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 5. února 2008
Usnesení č. RM 08 03 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení č. RM 07 31 50 04 - tajemník magistrátu - vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 03 35 01
Rada města projednala informaci o konání řádné valné hromady společnosti TERMO Děčín
a. s., včetně návrhu na usnesení této valné hromady a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku, aby hlasoval na valné hromadě
společnosti TERMO Děčín, a. s., pro schválení jednotlivých bodů pořadu souhlasně.
Usnesení č. RM 08 03 36 01
Rada města projednala návrh na rozšíření pořízení 8. změny Územního plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozšíření 8. změny Územního plánu města Děčín o 17 lokalit
a o úpravu závazného regulativu pro občanskou vybavenost a rekreačně klidovou zónu s tím,
že část finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena jejími iniciátory v souladu
se schválenými Zásadami.
Usnesení č. RM 08 03 37 01
Rada města projednala návrh na nabytí objektu bez č. p. s pozemkem st. p. č. 1788 v k. ú.
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí objektu bez č. p. s pozemkem st. p. č. 1788 – objekt
školní družiny při Základní škole Kamenická, Děčín II, za cenu dle výsledků dražby
z vlastnictví Bytového podniku Děčín, státní podnik v likvidaci.

Usnesení č. RM 08 03 37 02
Rada města projednala informace o dražbě objektu bez č. p. s pozemkem st. p. č. 1788
v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku účastí
na dražbě objektu Školní družiny při Základní škole Kamenická, Děčín II, s pozemkem
st. p. č. 1788 v k. ú. Děčín, konané dne 22. 2. 2008.
Usnesení č. RM 08 03 37 03
Rada města projednala informaci o konání dražby objektu bez č. p. s pozemkem st. p. č.
1788 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit složení jistoty ve výši 200.000,00 Kč, v souladu s dražební
vyhláškou vyhotovenou dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, veřejné dražby
dobrovolné, konané dne 22. 2. 2008.
Usnesení č. RM 08 03 37 04
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 195/11 v k. ú. Podmokly,
dle GP č. 2935-8/2008 se jedná o pozemek p. č. 195/15 o výměře 82 m 2, se všemi součástmi
a příslušenstvím od manželů Svobodových z Děčína, za cenu 887,--Kč/m 2, tj. 72.734,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 03 37 05
Rada města projednala žádost vlastníků jednotek ul. Dvořákova č. p. 1332/16 a č. p. 1333/14,
Děčín II, o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající se poskytnutí slevy
ve výši 30 % vlastníkům jednotek ul. Dvořákova č. p. 1332/16 a č. p. 1333/14, Děčín II,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy, na pozemku
st. p. č. 1250/29 v k. ú. Děčín u podmínky prodeje 40 bytových jednotek i přesto,
že se nejedná o prodej 100 %.
Usnesení č. RM 08 03 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a

neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2390/2 v k. ú. Děčín o výměře 1270 m2
k účelu užívání jako herní plochu pro nejmenší v rámci projektu „s nejmenšími bezpečně
v silničním provozu“.
Usnesení č. RM 08 03 37 07
Rada města projednala návrh na převod pozemků z vlastnictví Technické služby Děčín
v likvidaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemků p. č. 816/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Bynov,
p. č. 3420/1 o výměře 6838 m2, p. č. 3657/69 o výměře 195 m2, p. č. 3657/70 o výměře
359 m2 v k. ú. Podmokly, p. č. 809/15 o výměře 105 m2 v k. ú. Nebočady, st. p. č. 672
o výměře 313 m2, st. p. č. 2290 o výměře 8 m2, p. č. 2904/22 o výměře 1958 m2, p. č. 2904/23
o výměře 648 m2, p. č. 2904/24 o výměře 278 m2, p. č. 2904/25 o výměře 260 m2
a části
p. č. 2910/1 v k. ú. Podmokly z vlastnictví TS Děčín v likvidaci do majetku statutárního
města Děčín.
Usnesení č. RM 08 03 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 1532 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 03 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 106 o výměře 536 m 2 v k. ú.
Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 03 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 100/1 o výměře 2113 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. RM 08 03 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3220 o výměře 10555 m2 v k.
ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 03 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 138/2 o výměře 190 m2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Turečkovy z Děčína, za cenu
19.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 03 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 275/1 o výměře 609 m2,
dle GP č. 2904-239/2007 nově ozn. jako pozemek p. č. 275/7, v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Anderle z Děčína, za cenu 135.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 03 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 877/28 o výměře 89 m 2
(dle
GP č. 649-179/2007 nově ozn. jako pozemek p. č. 877/95) v k. ú. Boletice nad Labem
se všemi součástmi a příslušenstvím pro ČR – Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3,
PSČ 225 99, za cenu 35.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 03 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 11 o výměře 1262 m2 v k. ú.
Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pánům Švarcovým z Děčína, za cenu
150.000,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 08 03 37 16
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 316/1 (dle GP č. 1798-103/2006 se jedná o pozemek p. č. 316/1)
a část pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka
objektu na pozemku st. p. č. 314/2 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 03 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 316/1 (dle GP se jedná o pozemek
p. č. 316/4 o výměře 395 m2 ) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím panu Thanh
Vu Duy z Děčína, za cenu 158.000,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy pro statutární
město Děčín tak, jak bude vyznačeno v GP.
Usnesení č. RM 08 03 37 18
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků pod stavbou chodníku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků p. č. 333/3 a p. č. 334, dle GP č.
278-38/2002 nově ozn. jako díl „b“ o výměře 7 m 2 a díl „c“ o výměře 16 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní Veselé zDěčína, za cenu 4.807,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 03 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku
p. č. 761/12 o výměře 435 m2, p. č. 784/2 o výměře 514 m2, st. p. č. 714/2 o výměře 143 m2,
částí pozemků p. č. 779, st. p. č. 714/1, p. č. 797 a p. č. 761/138 o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro
společnost A+R, s. r. o., Jirny 353, PSČ 250 90, IČ 26746000, za cenu 1.100,--Kč/m2
s těmito podmínkami:
•

budoucí kupující uhradí část kupní ceny (zálohy) ve výši 1.000.000,00 Kč do 30-ti
dnů po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že porušení závazku
povinnosti uzavřít kupní smlouvu ze strany budoucího kupujícího bude zajištěno
smluvní pokutou ve výši 1.000.000,00 Kč, přičemž záloha bude započtena na úhradu
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•
•

smluvní pokuty,
budoucí kupující má povinnost uzavřít kupní smlouvu do 60 dnů po nabytí právní
moci kolaudačního souhlasu stavby,
části pozemků p. č. 761/5, st. p. č. 714/1, p. č. 779, p. č. 784/2, p. č. 761/12, p. č.
1207/1, p. č. 761/138, p. č. 797, p. č. 761/1, p. č. 761/135 a p. č. 761/14 v k. ú. Bynov
v rozsahu geometrického plánu, který bude vyhotoven, budou zatíženy bezúplatným
věcným břemenem práva obecného užívání chůze a jízdy pro statutární město Děčín,

přičemž samotná kupní smlouva bude uzavřena po splnění následujících podmínek:
•
•

•
•

investor vybuduje v rámci investiční akce na své náklady chodník pro pěší přes
pozemek p. č. 797, p. č. 761/1 a p. č. 761/135 v k. ú. Bynov,
investor vybuduje v rámci investiční akce na své náklady přístupovou komunikaci
k sousednímu fotbalovému hřišti a k jeho zázemí (na částech pozemků p. č. 779, p. č.
761/5 a p. č. 714/1 v k. ú. Bynov) a současně umožní parkování na parkovišti Penny
Marketu v době konání fotbalových zápasů,
investor zachová, případně, po dohodě s uživateli p. č. 761/5 v k. ú. Bynov (TJ Union
Děčín), upraví ochrannou síť tak, aby byla zajištěna bezpečnost na obslužné
komunikaci – parkovišti.
investor na své náklady přemístí zastávku MHD ve směru Děčín – Bynov s názvem
U zámečku a současně vybuduje záliv pro autobusy u této zastávky.

