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

USNESENÍ
z 28. schůze rady města konané dne 20. listopadu 2007

Usnesení č. RM 07 28 30 01
Rada města projednala přijatou stížnost č. j. 99339/07 na nepovolené oplocení části
městského pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město konkrétní osobou a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že odbor místního hospodářství a majetku města zajistil zjednání nápravy – oplocení
části pozemku, jež slouží jako zázemí k obytnému domu, bylo dotčenou osobou odstraněno, a
pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku zasláním odpovědi stěžovatelům o provedeném
zjednání nápravy.
Usnesení č. RM 07 28 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. 1299/99

vedoucí OR

DK 02/08.

Usnesení č. RM 07 28 34 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu
zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2007 pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ ve výši 20.000,00Kč, dle důvodové
zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 07 28 34 02
Rada města projednala žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy
CHKO České středohoří o připomínky k návrhu na zařazení lokality CZ0424128 Labské
údolí do národního seznamu evropsky významných lokalit a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí zpracováním odpovědi za statutární město Děčín
dle důvodové zprávy, a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu
podpisu.
Usnesení č. RM 07 28 34 03
Rada města projednala žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
Správy CHKO České středohoří o připomínky k návrhu na zařazení lokality CZ0420451
Bohyňská lada, Chmelník a Lotarův vrch do národního seznamu evropsky významných
lokalit a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí zpracováním odpovědi za statutární město Děčín
dle důvodové zprávy, a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu
podpisu.
Usnesení č. RM 07 28 35 01
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30. 9. 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 28 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve III. čtvrtletí 2007 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 28 35 03
Rada města projednala žádost paní Sýkorové o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 07 28 36 01
Rada města projednala informaci odboru rozvoje o provozu výletní lodi a vyúčtování nákladů
v sezóně roku 2007 a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje vypsat výběrové řízení na provozování výletní lodi na sezónu roku
2008 s termínem do 30. 12. 2007.
Usnesení č. RM 07 28 36 02
Rada města projednala informaci o akci „Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Děčín –
Červený Vrch - 2. etapa“ a
schvaluje
provedení dodatečných prací a prodloužení termínu dokončení akce dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou RAVEL spol. s r. o.
Usnesení č. RM 07 28 36 03
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2006 (358/2006/36)
ze dne 17. 7. 2006 na stavbu Rekonstrukce objektu Tyršova domu č. p. 1354, č. p. 1255
a č. p. 1256 na děčínském zámku a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo.
Usnesení č. RM 07 28 37 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města a
schvaluje
pořízení 50 ks odpadkových košů vzoru prima Linea 120 l v barvě „siena“ od firmy
URBANIA, s. r. o., pro umístění do centra města a
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pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k zajištění nákupu 50 ks
odpadkových košů vzoru prima Linea 120 l v barvě „siena“ s tím, že nebude postupováno
dle Směrnice č. 5, účinné od 23. 8. 2006 k pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 07 28 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene
p. č. 1217, p. č. 1232, p. č. 1234 a p. č. 1235 v k. ú. Horní Oldřichov a

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1217 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 1232 – ostatní plocha,
silnice, p. č. 1234 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 1235 – ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
na pozemcích p. č. 1217 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 1232 – ostatní plocha, silnice,
p. č. 1234 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 1235 – ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Horní Oldřichov pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku
p. č. 62/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 79/1 – ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 62/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 79/1 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení
NN na pozemcích p. č. 62/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 79/1 - ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene
p. č. 1266/2 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Prostřední Žleb a

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1266/2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1266/2 – ostatní
plocha, komunikace, v k. ú. Prostřední Žleb pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce,
a. s., za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 07 28 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene
p. č. 2838 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Podmokly a

