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

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 22. května 2007
Usnesení č. RM 07 10 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 03 27 060
usnesení č. RM 06 10 37 41

vedoucí OR
vedoucí OR

DK 10/07
DK 09/07.

Usnesení č. RM 07 10 31 01
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky (notebook HP Compaq)
panu Pazdziorovi a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 10 31 02
Rada města projednala závěry studie rozvoje informačního systému Magistrátu města Děčín
a tyto
bere
na vědomí
a
schvaluje
realizaci závěrů studie v jednotlivých krocích, tj.:
1) vybudování metropolitní sítě v letech 2008 – 2010 na základě projektu zpracovaného
v letošním roce
2) implementaci Manažerského informačního systému v roce 2008
vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 10 31 03
Rada města projednala Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě č. 1035142
poskytované slevy v telekomunikačních službách a tento

o změně výše

schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním Dodatku č. 3.

Usnesení č. RM 07 10 32 01
Rada města projednala žádost obce Janov uzavřít se statutárním městem Děčín veřejnoprávní
smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených
podmínek a uzavření této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 10 32 02
Rada města projednala žádost obce Labská Stráň uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených
podmínek a uzavření této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 10 32 03
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace na pozemku
p. č. 2879 v k. ú. Podmokly, Děčín VI - Letná a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na pozemku p. č. 2879
v k. ú. Podmokly, Děčín VI – Letná, na Lovecká.
Usnesení č. RM 07 10 32 04
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace na pozemku
p. č. 1764/2, p. č. 1745/14 a p. č. 1764/5 v k. ú. Podmokly, Děčín VI - Letná a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na pozemku p. č. 1764/2,
p. č. 1745/14 a p. č. 1764/5 v k. ú. Podmokly, Děčín VI – Letná, na Česká.
Usnesení č. RM 07 10 32 05
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace na pozemku
p. č. 3155/4 v k. ú. Podmokly, Děčín VI – Letná a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na pozemku p. č. 3155/4
v k. ú. Podmokly, Děčín VI – Letná, na Na Pasece.
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Usnesení č. RM 07 10 32 06
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace na pozemku
p. č. 918/45 v k. ú. Horní Oldřichov, Děčín XXI – Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na pozemku p. č. 918/45
v k. ú. Horní Oldřichov, Děčín XXI – Horní Oldřichov, na Oldřichovská.
Usnesení č. RM 07 10 32 07
Rada města projednala návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace na pozemku p. č. 78
v k. ú. Vilsnice, Děčín XII - Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit název nově vzniklé komunikace na pozemku
v k. ú. Vilsnice, Děčín XII - Vilsnice, na Nová.

p. č. 78

Usnesení č. RM 07 10 32 08
Rada města projednala seznam kulturních, turistických a komunálních cílů v Děčíně,
navržených k označení podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, v platném znění, dopravními značkami č. IS 23-Kulturní nebo
turistický cíl – návěst, IS 24a-Kulturní nebo turistický cíl, IS 24b-Kulturní nebo turistický cíl,
IS 24c-Komunální cíl a tento
bere

na

vědomí

s tím, že bude dopracován ve smyslu diskutovaných návrhů.
Usnesení č. RM 07 10 34 01
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízené příspěvkové organizace
Zoologická zahrada Děčín za rok 2006 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti
na rok 2006 a toto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 10 35 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a Obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města
Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a
doporučuje
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zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 s účinností patnáctým dnem
po dni vyhlášení.
Usnesení č. RM 07 10 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým v I. čtvrtletí 2007 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 10 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín za duben 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 100.872 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 100.872 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 10 36 01
Rada města projednala účast statutárního města Děčín na veletrhu EXPOREAL Mnichov
v říjnu 2007 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 10 36 02
Rada města projednala návrh na rozšíření 6. změny Územního plánu města Děčín o dalších
63 lokalit a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozšíření 6. změny Územního plánu města Děčín o dalších
63 lokalit s tím, že část finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena iniciátory změn.
Usnesení č. RM 07 10 36 03
Rada města projednala výměnu pozemku v lokalitě č. 12, již dříve schválené v rámci pořízení
6. změny Územního plánu města Děčín, z pozemku p. č. 170 v k. ú. Děčín – Staré Město
za pozemek p. č. 27/15 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výměnu pozemku v lokalitě č. 12, již dříve schválené v rámci
pořízení 6. změny Územního plánu města Děčín, z pozemku p. č. 170 v k. ú. Děčín
– Staré Město za pozemek p. č. 27/15 v k. ú. Folknáře.
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Usnesení č. RM 07 10 36 04
Rada města projednala informaci záměru na obnovu lázeňství v lokalitě Jesenice
v Děčíně VI a tuto
bere
na
a
ukládá

