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

USNESENÍ
z 26. schůze rady města konané dne 23. října 2007
Usnesení č. RM 07 26 30 01
Rada města projednala protestní petici občanky z Chelčického ul., Děčín IV – nesouhlas
s prováděnou stavbou „Parkoviště pro návštěvníky divadla Máchovo náměstí, Děčín“
a se záměrem dodatečné výstavby dalších parkovacích míst pro motorová vozidla
v Chelčického ul., Děčín IV, a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že:
1. územní a stavební řízení stavby ,,Parkoviště pro návštěvníky divadla Máchovo
náměstí, Děčín“ probíhalo v souladu s platnými právními předpisy a stavba
se realizuje na základě pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného
stavebního povolení,
2. záměr dodatečné výstavby dalších parkovacích míst pro motorová vozidla
v Chelčického ulici bude projednán radou města jako samostatný materiál a
pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku zasláním odpovědi autorce petice v intencích závěrů
rady města.
Usnesení č. RM 07 26 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 07 08 50 02
usnesení č. RM 07 11 37 14
usnesení č. RM 06 10 37 41/2

vedoucí OR
vedoucí OMH
vedoucí OMH

VzDK
VzDK
VzDK.

Usnesení č. RM 07 26 36 01
Rada města projednala problematiku rozšíření stavby „Parkoviště pro návštěvníky divadla Máchovo nám., Děčín“ a
schvaluje
rozšíření parkovacích míst v Chelčického ulici a provedení s tím souvisejících prací, a

pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou SaM
silnice a mosty Děčín a. s.
Usnesení č. RM 07 26 37 01
Rada města projednala návrh zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města
Děčín pro rok 2008 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 26 37 02
Rada města projednala informaci o děčínských pohřebištích a tuto
bere
na vědomí
a
schvaluje
pronájem hrobek za cenu dle platného ceníku úhrad za nájem hrobového místa a služeb s tím
spojených, navýšenou o veškeré náklady spojené se zprovozněním hrobky.
Usnesení č. RM 07 26 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Podmokelská 1070/24,
Děčín IV (kino Sněžník), v II. NP o celkové výměře 35,9 m² a III. NP o celkové výměře 52,8
m² za účelem zřízení kanceláří za nájemné dle “Zásad”.
Usnesení č. RM 07 26 37 04
Rada města projednala žádost
v k. ú. Bělá u Děčína a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 39/1 - trvalý travní porost a p. č. 40 – trvalý travní porost v k. ú.
Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN včetně
přípojek přes část pozemků p. č. 39/1 a p. č. 40 v k. ú. Bělá u Děčína a práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 07 26 37 05
Rada města projednala žádost
v k. ú. Bělá u Děčína a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1217 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva uložení vedení plynové a vodovodní přípojky přes část pozemku
p. č. 1217 v k. ú. Horní Oldřichov a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
přípojek, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 26 37 06
Rada města projednala žádost
v k. ú. Chrochvice a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 359 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN včetně přípojky přes část pozemku p. č. 359
v k. ú. Chrochvice 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 26 37 07
Rada města projednala žádost
v k. ú. Bělá u Děčína a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 471/10 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN včetně přípojky přes část pozemku p. č.
471/10 v k. ú. Bělá u Děčína 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 26 37 08
Rada města projednala žádost
v k. ú. Prostřední Žleb a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemků

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1198/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 655/3 – ostatní plocha,
komunikace, p. č. 1194 – ostatní plocha, komunikace, st. p. č. 282, 1197/1 – ostatní plocha,
komunikace a st. p. č. 265/2 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení vedení
plynovodu včetně přípojek přes část pozemků p. č. 1198/1, 655/3, 1194, 282, 1197/1
a 265/2 v k. ú. Prostřední Žleb a práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem,
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údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě a přípojek, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 26 37 09
Rada města projednala žádost
v k. ú. Prostřední Žleb a

o

zřízení

věcného

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1218 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení vedení dešťové kanalizace přes část pozemku p. č. 1218 v k. ú.
Prostřední Žleb 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 26 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemků p. č. 2291 o výměře 20 m 2 v k. ú. Děčín
a ůp. č. 2295 o výměře 20 m2 v k. ú. Děčín na stavbu prodejního stánku, určeného k prodeji
tisku a tabákových výrobků.
Usnesení č. RM 07 26 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 387 o výměře cca 50 m 2 v k. ú.
Děčín na zahradu, pro Parohovy z Děčína, za roční nájemné 100,00 Kč, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 26 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 387 o výměře cca 100 m2 v k. ú.
Děčín na zahradu, pro Adéeovy a pana Chloubu z Děčína, za roční nájemné 200,00 Kč,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 07 26 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem

pozemku p. č. 386 o výměře 717 m2 v k. ú.
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Podmokly na zahradu pro pana Podlipského z Děčína, za roční nájemné 717,00 Kč, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 07 26 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 386 o výměře 717 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 07 26 37 15
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 26 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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 26 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3281 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 26 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 706 o výměře 318 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 26 37 19
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2419 o výměře 128 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 26 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 11 o výměře 1262 m2
v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 07 26 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 26 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 297/4 o výměře 150 m2
a pozemek p. č. 297/2 o výměře 150 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 07 26 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 176 o výměře 947 m 2,
pozemek p. č. 177/1 o výměře 423 m2 a pozemek st. p. č. 95 o výměře 107 m2 vše v k. ú.
Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 26 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 177/2 o výměře 73 m2
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v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 07 26 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2821/2 o výměře 32 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Schneiderovou z Děčína, za cenu 12.800,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2821/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro Schmidtovy z Děčína, za cenu 10.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2821/5 o výměře 25 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro Zvoníčkovy z Děčína, za cenu 10.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2821/6 o výměře 25 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Mošnu z Děčína, za cenu 10.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2821/7 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Mošnu z Děčína, za cenu 10.800,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 26 37 30
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 2820/1 a p. č. 2821/1,
dle GP č. 1863-092/2007 nově ozn. jako p. p. č. 2821/1 o výměře 320 m 2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro paní Schneiderovou,
Schmidtovy, Zvoníčkovy, pana Mošnu, pana Mošnu a pana Vítka všichni z Děčína, za cenu
48.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3287 v k. ú. Podmokly
(dle GP č. 2876-029/2007 se jedná o pozemek p. č. 3287/2 o výměře 181 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím Průžkovým z Děčína, za cenu 27.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3288 v k. ú. Podmokly
(dle GP č. 2876-029/2007 se jedná o pozemek p. č. 3288/2 o výměře 212 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím paní Kolesové z Děčína, za cenu 31.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3293 v k. ú. Podmokly
(dle GP č. 2876-029/2007 se jedná o pozemek p. č. 3293/2 o výměře 196 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím Němečkovým z Děčína, za cenu 29.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 569/1 (dle GP č. 2871-197/2007
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se jedná o pozemek p. č. 569/14 o výměře 112 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Matějíčkové z Děčína, za cenu 16.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 569/1
(dle GP č. 2871-197/2007 se jedná o pozemek p. č. 569/1 o výměře 1831 m 2)
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím panu Dragounovi z Děčína, za cenu
274.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1224 o výměře 135 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro Bránišovy z Děčína, za cenu
20.250,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 26 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/4 o výměře 774 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek
p. č. 1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Martinku z Děčína, za cenu 62.554,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/5 o výměře 592 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a p. č. 1373/2
o výměře 97 m2, vše v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Kovárnického z Děčína, za cenu 49.204,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 07 26 37 39
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/6 o výměře 672 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Vaclovou z Děčína, za cenu 54.904,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/7 o výměře 799 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Jančára z Děčína, za cenu 64.429,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 41
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/8 o výměře 594 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Hamplovou z Děčína, za cenu 49.054,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/9 o výměře 673 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Mühlsteina z Děčína, za cenu 54.979,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 43
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/11 o výměře 673 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
Svobodovy a pana Janovského, všichni z Děčína, za cenu 54.979,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373 dle GP č. 534222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/12 o výměře 508 m 2, ideální 1/34 částí pozemku p. č.
1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č. 1373/2
o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Lundáka z Děčína, za cenu 42.604,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/13 o výměře 562 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Jančára z Děčína, za cenu 46.654,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/18 o výměře 509 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro paní Rousovou z Děčína, za cenu 42.679,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 07 26 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/19 o výměře 624 m 2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Němce z Děčína, za cenu 51.304,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 26 37 48
Rada města projednala návrh na převod pozemků z vlastnictví TS Děčín v likvidaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemků p. č. 405/5 o výměře 231 m2, p. č. 405/6