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2838 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení ntl. plynovodní přípojky PE 40 na pozemku p. č. 2838 – ostatní
plocha, komunikace, v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská
plynárenská, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 424/2007/RKS/227/302 o odprodeji
nebytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 15 37 22 ze dne 11. 7. 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení zastupitelstva č. ZM 06 08 03 20 ze dne 14. 9. 2006 v plném znění a
2) prodej nebytové jednotky č. 227/302 v budově č. p. 227 ul. 28. října, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 1534/34418 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 227 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: TRANOVÁ – podíl ½ za kupní cenu 1.410.000,00 Kč, TRAN DINH – podíl ½
za kupní cenu 1.410.000,00 Kč, oba z Děčína
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
• po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
• umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
• umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
• kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 28 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 2955/5 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení vedení NN a umístění sloupu vedení NN na části pozemku
p. č. 2955/5 v k. ú. Děčín 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 28 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemku p .č. 200/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Nebočady věcným
břemenem práva uložení vedení NN včetně přípojky přes část pozemku p. č. 200/1
v k. ú. Nebočady 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 28 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku
p. č. 2965/5 - ostatní plocha, a p. č. 2965/7 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2965/5 – ostatní plocha, silnice, p. č. 2965/7 – ostatní plocha,
komunikace, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení ntl. plynovodní přípojky
na pozemcích p. č. 2965/5 – ostatní plocha, silnice, p. č. 2965/7 – ostatní plocha, komunikace,
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Ústí nad Labem, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného
p. č. 2927 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Děčín a

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2927 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení vedení stl. plynovodní přípojky na pozemku p. č. 2927 – ostatní
plocha, komunikace, v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Ústí
nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného
p. č. 2951/21 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Děčín a
rozhodla
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břemene

na

části

pozemku

zatížit část pozemku p. č. 2951/21 – ostatní plocha, silnice, v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení nn na pozemku p. č. 2951/21 – ostatní plocha,
silnice, v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku
p. č. 234/2 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 244/1 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 249/3 – ostatní
plocha, zeleň, p. č. 2882 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 2884/2 – ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 234/2 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 244/1 – ostatní plocha, zeleň,
p. č. 249/3 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 2882 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 2884/2 ostatní plocha, v k. ú. Děčín, věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení
NN na pozemku p. č. 234/2 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 244/1 – ostatní plocha, zeleň,
p. č. 249/3 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 2882 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 2884/2 –
ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Děčín, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného
p. č. 2959 - ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Děčín a

břemene

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2959 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Děčín, věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku p. č. 2959 ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Děčín, a práva vstupu na pozemek p. č. 2959 – ostatní
plocha, komunikace, v k. ú. Děčín, v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníka pozemku p. č. 2767/4 ostatní plocha v k.ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 28 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene
p. č. 223 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Boletice nad Labem a