vědomí

vedoucí odboru rozvoje prověřit ve spolupráci se zpracovatelskou firmou možnost realizace
záměru na obnovu lázeňství v lokalitě Folknáře.
Termín kontroly: 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 36 05
Rada města projednala převedení příslibu dotace z MŠMT ČR z fotbalového klubu
FK JUNIOR Děčín na statutární město Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převedení příslibu dotace ve výši 7 mil. Kč a finanční spoluúčast
města ve výši 40 % celkových nákladů, tj. celkem 10,5 mil. Kč.
Usnesení č. RM 07 10 36 06
Rada města projednala problematiku dokončení obnovy konírny včetně statiky - zámek
Děčín a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 na uzavření nové smlouvy o dílo na zbývající objem prací
se stávajícím dodavatelem ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 10 37 01
Rada města projednala žádost
v k. ú. Folknáře a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 612/18 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Folknáře věcným břemenem
práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek a práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 10 37 02
Rada města projednala žádost
v k. ú. Krásný Studenec a

o

zřízení

rozhodla
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věcného

břemene

na

části

pozemku

zatížit část pozemku p. č. 1579/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 10 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o ploše 29 m² v suterénu objektu Teplická 421/79, Děčín IV,
pro pana Trnku z Děčína na sklad a drobné kamenické práce s účinností od 1. 5. 2007
za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 07 10 37 04
Rada města projednala žádost o souhlas se změnou nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě k nebytovým prostorům 28. října 225/1, Děčín I,
dle návrhu uvedeného v žádosti GE Money Bank, a. s., s účinností od 1. 7. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 37 05
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu Nájemní smlouvy č. 04/OSM/2004,
uzavřené mezi městem Děčín, panem
Kudrhaltem a panem Tomáškem, a to formou dodatku ke smlouvě dle varianty č. 1
důvodové zprávy, s účinností od 1. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 421/2007/RKS/1321 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. 1321 ul. B. Martinů, Děčín II,
postavené na pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28
dle geometrického plánu č. 1819-162/2006 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku kupující:
1. paní Kolenčíková Děčína, podíl ve výši 701/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku
st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
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2. manželé Kášovi z Děčína, podíl ve výši 885/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
3. paní Sokyrová z Děčína, podíl ve výši 675/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 98.186,00 Kč
4. manželé Píchovi z Děčína, podíl ve výši 701/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
5. pan Cimler z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
6. paní Martínková z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
7. pan Mrhal z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129. 956,00 Kč
8. pan Hanák z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
9. manželé Vepříkovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st.
p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
10. manželé Markovi z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st.
p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
11. manželé Malých z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
12. paní Zahradníková z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st.
p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
13. manželé Minczerovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku
st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
14. paní Lopatová z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
15. manželé Pánkovi z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
16. manželé Frčkovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
17. manželé Válovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
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18. manželé Virtovi z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
19. pan Matějka z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p. č.
1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
20. manželé Vlasákovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st.
p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
21. paní Husáková z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
22. pan Bohuslav z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st. p.
č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
23. manželé Votrubovi z Děčína, podíl ve výši 881/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku
st. p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129.956,00 Kč
24. manželé Knotkovi z Děčína, podíl ve výši 697/18742 na budově č. p. 1321 a pozemku st.
p. č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102.119,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupujícím sníží kupní cena o 30 % z nabídkové ceny, dle čl. IX., bodu 5
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
1) S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek nezměnit po dobu 10-ti let
po prvním přechodu vlastnických práv v budově č. p. 1321 bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV.
2) S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek, umožnit v rozsahu platných
právních a technických předpisů provoz a údržbu měřící tratě, která je umístěna
ve společných částech budovy označených jako A04, a zejména umožnit přístup
do budovy oprávněným osobám vlastníka a správce, pověřených zajišťováním
provozu, provozní údržby, oprav a to vždy, když to provoz uvedeného zařízení
bude vyžadovat. Uvedené zařízení je ve vlastnictví i ve správě společnosti TERMO
Děčín, a. s.
3) S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek umožnit výkon vlastnických práv
vlastníku provozního zařízení a kabelových rozvodů kabelové televize, zejména
umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka, popř. provozovatele,
k provádění údržby a oprav zařízení rozvodů kabelové televize.
4) S vlastnictvím jednotek jsou spojena práva a závazky plynoucí ze smluv na zajištění
služeb spojených s užíváním bytů v budově, uzavřených na odběr tepla a TUV, odběr
pitné vody a stočného a odběr elektrické energie pro společné části domu.
Usnesení č. RM 07 10 37 07
Rada města opětovně projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
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zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 33/4 v k. ú. Děčín o výměře cca 100 m2
na umístění upoutávek za cenu dle Zásad o pronájmu pozemků.
Usnesení č. RM 07 10 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Děčín o výměře 4 m2.
Usnesení č. RM 07 10 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3440 o výměře 5926 m2
v k. ú. Podmokly na zahrádkářskou kolonii, pro ZO ČZS Želenice „Pod Arénou“, zastoupenou
předsedou panem Ličkem, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 5.926,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 3140/1 o výměře 12380 m 2 a části
pozemku p. č. 3139/2 o výměře 880 m2 v k. ú. Podmokly na zahrádkářskou kolonii,
pro ZO ČZS Želenice „Pod rozvodnou“, zastoupenou předsedou panem Pokorným, za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 13.260,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3426 o výměře 1135 m 2
v k. ú. Podmokly na zahradu, pro pana Huka z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj.764,--Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 243 m2
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v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní Sedláčkovou z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj.
243,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 240 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Altovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 240,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 410 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Zahrádkovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m 2/rok,
tj. 410,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 211 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Šafránkovy Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 240,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
450 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Černých z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj.
240,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 o výměře 312 m2
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v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Kusých z Děčína,
tj. 312,--Kč/rok, na dobu neurčitou.