Usnesení č. RM 08 03 37 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 07 23 37 17 ze dne 25. 9. 2007 v plném znění, týkající
se odprodeje části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 07 23 37 18 ze dne 25. 9.2007 v plném znění, týkající
se odprodeje části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 27 ze dne 25. 10. 2007 v plném
znění, týkající se odprodeje části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly,
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 28 ze dne 25. 10. 2007 v plném
znění, týkající se odprodeje části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 03 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit :

1/ prodej části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Višínovým a Hanákovým, všichni z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2
+ ostatní náklady, s podmínkou zatížení této části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva chůze a jízdy k pozemku p. č. 42 v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“,
2/ prodej části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Mikšíčkovi z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady,
s podmínkou zatížení této části pozemku p. č. 43 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
chůze a jízdy k pozemku p. č. 42 v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 03 37 22
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit části pozemků a to:
- do majetku města část pozemku p. č. 2379 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú.
Děčín;
- z majetku města části pozemku p. č. 2380, pozemku p. č. 2381/2 a pozemku p. č. 2382
o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 03 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 867b-108/2006 na pronájem části pozemku
p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu
1. změny – prodloužení termínu zahájení přístavby k objektu dle čl. VI/2 a čl. II/4b
nájemní smlouvy a to do 31. 12. 2008;
2. snížení úhrady nájemného dle čl. III/1 nájemní smlouvy a to na ½ tj. z původní výše
25.000,--Kč/rok na nově stanovených 12.500,--Kč/rok, za období od uzavření nájemní
smlouvy do doby vydání stavebního povolení na stavbu přístavby objektu resp. nabytí
právní moci stavebního povolení.
Usnesení č. RM 08 03 39 01
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
r o z h o d l a
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
•
•

o poskytnutí finanční dotace v roce 2008 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy
ve výši nad 50.000,00 Kč
o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 sportovním subjektům v předloženém
znění.

Usnesení č. RM 08 03 50 01
Rada města projednala informaci o podání žádostí o dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu: Program
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 na Opravu areálu kaple
sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, Chrástu.
Usnesení č. RM 08 03 50 02
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 21. 2. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2 . zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 03 50 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 2008.
Usnesení č. RM 08 03 50 04
Rada města projednala žádost sportovního subjektu SK Kraso Děčín o dotaci
na nadstandardní sportovní činnost – akce „Křišťálová brusle“ v Děčíně a
rozhodla
o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu SK Kraso Děčín, Pražská 402, Děčín 32 –
IČO - 68954123 na nadstandardní sportovní činnost – akce „Křišťálová brusle“ a

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu
subjektu SK Kraso Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 03 50 05
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2008 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace na činnost v roce 2008
ve výši do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o výši finanční dotace v roce 2008 pro subjekty pracující v oblasti kultury
dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 subjektům pracujícím v oblasti
kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 03 50 06
Rada města projednala informaci o rekonstrukci ulice Březová a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 03 50 09
Rada města projednala informaci o záměru rozšíření parkování v Ploučnická ul., Děčín III a
záměr rozšíření parkování v ul. Ploučnická
neschvaluje.
Usnesení č. RM 08 03 50 10
Rada města projednala informaci o záměru výstavby obchodně zábavního centra v Děčíně
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 03 60 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 2/2008 - 5/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku
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2008 o 300 tis. Kč a zvýšení výdajů o 300 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 03 60 02
Rada města projednala informaci o návrhu řešení dopravy v klidu ve městě Děčín a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje oslovením minimálně tří firem k podání nabídek na vypracování
studie „Řešení dopravy v klidu“.

Ing. Vladislav
primátor

R a š k a v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek

v.r.

