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

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 4. března 2008
Usnesení č. RM 08 05 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení č. RM 08 04 30 01 - tajemník magistrátu - vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 05 35 01
Rada města projednala návrh na prodloužení splatnosti kontokorentního úvěru a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení splatnosti kontokorentního úvěru do 30. 12. 2008
a uzavření dodatku smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru s Komerční bankou, a. s., Praha,
dle důvodové zprávy .
Usnesení č. RM 08 05 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve IV. čtvrtletí 2007 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 05 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 6/2008 – 9/2008 dle důvodové
zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2008 o 99.965 tis. Kč, zvýšení výdajů o 140.906 tis. Kč
a zvýšení financování o 40.941 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 05 36 01
Rada města projednala informaci o doplnění Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí doplnění Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín o zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 08 05 36 02
Rada města projednala informaci o připravovaném projektu revitalizace objektu Atlantik a
schvaluje
výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 „K pořizování služeb, materiálu a majetku města“
pro zhotovitele architektonické a investiční studie pro akci „Revitalizace objektu Atlantik
na městské kulturní zařízení – knihovna, multifunkční a multimediální centrum Děčín“,
tj. projektová kancelář AA – ATELIER ALFA s. r. o., Přístavní 27, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 05 36 03
Rada města projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Děčín
a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., ve věci prodeje vodního díla
„Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa) a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 08 05 37 01
Rada města projednala zprávu o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Děčín
za rok 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 05 37 02
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 992/3
včetně pozemku p. č. 992/3 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly za cenu
dle ZP ve výši 65.712,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 08 05 37 03
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 992/4
včetně pozemku p. č. 992/4 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly za cenu

dle ZP ve výši 110.025,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 08 05 37 04
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
1. pronájem NP o ploše 18 m² ve III. NP objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV (kino
Sněžník), na knihovnu divadelních textů pro Svaz českých divadelních ochotníků, o. s.,
oblast České středohoří, se sídlem Fügnerova 600/12, Děčín I, na dobu neurčitou za nájemné
1,--Kč/rok,
2. pronájem NP o ploše 64 m² v suterénu objektu Teplická 587/75, Děčín IV (budova MD),
na sklady a kostymérnu souboru K. Čapek pro Svaz českých divadelních ochotníků, o. s.,
oblast České středohoří, se sídlem Fügnerova 600/12, Děčín I, na dobu neurčitou za nájemné
1,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 08 05 37 05
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor o ploše 2,5 m² v budově Základní školy,
Vrchlického 630/5, Děčín II, za účelem provozování kiosku s občerstvením.
Usnesení č. RM 08 05 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 89/1 – ost. pl., komunikace, v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 89/1 – ost. pl.,
komunikace, v k. ú. Boletice nad Labem pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 05 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 762/130 – ost. pl., pozemku p. č. 1207/6 – ost. pl., komunikace,
pozemku p. č. 762/13 – ost. pl., komunikace, pozemku p. č. 762/11- zahrada, vše k. ú. Bynov,
věcným břemenem práva uložení vedení kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 762/130 ost.
pl., p. č. 1207/6 – ost. pl., komunikace, p. č. 762/13 – ost. pl., komunikace, p. č. 762/11 zahrada, vše v k. ú. Bynov, pro budoucího oprávněné, tj. vlastníky sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 05 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 90/2 – ost. pl., komunikace v k. ú. Nebočady věcným břemenem
práva vedení nadzemního závěsného kabelu AES nad pozemkem p. č. 90/2 v k. ú. Nebočady
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s údržbou tohoto nadzemního kabelového
vedení pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 05 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.Velká Veleň a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1622/1, p. č. 1556, p. č. 1555/12, p. č. 1555/1, p. č. 1555/13,
p. č. 1555/3, p. č. 15557 - vše ost. pl., komunikace a pozemek p. č. 26 - zahrada,
vše v k. ú. Velká Veleň,
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodního řadu
na těchto pozemcích pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská vodárenská společnost,
a. s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 05 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2959 – ost. pl., komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 2959 v k. ú. Děčín a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 1640 – zast. pl. v k. ú. Děčín, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 05 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2914 – ost. pl., komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky na pozemku p. č. 2914
v k. ú. Děčín a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 05 37 12
Rada města projednala zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bynov a

rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 851/3 – ost. pl., komunikace a p. č. 1207/2 – ost. pl., komunikace
v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení vedení veřejného komunikačního zařízení
na pozemcích p. č. 851/3 a p. č. 1207/2 v k. ú. Bynov pro budoucího oprávněného,
tj. Telefónika O2 Czech Republik, a. s., za cenu 1,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 05 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2349 o výměře 2654 m2 v k. ú. Podmokly jako sportoviště
pro občanské sdružení „AKTIVNÍ OBČANÉ o. s.“, Popovická 60, Děčín 22, za cenu
100,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 05 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p č. 1574 o výměře 219 m 2
v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 08 05 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1584 o výměře 538 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 05 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 238, dle GP č. 285-008/2008 nově
ozn. jako p. č. 238/2 o výměře 421 m2 v k. ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Skytu z Děčína, za cenu 168.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
5

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1385/1, dle GP č. 1913-18/2008 nově
ozn. jako p. č. 1385/29 o výměře 28 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Andrlíka z Děčína, za cenu 11.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3281 (dle GP č. 2936-002/2008
se jedná o p. č. 3281/2 o výměře 170 m2) v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Ptáčkovým z Děčína, za cenu 25.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2419 o výměře 128 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Honzátkovi z Roztok, za cenu 19.200,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2581 o výměře 386 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Babičkovým z Děčína, za cenu 57.900,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schval uje
1. revokaci usnesení MR č. 289/95 ze dne 6. 4. 1995, týkající se prodeje pozemků p. č. 543,
p. č. 544, p. č. 545 a p. č. 546 v k. ú. Podmokly v plném znění
2. revokaci usnesení MR č. 600/98 ze dne 28. 5. 1998, týkající se prodeje pozemků p. č.
543, p. č. 544, p. č. 545 a p. č. 546 v k. ú. Podmokly v plném znění a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení MZ č. XVIII ze dne 13. 4. 1995, týkající se prodeje pozemků p. č.
543, p. č. 544, p. č. 545 a p. č. 546 v k. ú. Podmokly v plném znění a
2. revokaci usnesení MZ č. XXXVII ze dne 11. 6. 1998, týkající se prodeje pozemků p. č.
543, p. č. 544, p. č. 545 a p .č. 546 v k. ú. Podmokly v plném znění a
3. zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 544 o výměře 249 m2, p. č. 543 o výměře
77 m2, p. č. 545 o výměře 15 m2 a p. č. 546 o výměře 20 m2, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 05 37 22
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod pozemku p. č. 8/4 o výměře 6965 m2 v k. ú. Folknáře,
z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 05 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků pod komunikacemi a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 18 37 72 ze dne 28. 08. 2007, týkající
se bezúplatného převodu pozemků pod komunikacemi do vlastnictví Ústeckého kraje,
v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 06 07 52 ze dne
20. 09. 2007, týkající se bezúplatného převodu pozemků pod komunikacemi do vlastnictví
Ústeckého kraje, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 05 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků pod komunikacemi a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 197/1 o výměře 6 589 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, p. č. 778/1 o výměře 1724 m 2 v k. ú. Nebočady, p. č. 787/10 o výměře 405 m 2
v k. ú. Těchlovice nad Labem, p. č. 2937/7 o výměře 810 m2 v k. ú. Děčín, části pozemků p.
č. 780/1 dle GP č. 276-152/2007 ozn. jako pozemek p. č. 780/1 o výměře 1808 m 2 v k. ú.
Nebočady, část p. č. 27 dle GP č. 277-168/2007 ozn. jako pozemek p. č. 27/1 o výměře
3323 m2 v k. ú. Nebočady a části p. č. 2940 dle GP č. 1888-153/2007 ozn. jako p. č. 2940/1 o
výměře 195 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého
kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem za cenu 742.700,00 Kč.
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Usnesení č. RM 08 05 37 26
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést část pozemku p. č. 721
dle GP č. 640-207/2007 ozn. jako p. č. 721/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 08 05 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 07 08 37 31 bod 2. ze dne 17. 04. 2007 ve smyslu
vypuštění textu: …„+ cena za trvalé porosty dle ZP ve výši 2.111,00 Kč a vrácení ceny