za cenu 1,--Kč/m2/rok,

Usnesení č. RM 07 10 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428
o výměře 400 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Zpěvákovy z Děčína, za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 400,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
400 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Rejmanovy z Děčína, za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 400,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 648 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Jiřího a Jitky Maškovy, bytem Vilsnice 43,
Děčín XII, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 648,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 700 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Hejdukovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 700,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 530 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní Mimrovou z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 530,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
612 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Burjetkovy z Děčína,
za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 612,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 726 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro pana Hejhala z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 726,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 624 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Tučkovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 624,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 26
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
900 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní Uhlíkovou z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 900,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 27
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 500 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Duškovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 500,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 28
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
550 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Mihalákovy z Děčína, za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 550,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 29
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
750 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní Dvořákovou z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 750,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 30
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 350 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro paní Plichtovou z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 350,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 31
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře
700 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Doušovy z Ústí nad Labem , za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 700,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 32
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3428 o výměře 450 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Šťastných z Ústí nad Labem, za cenu
1,--Kč/m2/rok, tj. 450,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 33
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3447 o výměře 730 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro pana Bečána z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 730,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 34
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3447 o výměře 800 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Karlíkovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 800,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 35
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 3447 o výměře 1395 m 2
v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele Skořepovy z Děčína, za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 1.395,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 36
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1080, dle geometrického plánu č. 612-014/2006 nově ozn. jako
pozemek p. č. 1080/2 o výměře 655 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu,
pro manžele Bakulárovy z Děčína, za cenu 1.310,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 07 10 37 37
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 3657/74 o výměře 184 m2, pozemku p. č. 3657/77 o výměře 305 m2,
části pozemku p. č. 3657/73 o výměře cca 2660 m2 a části pozemku p. č. 3694/2 o výměře
cca 1151 m2 , vše v k. ú. Podmokly, pro Chart Ferox, a. s., se sídlem Ústecká 30, Děčín V,
za cenu 61.490,--Kč/rok, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. RM 07 10 37 38
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 243 o výměře 183 m2 na zahradu pro manžele Skřivanovy Děčína,
za cenu 2,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 10 37 39
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 243 o výměře
183 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 10 37 40
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3448/1 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 1200 m2.
Usnesení č. RM 07 10 37 41
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3448/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 10 37 42
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 867a-108/2006 na pronájem části pozemku
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p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny – prodloužení termínu zahájení stavby
polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 37 43
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě č. 118-101/02
