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

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 26. srpna 2008
Usnesení č. RM 08 17 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. RM 07 12 37 05 - vedoucí odboru místního hospodářství
a majetku města – vyřazení z další kontroly.
Usnesení č. RM 08 17 34 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
schvaluje
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
v I. pololetí 2008 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku
města.
Usnesení č. RM 08 17 35 01
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve II. čtvrtletí 2008 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 17 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30.06.2008 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 17 35 03
Rada města projednala žádost stavebníků infrastruktury k rodinným domům v lokalitě
Lovosická ul. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout

a) o poskytnutí účelové dotace
• panu Bečkovi a paní Wegschmiedové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu
na pozemku p. č. 3155/24 v k.ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• panu Roškovi a paní Kadaňkové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu
na pozemku p. č. 3155/25 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Bouškovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemcích
p. č. 3155/26 a p. č. 3155/27 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Štěbetákovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku
p. č. 3155/28 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• panu Koštířovi na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
3155/29 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Zimmermannovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu
na pozemku p. č. 3155/30 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• paní Paldusové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
3155/31 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Suchomelovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku
p. č. 3155/32 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Horovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
3155/33 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• manželům Linhartovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemcích
p. č. 3155/34 a p. č. 3155/5 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
• paní Rocheltové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
3040/3 v k. ú. Podmokly ve výši 150.000,00 Kč,
b) o uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace s výše uvedenými žadateli v předloženém
znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smluv.
Usnesení č. RM 08 17 35 04
Rada města projednala žádost stavebníků infrastruktury k rodinným domům v lokalitě
Červený Vrch o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout
a) o poskytnutí účelové dotace
• manželům Kašákovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku
p. č. 195/6 v k. ú. Podmokly ve výši 100.000,00 Kč,
• paní Hlaváčkové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
195/7 v k. ú. Podmokly ve výši 100.000,00 Kč,
• manželům Bártovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č.
195/8 v k. ú. Podmokly ve výši 100.000,00 Kč,
• paní Knotkové na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/9
v k. ú. Podmokly ve výši 100.000,00 Kč,
•

manželům Kmínkovým na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku
p. č. 195/10 v k. ú. Podmokly ve výši 100.000,00 Kč,
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b) o uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace s výše uvedenými žadateli v předloženém
znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smluv.
Usnesení č. RM 08 17 35 05
Rada města projednala žádost pana Novotného o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout
a) o poskytnutí účelové dotace p. Novotnému na výstavbu infrastruktury k rodinnému
domu na pozemku p. č. 131/25 v k. ú. Folknáře ve výši 50.000,00 Kč,
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v předloženém znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 17 35 06
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 66/2008 a č. 97/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2008 o 33.126 tis. Kč a zvýšení výdajů o 33.126 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 17 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a o poskytování poradenských
služeb č. 2007/194 při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro projekt v rámci
Operačního programu Životní prostředí se sdružením firem CWE, a. s., a Star, a. s., ze dne
11.04.2007 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 17 36 02
Rada města projednala návrh na zřízení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 08 17 36 03
Rada města projednala návrh na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Děčín v rámci
Integrovaného operačního programu a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit zpracování Integrovaného plánu rozvoje města na sídliště
Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 08 17 36 04
Rada města projednala informaci o problematice veřejné infrastruktury k novým lokalitám
pro bydlení a tuto
bere na
a
pověřuje