za trvalé porosty ve výši 2.111,00 Kč nájemci a to po vkladu kupní smlouvy do KN“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 04 03 27
ze dne 24. 5. 2007 ve smyslu vypuštění textu: … „ + cena za trvalé porosty dle ZP ve výši
2.111,00 Kč a vrácení ceny za trvalé porosty ve výši 2.111,00 Kč nájemci a to po vkladu
kupní smlouvy do KN“.
Usnesení č. RM 08 05 37 28
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 07 07 37 33 a č. RM 07 07 37 34 ze dne 04. 04. 2007, týkající se
prodeje pozemků p. č. 932/1, 932/2 a st. p. č. 232/1 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 07 03 03 17 a č. ZM 07 03 03 18
ze dne 19. 04. 2007, týkající se prodeje pozemků p. č. 932/1, p. č. 932/2 a st. p. č. 232/1
v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 05 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 932/2 o výměře 371 m2 a st. p. č. 232/1
o výměře 70 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Veselého z Jílového, za cenu 66.150,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 05 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 932/1 o výměře 86 m2
v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Veselého z Jílového,
za cenu 12.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 05 37 31
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 195/9 v k. ú. Podmokly o výměře
dle GP se všemi součástmi a příslušenstvím od paní Knotkové z Děčína, za cenu
887,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 05 37 32
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 241 a 242 ul. Karolíny Světlé,
Děčín VI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
č. p. 241 a 242 ul. Karolíny Světlé, Děčín VII, do 01. 04. 2008 a vyplacení příspěvku
za opravu tohoto domu ve výši 87.151,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 05 37 33
Rada města projednala postoupení žádosti Zahradnického centra Libverda, spol. s r. o.,
týkající se odprodeje nemovitostí v k. ú. Maxičky a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 08 05 37 34
Rada města projednala plán akcí většího rozsahu a
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schvaluje
plán akcí většího rozsahu u bytových domů spravovaných Oblastním stavebním bytovým
družstvem Děčín a TOMMI-SEVER, s. r. o., Děčín, pro rok 2008 dle důvodové zprávy a
ukládá
vedoucímu odboru školství a kultury prověřit, zda se jedná o objekty, které jsou kulturně
technickou památkou.
Termín kontroly: 06. 05. 2008.
Usnesení č. RM 08 05 37 35
Rada města projednala problematiku bytové jednotky č. 315/1 - výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové jednotky č. 315/1 v budově č. p. 315 ul. Přímá,
Děčín XXXII, paní Landové z Děčína, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši
607/14395 na společných částech budovy a pozemků st. p. č. 818 a 819 v k. ú. Boletice
nad Labem, nejdéle do 31. 03. 2008.
Usnesení č. RM 08 05 39 01
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2008“
v rámci Městských slavností Děčín 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1. o poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín –
Libverda, IČO 47 27 46 54, na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2008“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 05 39 02
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města a komisi státní památkové péče
nezřizuje.
Usnesení č. RM 08 05 39 03
Rada města projednala žádost obce Františkov nad Ploučnicí o finanční podporu na pořádání
oslav 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru obci Františkov nad Ploučnicí

se sídlem Františkou nad Ploučnicí 79, PSČ 407 23, IČ 00555941, na pořádání oslav 300 let
založení obce ve výši 50.000,00 Kč v roce 2008.
Usnesení č. RM 08 05 50 02
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 27. 03. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program v navrženém znění.
Usnesení č. RM 08 05 60 01
Rada města projednala informaci o výstavbě pontonového mostu v souvislosti s konáním
Mistrovství Evropy v canicrossu a bikejöringu 2008 v Děčíně a tuto
bere na
a
pověřuje

vědomí

primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku odesláním dopisu primátora města
Děčín ve věci výstavby pontonového mostu náčelníkovi generálního štábu Armády České
republiky dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 08 05 60 02
Rada města projednala informaci, týkající se protipovodňové ochrany města Děčín a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku odesláním dopisu primátora města
správci vodního toku Labe s žádostí o vydání vyjádření k navrhovanému opatření .

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

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek

11

v. r.

