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

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008
Usnesení č. RM 08 10 29 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Usnesení č. RM 08 10 31 01
Rada města projednala revokaci usnesení rady města a návrh ceníku kopírovacích služeb a
schvaluje
1/ revokaci usnesení rady města č. RM 0330 114 ze dne 21. 10. 2003 a usnesení rady města č.
RM 06 08 31 01 ze dne 04. 04. 2006 v plném znění
2/ nový Ceník kopírovacích prací, vazeb a laminování v Copycentru a na odborech
Magistrátu města Děčín pro potřebu obyvatel při vyřizování žádostí a jednání s odbory.
Usnesení č. RM 08 10 31 02
Rada statutárního města projednala návrh na prodej služebního vozidla a
schvaluje
prodej služebního vozidla Škoda Felicia Combi DCI 96 - 79 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem kupní smlouvy
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 34 01
Rada města projednala návrh na zapojení statutárního města Děčín do celorepublikové
soutěže Město stromů a
schvaluje

podání přihlášky do celorepublikové soutěže Město stromů a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této přihlášky.
Usnesení č. RM 08 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 26/2008 - 38/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku
2008 o 1.490 tis. Kč, zvýšení výdajů o 1.418 tis. Kč a snížení financování o 72 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 10 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému
podniku – panu Erfányukovi ze dne 19. 03. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku –
dohoda o splátkách dluhu a
2. pověřit primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1
ke smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku.
Usnesení č. RM 08 10 36 02
Rada města projednala informaci o zpracované krajinářsko architektonické studii obnovy
zámeckého areálu v Děčíně a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 10 36 03
Rada města projednala přípravu projektu “Integrovaný projekt na podporu cestovního ruchu
v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad na projekt
“Integrovaný projekt na podporu cestovního ruchu ve městě Děčíně“ o celkových
nákladech 3 mil. Kč
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 3 mil. Kč
3. spolufinancování projektu ze strany města Děčína ve výši 225 tis. Kč (7,5 %)
celkových způsobilých výdajů.
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Usnesení č. RM 08 10 36 04
Rada města projednala informaci o podání žádostí o dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
pro období 2007 – 2013 na projekt „Výstavba panoramatického výtahu na Pastýřskou
stěnu v Děčíně – Podmokly“ o celkových nákladech 14.961.816,00 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 14.961.816,00 Kč
3. spolufinancování projektu ze strany města v minimální výši 1.122.137,00 Kč (7,5 %
z celkových uznatelných nákladů).
Usnesení č. RM 08 10 37 01
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
- s Dzurkovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Dzurkovým
ve výši 1.273.060,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek,
- s panem Žáčkem z Děčína (za byt č. 02, Zelená 380/33, Děčín III), dle které se
povoluje úhrada dluhu panu Žáčkovi ve výši 571.753,00 Kč v měsíčních splátkách
1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 08 10 37 02
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
z částky 17.311,00 Kč na 10 %, tj. 1.731,10 Kč.