vědomí

vedoucí odboru rozvoje a vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města připravit
souhrnnou informaci o rozsahu případného dalšího rozšíření a budování veřejné infrastruktury
ve městě Děčín v termínu do 31.12.2008.
Usnesení č. RM 08 17 36 05
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s. r. o., Březová 162/190,
405 02 Děčín III – Staré Město, o prominutí smluvní pokuty a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí smluvní pokuty účtované dle Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy) ze dne 01.04.2008.
Usnesení č. RM 08 17 36 07
Rada města projednala informaci o nutnosti vybudování nové centrální úpravny vody
v Plaveckém areálu Děčín jako součást připravovaného projektu „Dostavba polyfunkčního
sportovního bazénu v Plaveckém areálu Děčín“ a
schvaluje
vybudování nové centrální úpravny vody v Plaveckém areálu Děčín.
Usnesení č. RM 08 17 37 01
Rada města projednala žádosti o odprodej nebytového objektu z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit odprodej objektu č. p. 332, ul. Na pěšině,
Děčín IX, včetně pozemku st. p. č. 918 a pozemku p. č. 761/114 – zahrada, vše v k. ú. Bynov,
formou dohadovacího řízení.
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Usnesení č. RM 08 17 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/2008/OMH o odprodeji nebytového
objektu – garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej nebytového objektu - garáže bez č. p. s pozemkem
p. č. 992/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly s podmínkou zřízení věcného
břemene práva umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů údržbu, opravy
a případnou rekonstrukci přístavku (komora a terasa), umístěného na střeše předmětné garáže
tak, jak je vyznačeno na schématu č. 1, které bude nedílnou součástí kupní smlouvy,
pro oprávněného, tj. vlastníka bytové jednotky č. 593/2 v objektu č. p. 593 část obce
Děčín – Podmokly, kupující pan Fridrichovský a paní Podsedníková za kupní cenu
52.011,00 Kč.
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 08 17 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 4/2008/OMH o odprodeji nebytového
objektu – garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej nebytového objektu - garáže bez č. p. s pozemkem
p. č. 992/3 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly, kupující pan Fridrichovský a paní
Podsedníková za kupní cenu 86.000,00 Kč,
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 08 17 37 04
Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit paní Kubelkové snížení úroku z prodlení při
placení nájmu nebytového prostoru Tyršova 1069/1, Děčín I, z částky 49.744,41 Kč
na 10 %, tj. na 4.975,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 17 37 05
Rada města projednala oznámení o rozhodnutí o pronájmu od BK Děčín, s. r. o., a
schvaluje
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uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu haly Maroldova 2,
Děčín I (fitcentrum, aerobikový sál a příslušenství), mezi BK Děčín s. r. o., se sídlem
Maroldova 2, Děčín I a paní Jitkou Jirušovou, Drážďanská 173, Děčín XVII, za účelem
provozu fitcentra a volnočasových aktivit, na dobu určitou od 01.09.2008 do 31.08.2013,
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy + úhradu nákladů za služby.
Usnesení č. RM 08 17 37 06
Rada města projednala žádost Střední školy řemesel a služeb, 405 02 Děčín IV, Ruská 147,
příspěvková organizace, o podporu projektu „Servis pro přírodní prožitková dětská hřiště“ a
schvaluje
podporu projektu ,,Servis pro přírodní prožitková dětská hřiště“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu dopisu o vyjádření
podpory.
Usnesení č. RM 08 17 37 07
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 5 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
na dobu neurčitou pro paní Niedojedlovou za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů
na provoz.
Usnesení č. RM 08 17 37 08
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města za účelem
vybudování stanoviště a nákupu podzemních kontejnerů s tím, že nákup podzemních
kontejnerů bude zajištěn od společnosti SSI Schäfer, s. r. o., se sídlem Hranice, Tovární č.
p. 325 , za cenu 653.905,00 Kč včetně DPH a vybudování stanoviště pro podzemní
kontejnery bude zajištěno na základě poptávkového řízení a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku
na nákup podzemních kontejnerů.
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k uzavření kupní smlouvy