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 223 – ostatní plocha, komunikace, v k. . Boletice nad Labem,
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 223 - ostatní
plocha, komunikace, v k. ú. Boletice nad Labem, a práva vstupu na pozemek p. č. 223 –
ostatní plocha, komunikace v k. ú. Boletice nad Labem v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníka pozemku
p. č. 218/2 – zahrada, v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 07 28 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout pozemky p. č. 259/1 o výměře 611 m 2, část p. č. 258/1
o výměře cca 1900 m2, část p. č. 258/3 o výměře cca 2300 m2, p. č. 251/2 o výměře 383 m2,
část p. č. 252 o výměře 2677 m2, p. č. 253 o výměře 3900 m2, p. č. 254 o výměře 685 m2
na výstavbu hřiště v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 07 28 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1003-101/05 ze dne 2. 5. 2005 na pronájem
části pozemku p. č. 1003 v k. ú. Děčín ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to paní
Pelcovou z Děčína.
Usnesení č. RM 07 28 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 457 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 07 28 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p .č. 317 o výměře 73 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 28 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 761/12 o výměře 435 m2,
pozemek p. č. 784/2 o výměře 514 m2, pozemek st. p. č. 714/2 o výměře 143 m2, části
pozemků p. č. 779, st. p. č. 714/1, p. č. 797 a p. č. 761/138 o výměrách dle geometrického
plánu v k. ú. Bynov.
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Usnesení č. RM 07 28 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1728 o výměře 513 m2
a pozemek p. č. 1729 o výměře 690 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 28 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 976 o výměře 581 m 2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 07 28 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2644/9 o výměře 129 m 2
a část pozemku p. č. 2644/1 o výměře dle geometrického plánu, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 07 28 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Buk a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 176 o výměře 149 m2
v k. ú. Krásný Buk.
Usnesení č. RM 07 28 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 11 o výměře 151 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 07 28 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1059/37
v k. ú. Prostřední Žleb o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 07 28 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2803 o výměrách
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 28 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2804 o výměrách
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 07 28 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/141 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 07 28 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1055/4 o výměře 83 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 07 28 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2810 o výměře 3992 m2
v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 07 28 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků
p. č. 3725/5 o výměře 2880 m2 a p. č. 3725/53 o výměře 238 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, za účelem výstavby komerčního objektu, pro budoucího
kupujícího spol. D-REA s. r. o., Dolní Litvínov č. p. 5, Litvínov, za cenu 1.247.200,00 Kč +
ostatní náklady, s tím, že smlouva kupní bude uzavřena do 3 měsíců po změně územního
plánu města Děčín, kterou se určí předmětné pozemky k zastavění objektem občanského
vybavení, s podmínkou úhrady části kupní ceny (zálohy) ve výši 100.000,00 Kč
před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že porušení závazku k uzavření kupní
smlouvy bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 100.000,00 Kč; smlouva o smlouvě budoucí
zanikne, pokud do 31. 12. 2010 nedojde ke shora uvedené změně územního plánu.
Usnesení č. RM 07 28 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 332/3 dle geometrického plánu