paní Modranské z Děčína,

Usnesení č. RM 08 10 37 03
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu:
- panu Hunkovi z Děčína, z částky 51.839,00 Kč na 10 %, tj. 5.183,90 Kč,
- paní Matouškové z Děčína, z částky 221.934,00 Kč na 10 %, tj. 22.193,40 Kč.
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Usnesení č. RM 08 10 37 04
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy, uzavřené mezi pronajímatelem příspěvkovou organizací Dům dětí
a mládeže, se sídlem Klostermannova 869/74, Děčín VI, p. o., a nájemcem paní Tučkovou
z Děčína , dne 13. 02. 2003, a to formou dodatku ke smlouvě, kde se změní v čl. II bod 5/
výše smluvní pokuty na 0,2 % za každý den prodlení s účinností od 01. 06. 2008.
Usnesení č. RM 08 10 37 05
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem příspěvkovou organizací, Dům dětí
a mládeže, se sídlem Klostermannova 869/74, Děčín VI, p. o., a nájemcem paní Tučkovou
z Děčína, dne 13.02. 2003, a to formou dodatku ke smlouvě, kde se změní v čl. II bod 4/
výše nájemného dle „Zásad“s účinností od 01. 06. 2008.
Usnesení č. RM 08 10 37 06
Rada města projednala žádost o snížení smluvní pokuty a
schvaluje
snížení smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor v objektu
Domu dětí a mládeže, Klostermannova 869/74, Děčín VI, paní Tučkové z Děčína, ve výši
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 37 07
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0304 6018
ze dne 20. 03. 2003, týkající se odprodeje obytného domu č. p. 215 ul. Bezručova 19,
Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0304 6018 ze dne
20. 03. 2003, týkající se projednání problematiky odprodeje objektu Bezručova 215/19,
Děčín IV, manželům Látalovým o toto upozornění: „s prodejem obytného domu č. p. 219
ul. Bezručova 19, Děčín IV, je spojeno riziko, že žalobě Helmuta Weigela bude na základě
mimořádných opravných prostředků nakonec vyhověno a město může řešit případný nárok
kupujících na případné zhodnocení nemovitostí“.
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Usnesení č. RM 08 10 37 08
Rada města projednala dopisy společnosti BASH s. r. o., ze dne 11. 04. 2008 a 16. 04. 2008,
týkající se odprodeje pozemků st. p. č. 3549
a p. č. 3550 v k. ú. Podmokly a tyto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí dopisy společnosti BASH s. r. o., se sídlem
Soustružnická 5, 405 02 Děčín 5ze dne 11. 04. 2008 a 16. 04. 2008, týkající se odprodeje
pozemků st. p. č. 3549 a p. č. 3550 v k. ú. Podmokly s tím, že nebude již tuto problematiku
projednávat vzhledem k tomu, že nenastaly žádné nové skutečnosti.
Usnesení č. RM 08 10 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2637 – tr. trav. porost, p. č. 2648/1 – ost. pl., silnice, p. č. 2760 –
ost. pl., komunikace a p. č. 3474/1 – ost. pl., komunikace, vše v k. ú. Podmokly, věcným
břemenem práva uložení vedení plynovodu stl. a přípojek na pozemcích p. č. 2637, p. č.
2648/1, p. č. 2760 a p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 3721/1 – ost. pl., manipulační plocha a p. č. 3719/4 – ost. pl.,
sportoviště, oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení zemního
telekomunikačního vedení na pozemcích p. č. 3721/1 a p. č. 3719/4 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 43 a p. č. 44/4 – oba ost. pl., komunikace v k. ú. Boletice
nad Labem věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemcích
p. č. 43 a p. č. 44/4 v k. ú. Boletice nad Labem pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 10 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín
- Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemků p č. 153/2 – ost. pl., komunikace, p. č. 157 – ost. pl.,
komunikace, p. č. 197/1 – ost. pl., silnice, p. č. 197/11 – ost. pl., komunikace, p. č.
197/13 – ost. pl., komunikace, p. č. 687/1 – ost. pl., zeleň, p. č. 693/1 – ost. pl., zeleň
a p. č. 693/2 – ost. pl., komunikace, vše v k. ú. Děčín - Staré Město, věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN na těchto pozemcích pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. zatížit část pozemku p. č. 197/8 – ost. pl., komunikace v k. ú Děčín - Staré Město
věcným břemenem práva uložení zemního sdělovacího kabelu na tomto pozemku
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 40/4 – ost. pl., komunikace v k. ú. Nebočady věcným břemenem
práva uložení zemní vodovodní přípojky na pozemku p. č. 40/4 v k. ú. Nebočady a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
zařízení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 94, umístěném na pozemku
p. č. 303/2 v k. ú. Nebočady, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2954 – ost. pl., silnice v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení vedení plynové přípojky na pozemku p. č. 2954 v k. ú. Děčín a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 848/3 – ost. pl. a p. č. 1301/1 – ost. pl. v k. ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem práva uložení a umístění vedení elektrické přípojky NN na pozemcích
p. č. 848/3 – ost. pl. a p. č. 1301/1 – ost. pl. v k. ú. Březiny u Děčína a práva vstupu
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na pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníky sítě za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 16
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Děčín věcným břemenem a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 961, dle GP č. 1920-68/2008 se jedná o pozemek p. č. 961/3
o výměře 635 m2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva údržby, opravy a revizí teplovodní
přípojky pro TERMO Děčín, a. s., Oblouková 25, Děčín III, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 10 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2889/92 o výměře 5227 m2 v k. ú.
Podmokly jako sportoviště.
Usnesení č. RM 08 10 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2945 v k. ú. Děčín
dle GP č. 1879-030/2007 označen jako pozemek p. č. 2666/5 v k. ú. Děčín o výměře 2 m 2
za účelem výkonu vlastnických práv.
Usnesení č. RM 08 10 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 874 o výměře 7 m2 v k. ú. Podmokly
pro prodej rychlého občerstvení.
Usnesení č. RM 08 10 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 874 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 08 10 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1931 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 10 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 223 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 10 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 225/1 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 10 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 867/2 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 10 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1692 o výměře 85 m 2 a část
pozemku p. č. 193 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 08 10 37 26
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 403/4 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 08 10 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 877/55 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 10 37 28
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1811/1 a část pozemku
p. č. 1812 o výměrách dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 10 37 29
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 683/51 a část pozemku
p. č. 1193/1 o výměrách dle GP v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 10 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 405/20 o výměře 122 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 10 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1680/1 o výměře
dle GP v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 08 10 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 137 o výměře 83 m2 a pozemku p. č. 1527
o výměře 64 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Albrechtovy z Děčína, za cenu 14.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1528/1 o výměře 177 m2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Mansfeldovy z Děčína, za cenu
17.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1541 o výměře 71 m 2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Peterkovy z Děčína, za cenu
7.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 35
Rada města projednala návrh na části ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části ideální ½ pozemku p. č. 1396/4 dle GP č.
578-055/2007 označen jako pozemek p. č. 1396/5 o výměře 175 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Matyščáka z Děčína, za cenu 13.125,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zřízení věcného břemene práva vedení,
obnovy a údržby veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 08 10 37 36
Rada města projednala návrh na části ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části ideální ½ pozemku p. č. 1396/4 dle GP č.
578-055/2007 označen jako pozemek p. č. 1396/6 o výměře 366 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
10