Usnesení č. RM 08 17 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Maxičky a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 401/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 402 - ostatní plocha,
silnice, v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení vodovodního vedení včetně
přípojky na pozemcích p. č. 401/1 – ostatní plocha, komunikace, p. č. 402 – ostatní plocha,
silnice v k. ú. Maxičky a práva vstupu na pozemky p. č. 401/1 – ostatní plocha, komunikace
p. č. 402 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Maxičky v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení a práva umístění vybírací jímky na pozemku p. č.
401/1 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Maxičky s právem umožnit v rozsahu platných
právních a technických předpisů provoz, opravy a rekonstrukci tohoto zařízení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka vodovodního vedení, přípojky a vybírací jímky za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 17 37 10
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemcích
p. č. 789/1, p. č. 789/5, p. č. 789/4 v k. ú. Boletice nad Labem a pozemků p. č. 1008,
p. č. 1009/5 v k. ú. Děčín práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního
komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín od povinného,
tj. Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, za cenu
dle znaleckého posudku + ostatní náklady a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín na pozemcích p. č. 789/1, p. č. 789/5, p. č. 789/4 v k. ú.
Boletice nad Labem a pozemků p. č. 1008, p. č. 1009/5 v k. ú. Děčín práva zřízení
a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení – metropolitní
datové sítě města Děčín od povinného, tj. Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní náklady a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 17 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků v k. ú. Vilsnice od manželů
Bromových a
schvalu je
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p. č. 335 o výměře cca 2,5 m2 a p. č.
336 o výměře cca 15,5 m2 za účelem vybudování chodníku, na dobu neurčitou, za cenu
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18,--Kč/rok od manželů Bromových od 01.09.2008 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem nájemní smlouvy
na pronájem částí pozemků p. č. 335 a p. č. 336 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 17 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1915 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Děčín panu Rejzkovi pod
stavbou dřevěné kůlny, za cenu 3,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 17 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1915 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Děčín panu Holubovi pod
stavbou dřevěné kůlny, za cenu 3,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 17 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1915 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Děčín paní Gabrielové pod
stavbou dřevěné kůlny, za cenu 3,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 17 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1915 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Děčín paní
Klementové pod stavbou dřevěné kůlny, za cenu 3,--Kč m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 17 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 176/1 o výměře 76 m2
(dle GP č. 1752-307/2005) v k. ú. Děčín za účelem přístavby terasy k objektu č. p. 809
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s pozemkem st. p. č. 176/2 v k. ú. Děčín pro pana Kubičku za roční nájemné 12.768,00 Kč,
na dobu určitou do doby vkladu kupní smlouvy do KN s podmínkou zahájení stavby terasy
do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 08 17 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 1315/1
v k. ú. Horní Oldřichov pro ČZS, základní organizace U Potoka, Horní Oldřichov, ve smyslu
změny doby pronájmu z původní do 31.12.2008 na dobu určitou do doby vydání územního
rozhodnutí na výstavbu objektu na tomto pozemku.
Usnesení č. RM 08 17 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1030/3j-110/07 ze dne 04.06.2007 na pronájem
části pozemku p. č. 1030/3 v k. ú. Děčín – Staré Město ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to paní Mikeskovou.
Usnesení č. RM 08 17 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 114/1 - 118 ze dne 26.10.1994 na pronájem části
pozemku p. č. 114/1 v k. ú. Boletice nad Labem ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to paní Chroustovou.
Usnesení č. RM 08 17 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1586 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Horní Oldřichov.

Usnesení č. RM 08 17 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku k. ú. Děčín a
9

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.

p. č. 1790 o výměře

Usnesení č. RM 08 17 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 268 o výměře 617 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 17 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 696 o výměře 1456 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 17 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 463 o výměře upřesněné
geometrickým plánem v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 17 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 1518
a rozhodnutí

v k. ú. Krásný Studenec

odkládá.
Usnesení č. RM 08 17 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 1534 o výměře 141 m2 a p. č. 1535
o výměře 329 m2 v k. ú. Krásný Studenec a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 17 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1001/1 o výměře 1112 m2,
p. č. 1002 o výměře 699 m2, p. č. 1003 o výměře 2523 m2, p. č. 1009/1 o výměře 6314 m2
a p. č. 3101/2 o výměře 238 m2, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 17 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 860/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 17 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 827/1 o výměře 466 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 17 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2048 o výměře 234 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 17 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3264 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 17 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 239 o výměře 191 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 08 17 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1476/69 o výměře 992 m2
a p. č. 1476/83 o výměře 614 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 17 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1271/2 o výměře 892 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 17 37 36
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku města část pozemku p. č. 211
v k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP a do majetku města část pozemku p. č. 210
v k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 17 37 37
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku města část pozemku p. č. 358
v k. ú. Děčín – Staré Město, o výměře dle GP a do majetku města část pozemku p. č. 365
v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 17 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1253/1 (dle geometrického plánu
č. 669-190/2008 se jedná o díl „a“ ) o výměře 65 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
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součástmi a příslušenstvím panu Voříškovi za cenu 9.750,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 17 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 524 o výměře 336 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Chudým a paní Chudé za cenu
50.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 17 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2152, dle GP č. 2962-017/2008
označen jako pozemek p. č. 2152/2 o výměře 236 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Höllovyza cenu 35.400,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2348/3 o výměře 37 m 2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Feigerovy za cenu 1.850,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 376 dle GP č. 626-047/2007 ozn. jako
pozemek p. č. 376/3 o výměře 106 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Chomaniče za cenu 15.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.

