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

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 6. února 2007
Usnesení č. RM 07 03 29 01
Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2006 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o činnosti městské policie Děčín za rok 2006.
Usnesení č. RM 07 03 29 02
Rada města projednala návrh pozvánky na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 22. 3. 2007 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 03 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0518 5008
usnesení č. RM 0615 6001
usnesení č. RM 0621 5004
usnesení č. 1299/99
usnesení č. RM 0613 5001

vedoucí odboru místního hospodářství
vedoucí odboru místního hospodářství
vedoucí odboru místního hospodářství
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje

VzDK
VzDK
VzDK
DK 06/2007
DK 06/2007.

Usnesení č. RM 07 03 30 02
Rada města projednala výroční zprávu statutárního města Děčín za rok 2006 o činnosti orgánů
města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tuto výroční zprávu, zpracovanou podle
§ 18 citovaného zákona
bere na
a
ukládá

vědomí

tajemníkovi magistrátu
ihned zveřejnit výroční zprávu na úřední desce magistrátu a na internetových stránkách
statutárního města Děčín.
Termín kontroly: 6. 3. 2007.
Usnesení č. RM 07 03 30 03
Rada města projednala účast v akci „Vlajka pro Tibet“ a
souhlasí
podpořit tuto akci vyvěšením tibetské vlajky na budově Magistrátu města Děčín
dne 10. března 2007.
Usnesení č. RM 07 03 30 04
Rada města projednala nabídku inzerce v měsíčníku Labský zpravodaj od společnosti
ADIMA, s. r. o., a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 03 34 01
Rada města projednala oznámení o zahájení řízení, vedené Krajským úřadem Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve věci žádosti o vydání integrovaného
povolení společnosti DAYMOON, a. s., pro zařízení „Galvanovna“ a
souhlasí
s vydáním integrovaného povolení společnosti DAYMOON, a. s., Fügnerova 51, Děčín I,
pro zařízení „Galvanovna“ s tím, že ze strany Magistrátu města Děčín, odboru životního
prostředí, nejsou k žádosti žádné připomínky.
Usnesení č. RM 07 03 35 01
Rada města projednala informaci o akciích Českých přístavů , a. s., a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 03 37 01
Rada města projednala návrh na Doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 342/2005/RKS/82
o odprodeji nemovitosti 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 05 32 37 09 ze dne 8. 11. 2005 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 10 02 06 ze dne 24. 11. 2005
v plném znění a
2) prodej nemovitosti - bytové jednotky v budově č. p. 82, 83 ul. Labské nábřeží,
Děčín XI, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemku st. p. č. 129/2 v k. ú. Prostřední Žleb, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: 9. Martin Knespl z Děčína, byt. j. č. 83/3 včetně podílů 519/4069 na společných
částech budovy a pozemku, cena nabídková 72.758,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. RM 07 03 37 02
Rada města projednala návrh na Doplněk č. 5 rozhodnutí ZM č. 144/2001/RKS/171
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 - bytové jednotky v budově č. p. 171, 172
ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a na pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
37. Jan Odvářka z Děčína, byt. j. č. 172/17 včetně podílu 357/28416 na společných částech
budovy a pozemku, cena nabídková 71.534,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávání tepelné energie na odběrná místa mimo budovu
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. RM 07 03 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 414/2007/RKS/244/13 o odprodeji bytové
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 14 37 08 ze dne 27. 6. 2006 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 08 03 14 ze dne 14. 9. 2006 v plném
znění a
2) prodej bytové jednotky č. 244/13 v budově č. p. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem,
Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 753 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Michal Otrošina z Děčína, za nabídnutou cenu 160.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 03 37 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 415/2007/RKS/244/14 o odprodeji bytu
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 bytové jednotky č. 244/14 v budově č. p. 244, 245, 246
ul. Pod Vrchem, Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 783/40968
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 753 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III,
v zastoupení pana Vasyla Kosťaka, za nabídnutou cenu 580.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
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Usnesení č. RM 07 03 37 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 417/2007/RKS/1318/43 o odprodeji bytové
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 05 01 37 06 ze dne 11. 1. 2005 a to části, týkající
se rozhodnutí č. 329/2005/RKS/1318, bodu 36 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 01 02 06 ze dne 27. 1. 2005
a to části, týkající se rozhodnutí č. 329/2005/RKS/1318, bodu 36 a
2) prodej bytové jednotky č. 1318/43 v budově č. p. 1318 ul. Dvořákova, Děčín II,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 746/30162 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1250/11 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III,
v zastoupení pana Vasyla Kosťaka, za nabídnutou cenu 500.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 03 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 418/2007/RKS/569/15 o odprodeji bytu
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 05 24 37 18 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 02 20 ze dne 15. 9. 2005 v plném
znění a
2) prodej bytové jednotky č. 569/15 v budově č. p. 569 ul. Bezručova, Děčín IV,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 960 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: JUSREAL, s. r. o., ul. Palackého 643, Děčín IV, v zastoupení pana Martina Juskuva
za nabídnutou cenu 280.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- zachovat umístění dopravní značky
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 07 03 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 418/2007/RKS/569/15 o odprodeji bytu
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 05 24 37 18 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 02 20 ze dne 15. 9. 2005
v plném znění a
2) prodej
bytové jednotky č. 569/15 v budově č. p. 569 ul. Bezručova,
Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 960 v k. ú. Podmokly,
dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: JUSREAL, s. r. o., ul. Palackého 643, Děčín IV, v zastoupení pana Martina Juskuva