se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vodičkovy z Děčína, za cenu 27.450,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 37
Rada města projednala návrh na části ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části ideální ½ pozemku p. č. 1396/4 dle GP č.
578-055/2007 označen jako pozemek p. č. 1396/8 o výměře 646 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Blažkovou z Děčína, za cenu 48.450,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zřízení věcného břemene práva vedení,
obnovy a údržby veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 08 10 37 38
Rada města projednala návrh na části ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části ideální ½ pozemku p. č. 1396/4 dle GP č.
578-055/2007 označen jako pozemek p. č. 1396/9 o výměře 615 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Vojkovského z Děčína, za cenu 46.125,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 39
Rada města projednala návrh na části ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části ideální ½ pozemku p. č. 1396/4 dle GP č.
578-055/2007 označen jako pozemek p. č. 1396/10 o výměře 1089 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Šimákovou z Děčína, za
cenu 81.675,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 10 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 104 o výměře 182 m 2
v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Růžka z Loun, za cenu
18.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 08 10 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1476/73 o výměře 777 m2 a pozemku
p. č. 1476/86 o výměře 270 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
panu Čuříkovi z Děčína, , za cenu 157.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 10 37 42
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 08 03 37 17 ze dne 05. 02. 2008 o text: „s tím,
že pokud kupující na své náklady zajistí vyhotovení PD pro stavbu komunikace na části
pozemku p. č. 315/1 v k. ú. Děčín, vyznačené ve snímku z katastrální mapy a provede stavbu
této komunikace, to vše v termínu do dvou let od vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí, zavazuje se statutární město Děčín vrátit kupujícímu částku, za odprodej části
pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín, ve výši 158.000,00 Kč“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 02 06 27
ze dne 21. 02. 2008 o text: „s tím, že pokud kupující na své náklady zajistí vyhotovení PD
pro stavbu komunikace na části p. č. 315/1 v k. ú. Děčín, vyznačené ve snímku z katastrální
mapy a provede stavbu této komunikace, to vše v termínu do dvou let od vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí, zavazuje se statutární město Děčín vrátit kupujícímu částku,
za odprodej části pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín, ve výši 158.000,00 Kč“.
Usnesení č. RM 08 10 37 43
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
-