ze dne 28. 5. 2002 na pronájem pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín
a společností ELECOM s. r. o., se sídlem U Plovárny 1262/17, Děčín I, ze účelem výstavby
polyfunkčního domu a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 07 10 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3287 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 10 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3288 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 10 37 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3293 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 10 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3384 o výměře 191m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 10 37 48
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2438/1 o výměře
381m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 10 37 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 989/1 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné geometrického plánu (ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „a“).
Usnesení č. RM 07 10 37 50
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 989/1 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné geometrického plánu (ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „b“).
Usnesení č. RM 07 10 37 51
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 991/2 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné geometrickým plánem s podmínkou zatížení částí pozemku věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky sousedních nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 10 37 52
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. 832/1 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 10 37 53
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2190 o výměře 286 m2 v k. ú. Děčín
pro paní Gabrilukovou z Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
700.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku dle
geometrického plánu č. 1844-055/2007 věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro
vlastníka pozemku st. p. č. 2189 v k. ú. Děčín bezúplatně a s podmínkou, že se kupující
zaváže do 2 let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na
stavbu domu na pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín a do 5 let od převodu nemovitostí zajistit
vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu domu na pozemku p. č. 2190 v k. ú.
Děčín s tím, že pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě, tj.
pozemek p. č. 2190 v k. ú. Děčín a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou
kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení
bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí s tím, že investice, které
kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou uhrazeny.
Usnesení č. RM 07 10 37 54
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 425/1, dle geometrického plánu
č. 2516-42/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 425/7 o výměře 84 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Adámkovy z Děčína, za cenu 12.600,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 10 37 55
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 204/2 o výměře 43 m2 a části
pozemku p. č. 204/2 o výměře 461 m2 (dle geometrického plánu, který bude vyhotoven)
oba v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Máčkovy Děčína, za cenu
201.600,00 Kč + 265.574,00 Kč za venkovní úpravy + ostatní náklady s podmínkou zatížení
části pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze pro vlastníka
zbývající části pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín a věcným břemenem práva přístupu
k el. zařízení pro ČEZ Distribuce a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 10 37 56
Rada města opětovně projednala návrh na prodej a výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 08 37 27 ze dne 17. 4. 2007, týkající se prodeje
a výkupu pozemků p. č. 3474/1 a p. č. 2805/2 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 10 37 57
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Rada města opětovně projednala návrh na prodej a výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 3, tj. směnu:
- části pozemku p. č. 3474/1 (dle geometrického plánu č. 2760-223/2006 se jedná o část
dílu „c“ o výměře 16 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví manželů Beranových z Děčína a
- části pozemku p. č. 2805/2 (dle geometrického plánu č. 2760-223/2006 se jedná o díl
„a“ o výměře 16 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví manželů Beranových z Děčína, do vlastnictví statutárního města Děčín a
prodej části pozemku p. č. 3474/1 (dle GP č. 2760-223/2006 se jedná o část dílu „c“
o výměře 81 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví
manželů Beranových z Děčína, za cenu 400,--Kč/m2, tj. 32.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 10 37 58
Rada města projednala problematiku povolování „výměn“ bytových jednotek v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV a
schvaluje
variantu č. 1, tj. přidělit uvolněnou bytovou jednotku v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
vždy dalšímu vylosovanému náhradníkovi v pořadí a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasu k uzavření
nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky č. 45 Tržní 1932/26, Děčín IV, pro pana
Jana z Děčína.
Usnesení č. RM 07 10 37 59
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Drobúlovou z Děčína, dle které
se povoluje úhrada dluhu paní Drobúlové ve výši 7.532,00 Kč v měsíční splátce 200,00 Kč,
splatnou do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 07 10 37 60
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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-

snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Benyákové z částky
107.961,00 Kč na 10 %, tj. 10.796,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu Kumstovým z částky 61.737,00 Kč
na 10 %, tj. 6.173,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Zupkové z částky
29.515,00 Kč na 10 %, tj. 2.951,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Bisové z částky
30.661,00 Kč na 10 %, tj. 3.066,00 Kč.

Usnesení č. RM 07 10 37 61
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
-

s panem Kočí z Děčína a paní Litviněnko, z Děčína, dle které se povoluje úhrada
dluhu panu Kočí a paní Litviněnko (za nájem bytu Zelená 380, Děčín III) ve výši
43.259,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč,splatných do posledního dne v měsíci,
- s panem Černohorským z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu
Černohorskému ve výši 1.036.471,00 Kč v měsíčních splátkách 1. 000,00 Kč,
splatných do posledního dne v měsíci,
- s paní Dzurkovou z Děčína , dle které se povoluje úhrada dluhu paní Dzurkové ve výši
36.876,00 Kč v měsíčních splátkách 200,00Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
- s paní Kuruovou a panem Oláhem z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní
Kuruové a panu Oláhovi ve výši 38.650,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč
splatných do posledního dne v měsíci,
- s Pleškovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu Pleškovým ve výši
634.723,00 Kč v měsíčních splátkách 100,00 Kč, splatných do posledního dne
v měsíci,
- s manželi Giňovými z Děčína, dle které se povoluje úhradu dluhu manželům Giňovým
ve výši 171.919,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč , splatných do posledního
dne v měsíci,
- s paní Modranskou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Modrianské (za
nájem bytu v Sídlišti 390, Děčín XXXII) ve výši 23.590,00 Kč v měsíčních splátkách
550,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
- s paní Heznlovou a paní Kocourkovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu
paní Henzlové a paní Kocourkové ve výši 159.608,00 Kč v měsíčních splátkách
1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
- s manželi Milákovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Milákovým ve výši 548.453,00 Kč v měsíčních splátkách 200,00 Kč, splatných
do posledního dne v měsíci,
- s manželi Morovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Morovým (za nájem bytu V Sídlišti 390, Děčín XXXII), ve výši 1.051.548,00 Kč v
měsíčních splátkách 1.000,00 Kč splatných do posledního dne v měsíci, vše pod
ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 07 10 37 62
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Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
schvaluje
-

snížení poplatku z prodlení při placení nájmu paní Kováčové z částky
7.730,00 Kč na 10 %, tj. 773,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Klemerové z částky
13.405,00 Kč na 10 %, tj. 1.340,00 Kč
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Šárovi z částky
8.657,00 Kč na 10 %, tj. 865,00 Kč.