o výměře 59 m2 a p. č. 405/7 o výměře 174 m 2 v k. ú. Podmokly z vlastnictví TS Děčín
v likvidaci do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 26 37 49
Rada města projednala žádost o odložení platby za prodej části pozemku v k. ú. Děčín
– Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost o odložení platby za prodej části pozemku p. č. 1080,
dle GP č. 612-014/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 1080/3 o výměře 42 m2 v k. ú. Děčín
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím a to nejpozději v termínu do 31. 5. 2008.
Usnesení č. RM 07 26 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 05 29 37 34 a usnesení č. RM 05 29 37 35 ze dne 4. 10. 2005 v
plném znění, týkající se prodeje pozemků p. č. 3097 a st. p. č. 1941 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 05 09 04 57 ze dne 20. 10. 2005,
týkající se prodeje pozemků p. č. 3097 a st. p. č. 1941 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 26 37 51
Rada města projednala dopis pana Holuba ze dne 17. 9. 2007, týkající se odprodeje pozemků
v k. ú. Děčín – Staré Město a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 07 26 37 52
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Rada města projednala dopis paní Etely Bášové ze dne 3. 10. 2007, týkající se odprodeje
pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na odprodej
pozemků p. č. 10/1 a p. č. 10/2 v k. ú. Prostřední Žleb do 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 26 37 53
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 26 37 54
Rada města projednala návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120009010 na stavbu Děčín – přeložka
kabelu VN na pozemku p. č. 459 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120009010 s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 07 26 37 55
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
- paní Vajdové z částky 95.595,00 Kč na 10 %, tj. 9.559,50 Kč
- panu Papežovi z částky 135.015,00 na 10 %, tj. 13.501,00 Kč
- panu Horváthovi z částky 98.301,43 na 20 %, tj. 19.660,00 Kč.
Usnesení č. RM 07 26 37 56
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu:
- paní Kořínkové z částky 12.248,00 Kč na 10 %, tj. 1.248,00 Kč
- panu Milatovi z částky 11.455,00 Kč na 50 %, tj. 5.727,50 Kč.
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Usnesení č. RM 07 26 37 57
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 Váchou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 1.534.836,00 Kč
v měsíčních splátkách 500,00 Kč, - s Kubalovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada
dluhu ve výši 30.065,00 Kč v měsíčních splátkách 1.500,00 Kč, - s paní Smolíkovou Děčína,
dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 1.102.132,00 Kč v měsíčních splátkách
1.000,00 Kč, - s paní Nistorovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši
2.087.188,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, - s panem Linkou, zastoupeným paní
Vaňkovou, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 635.378,00 Kč v měsíčních
splátkách 1.000,00 Kč, - s panem Polívkou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu
ve výši 265.760,00 Kč v měsíčních splátkách 200,00 Kč, - s panem Valdou z Děčína,
dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 130.028,07 Kč v měsíčních splátkách
1.500,00 Kč, všechny splatné do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou splátek.
Usnesení č. RM 07 26 37 58
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky za nájem bytu a
s c h v a l u je
odpis pohledávky za zemřelým panem Schrenkem ve výši 13.396,50 Kč.
Usnesení č. RM 07 26 38 01
Rada města projednala návrh dodatku zřizovací listiny Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a dále návrh dodatku příkazní smlouvy uzavřené s uvedenou
příspěvkovou organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke zřizovací listině s účinností od 1. 1. 2008 a
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě s účinností ke dni jejího uzavření dle důvodové zprávy a
příloh tohoto návrhu a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem výše uvedených dodatků
a podpisem úplného znění zřizovací listiny a příkazní smlouvy a
rozhodla,
aby Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., vedle hlavního předmětu činnosti bezúplatně
poskytovalo kulturní služby seniorům v klubech seniorů a dále, aby poskytovalo ubytování
seniorům čerpajícím sociální služby.
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Usnesení č. RM 07 26 39 01
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2007 a
ro z h o d l a
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2007 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2007 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 07 26 39 02
Rada města projednala návrh dodatku k příkazní smlouvě a ke zřizovací listině Základní
školy Děčín II, Kamenická 1145, p. o. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 6 ke zřizovací
listině Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 26 39 03
Rada města projednala návrh dodatku příkazní smlouvě a ke zřizovací listině Základní školy
Děčín XXXII, Míru 152, p. p. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 6 ke zřizovací
listině Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 26 39 04
Rada města projednala Dohodu o užívání a správě děkanského kostela Povýšení sv. Kříže
v Děčíně a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této dohody.
Usnesení č. RM 07 26 50 01
Rada města projednala analýzu současného stavu zajišťování agendy stavebních prací,
dodávek a služeb v podmínkách statutárního města a magistrátu města a
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ukládá
tajemníkovi magistrátu města upravit stávající organizační normy statutárního města a
magistrátu města tak, aby byl stanoven jednoznačný rozsah kompetencí jednotlivých odborů
magistrátu města při výkonu agendy stavebních prací na úseku investic, oprav a údržby a
dodávek a služeb a tyto předložit do rady města nejpozději do 20. prosince 2007.
Usnesení č. RM 07 26 60 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín za září 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2007 o 58.139 tis. Kč,
zvýšení výdajů o 1.861 tis. Kč a zvýšení třídy financování o 60.000 tis. Kč.
Usnesení č. RM 07 26 60 02
Rada města projednala informaci o záměru
v canicrossu a bikejöringu v Děčíně a

pořádat v

roce 2008 Mistrovství Evropy

vyjadřuje
podporu pro konání tohoto mistrovství v Děčíně s tím, že od organizátorů požaduje
předložení organizačního záměru a finančního rozpočtu této akce.

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

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek

16

v. r.