-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2885, dle GP č. 1576-83/2003
se jedná o díl „e“ o výměře 3 m2 a o díl „f“ o výměře 7 m2, oba v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj se sídlem krajský úřad, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a
do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 407, dle GP č. 1576-83/2003
se jedná o díl „c“ o výměře 0,47 m2, v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím, od Ústeckého kraje se sídlem krajský úřad, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem.
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Usnesení č. RM 08 10 37 44
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1475/3 o výměře 105 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní Cvrčkové z Děčína,
za cenu 51.650,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 10 37 45
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 3453/1 o výměře 15577 m 2
a p. č. 3453/80 o výměře 43 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 - Nové Město.
Usnesení č. RM 08 10 37 46
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatně převést pozemek p. č. 408 o výměře 1063 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku statutárního města Děčín do majetku
Ústeckého kraje se sídlem krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 10 37 47
Rada města projednala návrh na úhradu poplatku za užívání částí pozemků v k. ú. Podmokly
a uzavření nájemní smlouvy a
schvaluje
1. jednorázovou úhradu poplatku za užívání části pozemku p. č. 495 a části pozemku
st. p. č. 494, dle GP č. 2803-34/2007 označen jako díly „a“ a „b“ o výměře 24 m 2
v k. ú. Podmokly pod stavbou opěrné zdi paní Beránkové z Děčína, ve výši dle ZP
za období od 01. 09. 2006 do 30. 06. 2008, tj. celkem 1.060,00 Kč a
2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 495 a části pozemku
st. p. č. 494, dle GP č. 2803-34/2007 označen jako díly „a“ a „b“ o výměře 24 m2
v k. ú. Podmokly pod stavbou opěrné zdi mezi statutárním městem Děčín
a vlastníkem nemovitosti paní Beránkovou z Děčína, a to s účinností od 01. 07. 2008
na dobu určitou, tj. do doby vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
za nájemné ve výši 25,--Kč/m2/rok.
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Usnesení č. RM 08 10 37 48
Rada města projednala problematiku, týkající se odkanalizování fotbalového stadionu
v ul. Práce, Děčín IV, a
schvaluje
napojení kanalizačního odpadu do nově budovaného odkanalizování fotbalového stadionu
v ul. Práce pro TJ Sokol Podmokly, ul. Práce 19, Děčín V, vlastníka pozemků p. č. 3718/1
a p. č. 3719/2, vše v k. ú. Podmokly, pro TJ Kovostroj Děčín, vlastníka pozemku p. č.
3716/1 v k. ú. Podmokly a pro Sportovní klub stolního tenisu, se sídlem ul. Práce 1824/19,
Děčín V, včetně dodržení podmínek, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 37 49
Rada města projednala žádost paní Mítové o prominutí nájemného včetně služeb
za užívání bytové jednotky č. 93 v objektu DPS, Jindřichova 337, Děčín IX, a
schvaluje
prominutí nájemného včetně služeb za užívání bytové jednotky paní Mítové z Děčína, ,
za období 12/07, 01/08, 02/08, 03/08, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 37 50
Rada města projednala žádost paní Milákové o prominutí nájemného včetně služeb za
užívání bytové jednotky č. 16 v objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII a
neschvaluje
prominutí nájemného včetně služeb za užívání bytové jednotky paní Milákové z Děčína,
za období 01/2008, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 37 51
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 171/1 v k. ú. Děčín práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Argo Bohemia, s. r. o., se sídlem U Vlečky 418/2, 617 00 Komárov, za cenu
40,--Kč/m2, celkem 2.000,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 171/1 v k. ú. Děčín práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Argo Bohemia, s. r. o., se sídlem U Vlečky
418/2, 617 00 Komárov, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 2.000,00 Kč a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 52
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 2784/1 a p. č. 2761/2 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav,
údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín
od povinného, tj. Dopravní podnik města Děčína, a. s., se sídlem Dělnická 106,
Děčín VI, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 1.600,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 2784/1 a p. č. 2761/2 v k. ú. Podmokly
práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení –
metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Dopravní podnik města
Děčína, a. s., se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, za cenu 40,--Kč/m2, celkem
1.600,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 53
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek p. č.
2471/1 v k. ú. Děčín práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1314/10,
Ústí nad Labem, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 2471/1 v k. ú. Děčín práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje, se sídlem Horova 1314/10, Ústí nad Labem, za cenu 40,--Kč/m2, celkem
3.200,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
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smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 54
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812, p. č. 814 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování,
oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města
Děčín od povinného, tj. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem
České Mládeže 1/31, Děčín IV, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812, p. č. 814
v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem České Mládeže
1/31, Děčín IV, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 3.200,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 55
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 2919/4 v k. ú. Děčín práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. pan Nevole z Děčína, za cenu 500,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 2919/4 v k. ú. Děčín práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. pan Nevole z Děčína, za cenu 500,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 56
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
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•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 981, p. č. 1006, p. č. 1007, p. č. 1011, p. č. 1012, a p. č. 1022/3 v k. ú. Děčín
práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení –
metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Krajská zdravotní, a. s.,
se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, za cenu 40,--Kč/m2, celkem
4.000,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 981, p. č. 1006, p. č. 1007, p. č. 1011,
p. č. 1012 a p. č. 1022/3 v k. ú. Děčín práva zřízení a provozování, oprav, údržby
podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín
od povinného, tj. Krajská zdravotní, a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12A,
Ústí nad Labem, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 4.000,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 57
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 832/12, p. č. 832/14 v k. ú. Boletice nad Labem práva zřízení a provozování,
oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města
Děčín od povinného, tj. Stavební bytové družstvo Děčín, se sídlem Zelená 382/40,
Děčín III, za cenu 500,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 832/12, p. č. 832/14 v k. ú. Boletice
nad Labem práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního
vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Stavební bytové
družstvo Děčín, se sídlem Zelená 382/40, Děčín III, za cenu 500,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 58
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky
p. č. 3721/2, p. č. 3720/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby
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•

podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín
od povinného, tj. Sportovní klub Děčín, o. s., se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I,
za cenu 40,--Kč/m2, celkem 1.000,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 3721/2 a p. č. 3720/1 v k. ú. Podmokly
práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení –
metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Sportovní klub Děčín, o. s.,
se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I, za cenu 40,--Kč/m2, celkem 1.000,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 59
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 3719/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Sportovní klub stolního tenisu, se sídlem ul. Práce 1824/19, Děčín V, za cenu
500,00 Kč a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 3719/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Sportovní klub stolního tenisu, se sídlem
ul. Práce 1824/19, Děčín V, za cenu 500,00 Kč a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 10 37 60
Rada města projednala návrh na výkup objektu mateřské školy Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup objektu Mateřské školy Krásný Studenec č. p. 131,
Děčín XXIV, v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
pana Šuby z Děčína, za cenu 3.120.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 10 39 01
Rada města projednala výsledky konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
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příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. o., a
jmenuje
Mgr. Ivu Koškovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Děčín III, Březová 369/25, p. o., s účinností od 01. 07. 2008.
Usnesení č. RM 08 10 39 02
Rada města projednala žádost společnosti Rafael-art, Lhota 62, 549 41 Červený Kostelec,
IČO 1454 130, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na komerčních mapách měst Děčína, České Kamenice, Jílového
u Děčína a dalších míst děčínského okresu, volně prodejných v distribuční síti.
Usnesení č. RM 08 10 39 03
Rada města projednala žádost společnosti CYBI, s. r. o., Na Stráni 546, 405 02 Děčín, o užití
znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na oficiálních tiskovinách a reklamních bannerech pro akce Děčín
Xterra Cup, konanou dne 12. 07. 2008 a děčínský „Železný knedlík – Iron Dumpling 2008“,
konanou dne 02. 08. 2008.
Usnesení č. RM 08 10 50 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 na Smlouvu o spolupráci při pořizování
územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín a tuto
schvalu je
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o spolupráci
při pořizování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín s firmou
T-MAPY spol. s r. o., Nezvalova 850, Hradec Králové, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 50 02
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na výkon funkce ředitele / ředitelky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, a v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb. , o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
jmenuje
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konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců paní Valerii Martinčekovou a
souhlasí
s přizváním odborníka s hlasem poradním PhDr. Jarmily Herinkové.
Usnesení č. RM 08 10 50 03
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemky p. č.
3011/3 v k. ú. Děčín, p. č. 969 a p. č. 3722/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem
Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 25,--Kč/m2 a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemky p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín, p. č. 969 a p. č.
3722/1 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, za cenu
25,--Kč/m2 a