Usnesení č. RM 07 10 37 63
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem
Nistorem z Děčína, dle které se povoluje úhradu dluhu panu Nistorovi v částce 30.877,00
Kč v měsíční splátce 500,00 Kč, splatné do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 07 10 37 64
Rada města projednala žádost na vybudování komunikace na pozemku p .č. 168/1
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
vybudování komunikace na
Volfa z Děčína a

pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly ze strany pana

doporučuje
zastupitelstvu města
1) uzavřít dohodu o budoucím předání a převzetí komunikace na pozemku p. č. 168/1
v k. ú. Podmokly mezi statutárním městem Děčín a panem Volfem z Děčína,
po doplnění a
2) schválit bezúplatný převod stavby komunikace na pozemku p. č. 168/1 v k. ú.
Podmokly z vlastnictví pana Volfa z Děčína, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 10 37 65
Rada města projednala informaci, týkající se zimní údržby místních komunikací města
v období 2006 - 2007 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 07 10 37 66
21

Rada města projednala informaci,
v Dolním Žlebu a tuto
bere

na

týkající se nového upevnění kotevního lana přívozu

vědomí.

Usnesení č. RM 07 10 38 01
Rada města projednala stanovení výše úhrady v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká ul. 104A, Děčín VI a
schvaluje
výši úhrady za pobyt v Domě s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A, Děčín VI,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 10 39 01
Rada města projednala návrh k příkazní smlouvě a dodatku ke zřizovací listině Základní školy
Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě a Dodatku č. 7 ke zřizovací
listině Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.
Usnesení č. RM 07 10 39 02
Rada města projednala informaci Komise pro výchovu a vzdělávání, že dojde k ukončení
hygienických výjimek a tím snížení kapacit v některých mateřských školách, zřízených
statutárním městem Děčín, čímž by došlo k převisu poptávky na umístění dětí do mateřských
škol, a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že bude zpracován materiál dle diskutovaných návrhů.
Usnesení č. RM 07 10 39 03
Rada města projednala rezignaci pana Mgr. Stanislava Vavřiny na funkci ředitele příspěvkové
organizace Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, ke dni 31. 8. 2007 a toto
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Základní škola Děčín I, Komenského
náměstí 622/3, příspěvková organizace a
schvaluje
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znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a současně
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
konkursního řízení.
Usnesení č. RM 07 10 39 04
Rada města projednala žádost společnosti CYBI s. r. o., o dotaci na podporu organizace
amatérského triatlonového závodu o děčínský „Železný knedlík – Iron Dumpling 2007“ a
rozhodla
o poskytnutí dotace společnosti CYBI s. r. o. – Na Stráni 546, Děčín VI, na sportovní akci
děčínský „Železný knedlík – Iron Dumpling 2007“ ve výši 10.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti
CYBI s. r. o., dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 07 10 39 05
Rada města projednala informaci o sportovních úspěších sportovního subjektu Karate klub
Děčín včetně žádosti sportovního subjektu Karate klub Děčín o dotaci na nadstandardní
sportovní činnost a informaci
bere na
a
rozhodla

vědomí

o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Karate klub Děčín na nadstandardní sportovní
činnost „Mistrovství Evropy mládeže“ ve výši 35.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu
subjektu Karate klub Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 10 39 06
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Děčínské
sportovní, příspěvková organizace a
jmenuje
Ing. Igora Bayera do funkce ředitele Děčínské sportovní, příspěvková organizace, Oblouková
23

