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

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 1. dubna 2008

Usnesení č. RM 08 07 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s.,
schvaluje
předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a
zvolila
Ing. Bohumila Bártu, Zdeňka Pitaše a Ivanu Stárkovou za členy představenstva společnosti
ke dni 01. 04. 2008.
Usnesení č. RM 08 07 29 02
Rada města projednala informaci, týkající se obnovy vozového parku akciové společnosti
Dopravní podnik města Děčína, a. s., při použití externích zdrojů financování a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 07 34 01
Rada města projednala plán zahraničních služebních cest ředitelky řízené příspěvkově
organizace Zoologická zahrada Děčín na rok 2008 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 07 34 02
Rada města projednala návrh na odpis nedobytných pohledávek za náklady spojené
s hospitalizací zvířat v městském útulku ve výši nad 5.000,00 Kč do 20.000,00 Kč a
rozhodla
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 08 07 36 01
Rada města projednala návrh na prodej vodního díla „Děčín - Červený Vrch – kanalizace
(1. a 2. etapa)“ v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat vodní dílo „Děčín - Červený Vrch –
kanalizace (1. a 2. etapa)“ v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 07 37 01
Rada města projednala informaci o nájemném z hrobových míst a
schvaluje
ponechat nájemné z hrobových míst ve stávající výši 10,00 Kč za 1 m² plochy hrobového
místa ročně.
Usnesení č. RM 08 07 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 43 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení elektro přípojky přes pozemek p. č. 43 v k. ú. Podmokly
a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 48/1 zahrada
v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 07 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1715 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizační, vodovodní a plynové přípojky přes pozemek
p. č. 1715 v k. ú. Podmokly 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 07 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla

zatížit část pozemku p. č. 77/5 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 77/5 v k. ú. Vilsnice
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 07 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1575/2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení na pozemku p. č. 1575/2
v k. ú. Krásný Studenec pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O 2, Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 07 37 06
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a
schválila
rozšíření usnesení rady města č. RM 06 26 37 01 ze dne 12. 12. 2006 o dalšího budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV.
Usnesení č. RM 08 07 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 131/2 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 145/1 – ostatní plocha,
silnice, p. č. 591/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Folknáře a části pozemku p. č. 2958 –
ostatní plocha, silnice v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vodovodního vedení
včetně přípojek na pozemcích p. č. 131/2 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 145/1 – ostatní
plocha, silnice, p. č. 591/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Folknáře a na části pozemku
p. č. 2958 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného,
tj. Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 07 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 524 o výměře 336 m2
v k. ú. Boletice nad Labem.
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Usnesení č. RM 08 07 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 457/3 o výměře 156 m2
v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 08 07 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemků p. č. 2590, p. č. 2162 a p. č.
2163 v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 08 07 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 610 o výměře 46 m2 v k. ú.
Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 08 07 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2855 o výměře 18 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 376, dle geometrického
plánu č. 626-047/2007 ozn. jako pozemek p. č. 376/3 o výměře 106 m2 , v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 07 37 14
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
-

z majetku města část pozemku p. č. 3495 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP a
do majetku města část pozemku p. č. 3498/4 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.

Usnesení č. RM 08 07 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 139/2 o výměře 621 m2 v k.ú. Velká Veleň
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Šlambora z Děčína, za cenu 82.100,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 07 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 279 o výměře 261 m 2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Slabou z Děčína, za cenu
100.000,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP ve výši 27.144,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 639 o výměře 379 m 2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Dropkovy z Děčína, za cenu
37.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 07 37 19
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 786/1
o výměře 1352 m2 a pozemku p. č. 786/2 o výměře 1011 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 786/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva chůze pro vlastníka objektu
na pozemku st. p. č. 787 v k. ú. Podmokly bezúplatně.
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Usnesení č. RM 08 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 168/72 o výměře 723 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Zdražilovou z Děčína, za cenu 260.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 07 37 21
Rada města projednala návrh na prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za pozemek
v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za odprodej pozemku
p. č. 194/3 v k. ú. Dolní Žleb nejpozději do 30. 05. 2008.
Usnesení č. RM 08 07 37 22
Rada města projednala návrh na převod podílu na pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést podíl
796/17771 na pozemku p. č. 626 v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 08 07 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy s Českou republikou – Českým
hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Praha 4 – Pomořany, Na Šabatce 17, kterou
město umožní vybudování limnigrafické stanice Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy dle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 07 37 24
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje

pronájem nebytového prostoru o ploše 2,5 m² v budově Základní školy, Vrchlického 630/5,
Děčín II, na dobu neurčitou za nájemné 1,--Kč/rok pro paní Cermanovou z Děčína,
za účelem provozování kiosku s občerstvením.
Usnesení č. RM 08 07 50 01
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 23. 04. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 07 50 02
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 07 50 03
Rada města projednala informaci o připravované obnově kina Sněžník a
schvaluje
revitalizaci kina Sněžník jako jmenovitou investiční akci a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje zadáním zpracování příslušné projektové dokumentace.
Usnesení č. RM 08 07 50 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 03 07 04,
týkající se prodeje pozemku p. č. 2818/1 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 07 50 05
Rada města projednala informaci o sporu města Děčín a společnosti PSD, s. r. o., o zaplacení
víceprací v hodnotě 8.545.000,-- Kč a na základě doporučení Advokátní kanceláře
Narcis Tomášek & M. A. Kolář ze dne 31. 03. 2008
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souhlasí
s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. j. 19 Cm
122/2006-95 ze dne 13. 02. 2008.
Usnesení č. RM 08 07 60 01
Rada města projednala provozování ambulantní pohotovostní péče za uvedených podmínek
ve smlouvě, která je nedílnou přílohou a Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z.,
se sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. L. Rücklem,
ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín o. z., pro město Děčín a spádové obce
od 1. dubna 2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 2.480 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o provozování ambulantní pohotovostní péče v roce 2008 za uvedených podmínek
ve smlouvě, která je nedílnou přílohou
2. o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. L. Rücklem,
ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín o. z., pro město Děčín a spádové obce
od 1. dubna 2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 2.480 tis. Kč
3. o pověření primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy
dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 08 07 60 02
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Podmokly pod stavbami
na tomto pozemku, vše upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven pro vlastníky
staveb.
Usnesení č. RM 08 07 60 03
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Podmokly
o výměře, upřesněné geometrickým plánem, vlastníkům přilehlých nemovitostí:
•

na pozemku st. p. č. 905 – ideální podíl ve výši 10/16 pro Společenství vlastníků

•
•

jednotek domu Čs. Legií 1082/12, Děčín IV
na pozemku st. p. č. 911 - ideální podíl ve výši 4/16 pro Sdružení vlastníků obytného
domu Bezručova 790/5, Děčín IV
na pozemku st. p. č. 912 - ideální podíl ve výši 2/16 pro Společenství vlastníků
jednotek domu Čs. legií 1084/14, Děčín IV

za cenu 320,--Kč/ m2 + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k přilehlým nemovitostem na pozemku st. p. č.
910/1, na pozemku st. p. č. 910/2 a na pozemku st. p. č. 906/3 v k. ú. Podmokly.

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

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