za nabídnutou cenu 280.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- zachovat umístění dopravní značky
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
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Usnesení č. RM 07 03 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 451/6
o výměře 1155 m2 v k. ú. Loubí u Děčína s podmínkou zatížení části pozemku, upřesněné
geometrickým plánem, věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti
na pozemku st. p. č. 22 v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 07 03 37 09
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Těchlovice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek
p. č. 787/10 o výměře 405 m2 a pozemku p. č. 787/12 o výměře 59 m2 v k. ú. Těchlovice
nad Labem.
Usnesení č. RM 07 03 37 10
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Kámen a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek
p. č. 1391/7 o výměře 506 m2 a pozemek p. č. 1389/2 o výměře 244 m2 v k. ú. Kámen.
Usnesení č. RM 07 03 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést
pozemek
p. č. 1685/1 o výměře 3183 m2 a pozemek p. č. 1021/6 o výměře 637 m2
v k. ú. Ludvíkovice.
Usnesení č. RM 07 03 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2636 o výměře 150 m2, pozemku
p. č. 490/3 o výměře 6 m2, pozemku p. č. 490/4 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti SČP Net, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem,
Klíšská 940, za cenu 62.800,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 07 03 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 265 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín
- Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti SČP Net, s. r. o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíšská 940, za cenu 40.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 03 37 14
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 359 a p č. 403/4, dle geometrického
plánu č. 381-50/2004 se jedná o pozemek p. č. 359/3 o výměře 58 m 2 a pozemek p. č. 359/4
o výměře 4 m2 , oba v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti
SČP Net, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, za cenu 24.800,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 03 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 376/2 v k. ú. Křešice u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Honsovy z Děčína, za cenu 31.500,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 07 03 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 723/7 o výměře 185 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Bednáře z Děčína, za cenu 27.750,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 03 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 634/2 o výměře 81 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Matulu z Děčína, za cenu 12.150,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 07 03 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 634/3 o výměře 60 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Bratrů z BG VENLO, Holland, za cenu
9.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 03 37 19
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1301/4 o výměře 87 m 2 a část
pozemku p. č. 1301/2, dle geometrického plánu č. 522-24/2006 nově ozn. jako pozemek
p. č. 1301/2 o výměře
658 m 2, vše v k. ú. Březiny u Děčína, z majetku ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do majetku
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 07 03 37 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
pozemku a
schvaluje
1. revokaci části usnesení rady města č. RM 06 12 37 28 bod 2) ze dne 30. 5. 2006,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín, v plném znění a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 37 ze dne 28. 11. 2006, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 23 bod 2. ze dne
15. 6. 2006, týkající se prodeje části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín, v plném znění a
2. prodej části pozemku p. č. 114, dle geometrického plánu č. 1721-106/2005 ozn. jako
pozemek p. č. 114 o výměře
422 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím formou dohadovacího řízení s tím, že při dohadovacím řízení
o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena ve výši 801.250,00 Kč
+ 19.198,00 Kč za venkovní úpravy dle ZP + ostatní náklady s podmínkou:
- kupující se zaváže do dvou let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného
stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p. č. 114, dle geometrického plánu
č. 1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m2, v k. ú. Děčín s tím,
že pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě (pozemek
p. č. 114, dle geometrického plánu č. 1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114
o výměře 422 m2, v k. ú. Děčín) a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou
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kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního
povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí
a investice, které kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou kupujícímu
uhrazeny;
- kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu pozemku v rozsahu:
- nové štěrkové lože pro stání vozidel;
- zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné umístění 2 ks prodejních stánků;
- kupující umožní prodávajícímu umístění stánku infocentra na pozemku p. č.
114 v k. ú. Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci stavebního
povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku.
Usnesení č. RM 07 03 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 29 ze dne 30. 5. 2006, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 877/1 v k. ú. Boletice nad Labem, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 24 ze dne 15. 6. 2006, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 877/1 v k. ú. Boletice nad Labem, v plném znění a
2. prodej části pozemku p. č. 877/1, dle geometrického plánu č. 603-031/2005 nově ozn.
jako pozemek p. č. 877/94, o výměře 306 m 2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Hamáčkovou z Děčína, za cenu 30.600,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 07 03 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva a prodej
pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 29 ze dne 2. 5. 2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 663/1 v k. ú. Bynov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 37 ze dne 15. 5. 2006, týkající
se prodeje pozemku p. č. 663/1 v k. ú. Bynov plném znění a
2. prodej pozemku p. č. 663/1 o výměře 378 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele Musilovy z Děčína, za cenu 56.700,00 Kč + ostatní
10

náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 07 03 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 25 37 36 ze dne 28. 11. 2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 239 v k. ú. Boletice nad Labem, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 239 o výměře 557 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Dohnalovy z Děčína,
za cenu 75.700,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady s podmínkou vrácení
ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům (nájemcům), a to po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 07 03 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 08 37 19 ze dne 4. 4. 2006, týkající se prodeje
pozemků
p. č. 855/3, p. č. 837/19 a části pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 03 23
ze dne 20. 4. 2006, týkající se prodeje pozemků p. č. 855/3, p. č. 837/19 a části pozemku
p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. RM 07 03 37 25
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2923,
p. č. 2924 a p. č. 2291 v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 2923, p. č. 2924 – ostatní komunikace a pozemku p. č. 2291 –
zeleň v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení telekomunikačního kabelu přes tyto
pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 03 37 26
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 1527
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v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1527 – ostatní komunikace v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 03 37 27
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2930
v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2930 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 03 37 28
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 239
v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2391 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení zemního kabelového vedení NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 03 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení Děčín
ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na spoluúčast v projektu
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ do Blokového grantu vyhlášeného Nadací rozvoje
občanské společnosti, která bude poskytnuta v případě podpoření tohoto projektu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení Děčín
ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na spoluúčast
v projektu „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ do Blokového grantu vyhlášeného Nadací
rozvoje občanské společnosti, která bude poskytnuta v případě podpoření tohoto projektu,
dle důvodové zprávy a příloh.