1400/6, Děčín, s účinností od 1. 6. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 50 01
Rada města projednala žádost paní Heleny Paraskové, tlumočenou jejím právním zástupcem,
o prominutí nákladů řízení přisouzených statutárnímu městu Děčín ve výši 16.225,00 Kč
v rámci soudního řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a
rozhodla
nevyhovět žádosti paní Heleny Paraskové.
Usnesení č. RM 07 10 50 02
Rada města revokuje část usnesení rady města č. RM 07 07 37 13 ze dne 4. 4. 2007 a to část,
týkající se rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332, bod 5) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 03 02 02 ze dne 19. 4. 2007
a to část, týkající se rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332, bod 5) a
2) nové znění rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332 bodu 5):
paní Zahradníková z Děčína, byt. j. č. 1332/5 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková: 86.098,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 10 50 03
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín za rok 2006 a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že zpráva bude jako informace předána členům zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 07 10 50 04
Rada města projednala žádost basketbalového klubu BK Děčín o navýšení dotace a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. snížení rezervy, vzniklé doplatkem dotace ze strany SFŽP na akci
ZOO škola – středisko enviromentání výchovy ZOO Děčín, ve výši 789 tis. Kč, snížení
§ 3419, položky projekty, průběžná podpora o 211 tis. Kč a navýšení výdajů na § 3419
ostatní tělovýchovná činnost – sportovní kluby o 1.000 tis. Kč účelově na zajištění krytí
nákladů, spojených s činností a dokončení sezony 2006 – 2007 basketbalového klubu
BK Děčín, s. r. o., a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
− o poskytnutí dotace 1.000 tis. Kč BK Děčín, s. r. o.
− o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a BK Děčín, s. r. o., ze dne 26. 1. 2007 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 10 50 05
Rada města projednala žádost sportovního klubu SK Březiny o poskytnutí dotace a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o poskytnutí dotace 2.338 tis. Kč SK Březiny,
2) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Březiny v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 10 50 07
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na předmět zakázky:
skalních masivů na území města Děčín“ a

„Monitoring

schvaluje
vítěze výběrového řízení – společnost AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12,
Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 a

400 01

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy
s dodavatelem služby na zakázku „ Monitoring skalních masivů na území města Děčín“.
Usnesení č. RM 07 10 50 08
Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn ve výkonu Městského
rezervačního systému na odboru školství a kultury a
rozhodla
nenavýšit celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín, zařazených do Magistrátu
města Děčín o 1 zaměstnance od 1. 8. 2007.
Usnesení č. RM 07 10 60 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5 na zadání služby: Poradenská činnost
za účelem přiznání dotace ze státního rozpočtu ČR na akci „Plavecký areál Děčín – Staré
Město, dostavba polyfunkčního bazénu pro výcvik, sporty a rekreaci“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 na zadání služby: Poradenská činnost za účelem přiznání dotace ze
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státního rozpočtu ČR na akci „Plavecký areál Děčín – Staré Město, dostavba polyfunkčního
bazénu pro výcvik, sporty a rekreaci“,
rozhodla
o uzavření mandátní smlouvy na zajištění poradenských služeb za účelem přiznání dotace
ze státního rozpočtu ČR na akci „Plavecký areál Děčín – Staré Město, dostavba
polyfunkčního bazénu pro výcvik, sporty a rekreaci“,
pověřuje
primátora Ing. Vladislava Rašku podpisem mandátní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci do programu č. 298110 MF ČR na akci
„Plavecký areál Děčín – Staré Město, dostavba polyfunkčního bazénu pro výcvik, sporty
a rekreaci“.
Usnesení č. RM 07 10 60 02
Rada města projednala žádost Ing. Pavla Panenky, vydavatele týdeníku Princip, o úpravu
zpravodaje Město Děčín a
schvaluje
zachovat zpravodaj Město Děčín ve stávající podobě, tedy v rozsahu 16 stran A4 včetně
33 % rozsahu zpravodaje k využití reklamní agenturou PRpro na prodej reklamní plochy
za účelem snížení nákladů na výrobu zpravodaje.
Usnesení č. RM 07 10 60 03
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkoupit.
Usnesení č. RM 07 10 60 04
Rada města projednala návrh na zřízení sportovní komise rady města a
1. z ř i z u j e
sportovní komisi
2. s c h v a l u j e
a) statut komise
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b) jednací řád komise
3. j m e n u j e
předsedou komise Mgr. Miroslava Samlera a členy komise Ing. Dalibora Deutsch,
Mgr. Aloise Sýkoru, MUDr. Pavla Charváta, Jaroslava Caldu, Mgr. Jiřího Hykše
a Dagmar Toncarovou.

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.

