rozhodla
poskytnout sportovnímu klubu FC Děčín finanční příspěvek ve výši 18.000,00 Kč
na sportovní činnost roku 2007 – dopravu pro mládež a dorost.
Usnesení č. RM 07 07 50 07
Rada města projednala žádost Ing. Šárky Miškovské o posouzení žádosti k dlouhodobému
pronájmu v objektu ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, pro Soukromou základní školu
a gymnázium Děčín, s. r. o., a tuto
bere na vědomí
a
d o p o r u č u je
řediteli ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 uzavřít nájemní smlouvu na pronájem čtyř tříd
v ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, aniž by tím byla omezena výuka a provoz,
a to na dobu dvou let.
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Usnesení č. RM 07 07 60 01
Rada města projednala žádost o přehodnocení místního poplatku za umístění prodejního
zařízení na veřejném prostranství a
rozhodla
místní poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístnění prodejních zařízení
neměnit.
Usnesení č. RM 07 07 60 02
Rada města projednala žádost společnosti Nord Bohemia Golf s. r. o., Golfový areál Janov,
o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na sadě 9 jamkových praporků na ploše hřiště pro sezónu
roku 2007.
Usnesení č. RM 07 07 60 03
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na předmět zakázky:
bezpečnosti skalních masivů v oblasti Červený vrch – ul. Drážďanská“ a

„Zajištění

schvaluje
vítěze výběrového řízení – společnost AZ Sanace a. s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 25033514.
Usnesení č. RM 07 07 60 04
Rada města projednala dodatek
Zoologická zahrada Děčín a

k příkazní smlouvě řízené příspěvkové organizace

doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě uzavřené
s příspěvkovou organizací ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.
Usnesení č. RM 07 07 60 05
Rada města projednala návrh Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
za podmínek grantového finančního příspěvku od Ústeckého kraje se Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče za podmínek grantového finančního příspěvku od Ústeckého kraje se Zdravotnickou
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záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.,
tvoří její přílohu.

dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, která

Usnesení č. RM 07 07 60 05
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
Děčín, a. s., projednala na svém zasedání dne 4. dubna 2007 odstoupení z funkce člena
dozorčí rady Ing. Vlastimila Pažourka a toto
bere na
a
zvolila

vědomí

Ing. Valdemara Grešíka za člena dozorčí rady společnosti.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

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