Usnesení č. RM 07 03 39 01
Rada města projednala vyhodnocení činnosti Pedagogického centra a vyúčtování poskytnuté
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dotace za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pokrytí nákladů spojených s provozem
odloučeného pracoviště v Děčíně a toto
bere

na

vědomí

a na základě tohoto vyhodnocení
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s.,
na rok 2007 a
2. Smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 07 03 50 01
Rada města projednala podnět Občanského sdružení EKO Horní Oldřichov k rozhodnutí
Zastupitelstva města Děčín o odmítnutí 5. varianty dálničního přivaděče centrem Děčína
s využitím drážního tělesa (regionální trať č. 132) a
doporučuje
zastupitelstvu města tento podnět vzít na vědomí a zabývat se jím až bude zpracovaná
ověřovací studie jako jedna z variant napojení města na dálnici D 8.
Usnesení č. RM 07 03 50 02
Rada města projednala žádost Tenisového klubu Česká Kamenice o finanční příspěvek
na pronájem tenisové haly v Děčíně ve výši 3.500,00 Kč a
rozhodla
poskytnout Tenisovému klubu Česká Kamenice finanční příspěvek ve výši 3.500,00 Kč
na pronájem tenisové haly v Děčíně ke konání celostátního turnaje mladších žákyň ve dnech
10. 2. - 12. 2. 2007.
Usnesení č. RM 07 03 50 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 0701 0405
– primátor - VzDK.

Usnesení č. RM 07 03 50 04
Rada města projednala návrh na vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe včetně
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návrhu plánu péče Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a
schvaluje
vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe včetně návrhu plánu péče o Národní
přírodní rezervaci Kaňon Labe .
Usnesení č. RM 07 03 50 05
Rada města projednala informaci o vydání Odpadového kalendáře 2007 a
bere

na

vědomí

vydání Odpadového kalendáře 2007 v únorovém čísle Zpravodaje města Děčín.
Usnesení č. RM 07 03 50 06
Rada města projednala návrh na zavedení Městského rezervačního systému v Děčíně (týkající
se centrálního předprodeje vstupenek) a
schvaluje
zavedení Městského rezervačního systému v Děčíně dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 03 50 07
Rada města projednala zprávu o výběrovém řízení, vyhlášeném na pracovní místo vedoucího
úředníka, a to vedoucího odboru provozního a organizačního a
souhlasí
s rozhodnutím tajemníka Magistrátu města Děčín, podle § 2 odst. 6) zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenovat
Ing. Petra Hodbodě do funkce vedoucího odboru provozního a organizačního ode dne
7. února 2007.
Usnesení č. RM 07 03 50 08
Rada města projednala žádost manželů Stružinských ze dne 22. 1. 2007 o prominutí úroků
z prodlení a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že své rozhodnutí odkládá do doby ukončení odvolacího řízení ve věci návrhu
na nařízení exekuce a doplacení všech nákladů řízení souvisejících s vymáháním pohledávky
dle rozsudku Okresního soud v Děčíně včetně nákladů exekučního řízení.
Usnesení č. RM 07 03 60 01
Rada města projednala návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové organizace a
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s c h v a l u j e
s účinností od 1. ledna 2007 navýšení osobního příplatku řediteli Městského divadla v Děčíně,
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 03 60 02
Rada města projednala zápisy z jednání kulturní komise, konané dne 18. prosince 2006
a dne 26. ledna 2007 a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 03 60 03
Rada města projednala kopii dopisu Okresní hospodářské komory v Děčíně, adresovaného
ministrovy dopravy, ve věci vybudování pokračování silnice I/13 ve čtyřproudové variantě
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 03 60 04
Rada města projednala písemné stanovisko Hospodářské a sociální rady okresu Děčín
k realizaci stavby „Přeložka silnice I/13“ – přivaděče z Děčína k dálnici D 8 a toto
bere

na

vědomí.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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