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

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 2. května 2007
Usnesení č. RM 07 09 34 01
Rada města projednala dopis Ing. Lubomíra Moudrého, kterým se vzdává funkce ředitele
příspěvkové organizace ZOO Děčín, Pastýřská stěna, 405 02, Děčín IV, k 31. červenci 2007
a tento
bere na vědomí
a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZOO Děčín,
Pastýřská stěna, 405 02, Děčín IV a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle znění uvedeného v příloze a
jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení zájemců dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 09 37 01
Rada města projednala návrh postupu pro poskytnutí účelové dotace na podporu výstavby
rodinných domů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit postup „Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytnutí
účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín“
po doplnění s účinností od 25. 5. 2007.
Usnesení č. RM 07 09 37 02
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a v k. ú. Boletice
nad Labem a dle varianty č. 1
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
- z majetku města pozemek p. č. 418 o výměře 401 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město se

-

všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Sassmannovy z Děčína za cenu
60.150,00 Kč + ostatní náklady + částku za venkovní úpravy a trvalé porosty ve výši
14.666,00 Kč s tím, že tato částka bude po vkladu kupní smlouvy vyplacena
vlastníkovi venkovních úprav a trvalých porostů, tj. panu Hanzalovi z Děčína
do majetku města pozemek p. č. 877/93 o výměře 102 m2 v k. ú. Boletice nad Labem
se všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů Sassmannových z Děčína, za cenu
10.200,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 07 09 37 03
Rada města projednala žádost pana Lukáše Krummera a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín vydáním
souhlasného stanoviska s provedením terénních úprav pozemku p. č. 364/2 v k. ú. Děčín
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 09 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 25 v k. ú. Vilsnice
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 09 37 05
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly
o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 09 37 06
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků:
-

z majetku města části pozemků p. č. 247 a p. č. 319, dle GP č. 623-136/2006 nově ozn.
jako díl „d“ o výměře 12 m2 a díl „c“ o výměře 6 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město
se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Pazderovým z Děčína, za cenu
3.860,00 Kč + ostatní náklady

-

do majetku města část pozemku p. č. 269, dle GP č. 623-136/2006 nově ozn. jako díl
„a“ o výměře 13 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím,
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z majetku manželů Pazderových z Děčína, za cenu 2.190,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 09 37 07
Rada města projednala návrh na výkup pozemku pod komunikací v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1241/3 o výměře 658 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku společnosti České dráhy a. s.,
Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, do majetku statutárního města Děčín za cenu
700.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 09 37 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 35 ze dne 30. 5. 2006, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 569 v k. ú. Děčín – Staré Město, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 21
ze dne 15. 6. 2006, týkající se odprodeje pozemku p. č. 569 v k. ú. Děčín – Staré Město,
v plném znění.
Usnesení č. RM 07 09 37 09
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města zastupitelstva města , týkající
se prodeje pozemku p. č. 663/5 v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 65 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení
č. ZM 06 02 04 38 ze dne 23. 2. 2006 bod 2. v plném znění.

zastupitelstva

města

Usnesení č. RM 07 09 37 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku p. č.493 a pozemku p. č. 482 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 06 05 37 29 ze dne 28. 11. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 12 05 18
ze dne 21. 12. 2006 v plném znění.
Usnesení č. RM 07 09 37 11
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 39 ze dne 2. 5. 2006, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 2612/3 v k. ú. Podmokly a zatížení části pozemku p. č. 2612/3
věcným břemenem ve smyslu změny textu z původního „...pro vlastníka přípojky za cenu
dle zásad“ na nový text „pro vlastníka přípojky bezúplatně“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 05 03 46 bod 4. ze dne 18. 5. 2006, týkající se prodeje části pozemku p. č. 2612/3
v k. ú. Podmokly a zatížení části pozemku p. č. 2612/3 věcným břemenem ve smyslu změny
textu z původního „...pro vlastníka přípojky za cenu dle zásad“ na nový text „pro vlastníka
přípojky bezúplatně“.
Usnesení č. RM 07 09 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po realizaci stavby trafostanice, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, se sídlem Praha 2,
Vinohradská 325/8, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby
kabelů VN a NN pro tuto trafostanici za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 09 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 33/4 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 07 09 37 14
Rada města projednala problematiku,

týkající se havárií vodovodní přípojky v areálu
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Společenského domu Střelnice a
schvaluje
úhradu nákladů ze schváleného provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku
města pro rok 2007 za spotřebu vody, vzniklou z důvodu havárií vodovodní přípojky
a vodovodního potrubí v areálu Společenského domu Střelnice pro nájemce areálu pana
Petra Kudrhalta ve výši dle důvodové zprávy a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k zajištění realizace nové
vodovodní přípojky s tím, že finanční prostředky budou nárokovány v rámci výsledku
hospodaření v roce 2007.
Usnesení č. RM 07 09 50 01
Rada města projednala informaci o akci „Prodloužení kanalizace Děčín - Červený Vrch“
a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
rozpočtové opatření, a to snížení rezervy vytvořené v rámci předpokládaného výnosu
z prodeje akcií TSD, a. s., ve výši 6.902 tis. Kč a navýšení výdajů na akci „Prodloužení
kanalizace Děčín - Červený Vrch“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 09 50 02
Rada města projednala žádost OS Jurta o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na veškerých tiskovinách souvisejících s celonárodní benefiční
sbírkou „Akce cihla“.
Usnesení č. RM 07 09 50 03
Rada města projednala žádost Cyklistického klubu Slavoj Terezín o poskytnutí dotace a
rozhodla
o poskytnutí dotace Cyklistickému klubu Slavoj Terezín na uspořádání 36. ročníku
Mezinárodního závodu míru juniorů ve výši 25.000,00 Kč a
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Cyklistický
klub Slavoj Terezín na uspořádání 36. ročníku Mezinárodního závodu míru juniorů
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 09 50 04
Rada města projednala projekt sloučení Speciální základní školy a Speciální mateřské školy,
Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace, se Speciální základní školou,
Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, projednaný radou Ústeckého kraje
ze dne 11. 4. 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek ke sloučení
Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková
organizace, se Speciální základní školou, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková
organizace.
Usnesení č. RM 07 09 50 05
Rada města projednala žádost pana Mgr. Romana Stružinského, ředitele Speciální základní
školy, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, o vydání stanoviska obce
k navýšení kapacity oboru 79-01-B/001 Pomocná škola a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k navýšení
kapacity oboru 79-01-B/001 Pomocná škola ze současné kapacity 20 na 50 žáků ve Speciální
základní škole, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 09 50 06
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva
pro MUDr. Františka Plhoně v maximální výši ode dne 1. 5. 2007.
Usnesení č. RM 07 09 50 07
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
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veřejného prostranství a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 4/2007
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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