č. 545-025/2007 ozn. jako pozemek p. č. 332/6 o výměře 94 m2 v k. ú. Březiny u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Líbala z Děčína, za cenu 37.600,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 28 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446 o výměře 365 m2 a pozemku
p. č. 2445 o výměře 242 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím podíl
½ do společného jmění manželům Dörnerovým a podíl ½ do společného jmění manželům
Vajglovým, všichni z Děčína, za cenu 145.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 28 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2059 o výměře 253 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Círovým z Děčína, za cenu 83.490,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 28 37 35
Rada města projednala dopis pana Šlambory a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit přijetí daru – pozemek p. č. 1733/2 o výměře
840 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů
Davidových z Děčína a manželů Šlamborových z Děčína.
Usnesení č. RM 07 28 37 36
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 453 a části pozemku p. č. 449
v k. ú. Podmokly dle geometrického plánu č. 1758-364/2005 ozn. jako pozemek p. č. 449
o výměře 202 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Státní plavební
správy, Jankovcova 1534/4, Praha 7, za cenu 101.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 28 37 37
Rada města projednala návrh smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro rok 2008 včetně příloh, jejichž součástí
je i úprava cen jízdného městské autobusové dopravy a zavedení nových druhů jízdenek,
a to mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a. s., a
schvaluje
uzavření Smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské
autobusové dopravy v Děčíně za rok 2008 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 07 28 37 38
Rada města projednala návrh na pověření ke koordinaci akce „ME canicrossu a bikejöringu
v roce 2008 Česká Republika“ a
pověřuje
Ing. Tomáše Martinčeka, vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města ke
koordinaci akce „ME canicrossu a bikejöringu v roce 2008 Česká Republika“.
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Usnesení č. RM 07 28 37 39
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se výkupu pozemků v k. ú. Borek u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 07 37 42 ze dne 4. 4. 2007 ve smyslu
změny textu z původního „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 m 2“
na nový text „ pozemků ze zjednodušené evidence – č. 609/3 PK, 611/1 – díl 2 PK,
č. 611/3 PK, č. 611/4 PK, č. 608/2 PK, č.608/1 – díl 2 PK dle nového geometrického
plánu č. 152-006/2007 označené jako pozemek p. č. 651/9 o výměře 5557 m2
v
k. ú. Borek u Děčína“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 03 03 25 ze dne 19. 4. 2007 ve smyslu změny textu z původního „pozemků
ze zjednodušené evidence – č. 609/3 PK o výměře 647 m2, 611/1 – díl 2 PK o výměře 329 m 2,
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“ na nový text „ pozemků ze zjednodušené evidence –
č. 609/3 PK, 611/1 – díl 2 PK, č. 611/3 PK, č. 611/4 PK, č. 608/2 PK, č.608/1 – díl 2 PK
dle nového geometrického plánu č. 152-006/2007 označené jako pozemek p. č. 651/9
o výměře 5557 m2 v k. ú. Borek u Děčína“.
Usnesení č. RM 07 28 38 01
Rada města projednala smlouvu o poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení Děčín
ve výši 80 tis. Kč na spoluúčast v projektu „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
do Blokového grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace Charitnímu
sdružení Děčín ve výši 80 tis. Kč na spoluúčast v projektu „Asistenční služba pro rodiny
s dětmi“ do Blokového grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti,
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 07 28 38 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 172.000,00 Kč
panu Podmanickému a smlouvu o poskytnutí peněžitého daru a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
• o poskytnutí peněžitého daru ve výši 172.000,00 Kč panu Podmanickému,
• o uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru dle důvodové zprávy a návrhu
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•