pověřuje
primátora města statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

podpisem smlouvy

Usnesení č. RM 08 10 50 04
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky ředitelky příspěvkové organizace
Zámek Děčín, p. o., Divišova 8, Děčín IV, a
schvaluje
s účinností od 1. května 2008 výši tarifního platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 50 05
Rada města projednala žádost o finanční spoluúčast při vydání publikace a
rozhodla
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poskytnout REGIONÁLNÍMU MUZEU V TEPLICÍCH, příspěvková organizace,
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, příspěvek na spoluúčast při vydání publikace
„Historické rozšíření ryb v řece Labi“ ve výši 15.000,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 50 06
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 39/2008, a to navýšení § 3315 – činnost muzeí a galerií
o 15.000,00 Kč, snížením § 6409 – rezerva o 15.0000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 10 50 08
Rada města projednala žádost o finanční podporu při pořádání výstavní expozice Slavné vily
Ústeckého kraje a
rozhodla
poskytnout umělecké agentuře FOIBOS, a. s., Bartoškova 1448/26, Praha 4, finanční
příspěvek na pořádání výstavní expozice Slavné vily Ústeckého kraje ve výši 15.000,00 Kč
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 60 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 07 30 03 ze dne 01. 04. 2008, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 04 05 30 ze dne
23. 04. 2008, týkající se prodeje části pozemku p. č. 906/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 10 60 02
Rada města projednala petici rodičů dětí z mateřské školy Krásný Studenec 131, 405 02
Děčín XXIV, ze dne 30. 04. 2008 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 10 60 03
Rada města projednala žádost o souhlas s poskytnutím obědů za cenu s příspěvkem
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zřizovatele v době mimořádného volna od 16. 06. 2008 do 27. 06. 2008 ve školní družině
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, a
souhlasí
s poskytnutím obědů za cenu s příspěvkem zřizovatele v době mimořádného volna
od 16. 06. 2008 do 27. 06. 2008 ve školní družině Základní školy Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 08 10 60 04
Rada města projednala žádost sportovního klubu Tukan Korfbal Club Děčín o mimořádnou
dotaci na uspořádání finálového turnaje minižáků v korfbalu a
rozhodla
o poskytnutí dotace sportovnímu Tukan Korfbal Club Děčín, Křížová 19/11, Děčín I,
na uspořádání finálového turnaje minižáků v korfbalu ve výši 16.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu klubu
TKC Děčín na uspořádání finálového turnaje minižáků. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 10 60 05
Rada města projednala informaci o dědictví po Marii Filipové a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 10 60 06
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 výkup objektu bez č. p. s pozemkem st. p. č. 1788 – objekt
školní družiny při Základní škole, Kamenická, Děčín II, z vlastnictví pana Milana Kubičky,
bytem U Školního Pole 57, Praha 9, za cenu 956.000,00 Kč + náklady spojené s převodem.

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.