smlouvy, které tvoří její přílohu,
o pověření primátora statutárního města Děčín
smlouvy.

Ing. Vladislava Rašku podpisem

Usnesení č. RM 07 28 39 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatku č. 5 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková
organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 5 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková
organizace.
Usnesení č. RM 07 28 39 02
Rada města projednala dohodu o úhradě neinvestičních nákladů předškolních zařízení,
zřízených městem Česká Kamenice mezi městem Česká Kamenice a statutárním městem
Děčín a
neschvaluje
uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů předškolních zařízení, zřízených městem
Česká Kamenice mezi městem Česká Kamenice a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 07 28 39 03
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 28 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace, o souhlas s podáním žádosti o grant a
souhlasi
s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace, o grant nadace ČEZ.

Usnesení č. RM 07 28 39 05
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Rada města projednala žádost o schválení záměru výstavby dětského dopravního hřiště
při Základní škole a Mateřské škole Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, a
schvaluje
záměr výstavby dětského dopravního hřiště při Základní škole a Mateřské škole Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 07 28 39 06
Rada města projednala žádost o schválení záměru rekonstrukce školního hřiště při Základní
škole Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, a
schvaluje
1) záměr rekonstrukce školního hřiště při Základní škole Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace,
2) získání dotace na realizaci 1. etapy rekonstrukce školního hřiště.
Usnesení č. RM 07 28 39 07
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 84. 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 28 39 08
Rada města projednala žádost Společnosti přátel Děčína Amici - Decini o umístění svého
sídla na Zámku v Děčíně a
souhlasí
s umístěním sídla Společnost přátel Děčína Amici - Decini na adrese Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 07 28 39 09
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o.,
o odsouhlasení zakoupení dvou solárií na splátky a s tímto
souhlasí.
Usnesení č. RM 07 28 39 10
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Rada města projednala žádost Sportcentra Děčín o projednání situace, která vznikla po požáru
sportovní haly ve Vokolkově ulici, a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 28 50 01
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 628-627-2007
(555/2007/36) ze dne 21. 9. 2007 na stavbu Zámek Děčín – oprava havarované opěrné zdi,
sklepa pod terasou z jižních zahrad k sýpce a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
dílo.
Usnesení č. RM 07 28 50 02
Rada města projednala petici občanů a návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města , týkající se prodeje pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí petici občanů Děčína – Václavova a okolních čtvrtí proti
prodeji místního multifunkčního hřiště k výstavbě rodinného domu i jiným účelům a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 25 37 09 ze dne 9. 10. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 2349 v k. ú. Podmokly v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 07 ze dne
25. 10. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 2349 v k. ú. Podmokly v plném znění.
Usnesení č. RM 07 28 50 03
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2349 o výměře 2654 m2 v k. ú. Podmokly
jako sportoviště.
Usnesení č. RM 07 28 50 04
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Rada města projednala informaci o postupu Ústeckého kraje při zabezpečení Ambulantní
pohotovostní péče pro děti a dospělé ( dále APP ) na území Ústeckého kraje v roce 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. rozhodnout o zachování současného modelu zabezpečení
APP, jehož principem je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje dotčeným městům, která
následně uzavřou smlouvy s vybranými provozovateli o zabezpečení provozu ordinací
ve spádových oblastech a rozdíl v nákladech uhradí z rozpočtu města.
Usnesení č. RM 07 28 50 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 276/48 o výměře 30 m 2 v k. ú.
Březiny u Děčína na stavbu prodejního stánku, určeného k prodeji tisku a tabákových
výrobků.
Usnesení č. RM 07 28 50 06
Rada města projednala informaci o postupu prací na akci „Demolice objektů na Mariánské
Louce v Děčíně “ a
schvaluje
uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2007/027 ze dne 20. 9. 2007 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín ing. Vladislava Rašku podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 07 28 50 07
Rada města projednala návrh na manažera a členy Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města jmenovat manažera a členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín dle návrhu v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 07 28 50 08
Rada města projednala návrh spolupráce s TV Lyra za účelem prezentace města Děčín a dění
ve městě a
souhlasí
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s uzavřením smlouvy o dílo s TV Lyra dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 28 50 09
Rada města projednala návrh spolupráce s Miroslavem Kabátem MK Studio, za účelem
výroby obrazového materiálu o akcích ve městě Děčín pořádaných občanskými sdruženími,
příspěvkovými organizacemi aj., a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s Miroslavem Kabátem MK Studio dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 28 50 10
Rada města projednala návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konta dne 13. prosince 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit v navrženém znění.
Usnesení č. RM 07 28 60 01
Rada města po projednání návrhu na nevyloučení společnosti REMONDIS, spol. s r. o.,
se sídlem Praha 5, Žitavského 496, IČ: 604 91 736, jako zájemce o prodej akcií společnosti
Technické služby Děčín, a. s., se sídlem Děčín III, Březová 402, PSČ 40501, IČ: 64052257,
z veřejného výběrového řízení na prodej akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s.,
vyhlášeného usnesením rady města č. RM 07 21 29 01 ze dne 6. 9. 2007
rozhodla
v souladu článkem 6 podmínek výběrového řízení, schválených usnesením rady města
č. RM 07 21 29 01 ze dne 6. 9. 2007, nevyužít svého oprávnění vyloučit zájemce společnost
REMONDIS, spol. s r. o., se sídlem Praha 5, Žitavského 496, IČ: 604 91 736 z veřejného
výběrového řízení na prodej akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s. vyhlášeného
usnesením rady města č. RM 07 21 29 01 ze dne 6. 9. 2007.
Usnesení č. RM 07 28 60 02
Rada města projednala přijatou stížnost č. j. 118132/07 na rozšíření počtu parkovacích míst
v Chelčického ulici v Děčíně IV a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto stížnost vzít na vědomí s tím, že
− 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
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stavebního povolení,
− není proti rozšíření parkovacích míst v Chelčického ulici, které bylo schváleno radou
města dne 23. 10. 2007, usnesením č. RM 07 26 36 01.
Usnesení č. RM 07 28 60 03
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2007 (2007/504/36)
ze dne 4. 9. 2007 na akci „Dostavba plaveckého areálu Děčín – Staré Město II.etapa“ a
uzavření dodatku
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo.

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.