Usnesení č. RM 08 17 37 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2855 o výměře 18 m 2 v k. ú. Děčín
13

a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 17 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 610 o výměře 46 m2 v k. ú. Lesná u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Koudelkovy za cenu 2.300,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, schválit prodej pozemku p. č. 936 o výměře 187 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Halákovou za cenu
28.050,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 176 o výměře 947 m2, p. č. 177/1
o výměře 423 m2 a st. p. č. 95 o výměře 1074 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Ryvolovou za cenu 460.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 2019 o výměře 270 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu
se „Zásadami...“ mezi evidovanými zájemci a současně vlastníky okolních nemovitostí s tím,
že výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“ tj. 40.500,00 Kč + cena za trvalé porosty
ve výši 24.640,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou vrácení částky
za trvalé porosty ve výši 24.458,00 Kč současné nájemkyni po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí.
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Usnesení č. RM 08 17 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 893 o výměře 1365 m2 a st. p. č. 49
o výměře 163 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Trojana za cenu 477.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 17 37 49
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu: z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č.
3495 v k. ú. Podmokly (o výměře dle GP) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro RYKO
a. s., Dělnická 1408/29, Děčín VI, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady a do majetku
statutárního města Děčín část pozemku p. č. 3498/4 v k. ú. Podmokly (o výměře dle GP) se
všemi součástmi a příslušenstvím, od RYKO a. s., Dělnická 1408/29, Děčín VI, za cenu
150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 17 37 50
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
d o p o r u č u je
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 575 o výměře 1104 m2 a p. č. 576
o výměře 2924 m2 v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím paní
Barcalové a Neumannové za cenu 604.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 17 37 51
Rada města projednala návrh na převod podílu na pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod podílu 796/17771 na pozemku p. č. 626
v k. ú. Děčín - Staré Město do vlastnictví paní Janstové.
Usnesení č. RM 08 17 37 52
Rada města projednala návrh na úplatné nabytí nemovitostí do majetku města v k. ú. Boletice
nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí nemovitostí pozemku p. č. 53 o výměře 46 m2
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včetně stavby bez č. p. v k. ú. Boletice nad Labem od ČR – Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Usnesení č. RM 08 17 37 53
Rada města projednala návrh na úplatné nabytí nemovitostí do majetku města v k. ú. DěčínStaré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí nemovitostí pozemku p. č. 813 o výměře 12 m2
včetně stavby bez č. p. v k. ú. Děčín - Staré Město od ČR – Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Usnesení č. RM 08 17 37 54
Rada města projednala návrh na úplatné nabytí nemovitostí do majetku města v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí nemovitostí pozemku p. č. 1006 o výměře 190 m2
včetně stavby bez č. p. v k. ú. Děčín - Staré Město od ČR – Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Usnesení č. RM 08 17 37 55
Rada města projednala návrh na úplatné nabytí nemovitostí do majetku města v k. ú.
Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí nemovitostí pozemku p. č. 800/1 o výměře 15 m2
včetně stavby bez č. p. a pozemku p. č. 800/28 o výměře 157 m 2, vše v k. ú. Podmokly,
od ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.
Usnesení č. RM 08 17 37 56
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města vykoupit pozemek p. č. 135/9 o výměře 531 m2 v k. ú. Loubí u Děčína
od Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. RM 08 17 37 57
Rada města projednala návrh na revokaci částí usnesení rady města a zastupitelstva města a
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schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 08 02 37 44 ze dne 29.01.2008 ve smyslu změny
textu z původního „pro paní Jáchymovou………..“ na nový „pro pana Jáchyma…..“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 02 06 21
ze dne 21.02.2008 ve smyslu změny textu z původního „pro paní Jáchymovou……“ na nový
„pro pana Jáchyma……“.
Usnesení č. RM 08 17 37 58
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 10 37 47 ze dne 20.05.2008, týkající se úhrady
poplatku za užívání částí pozemků v k. ú. Podmokly pod stavbou opěrné zdi a uzavření
nájemní smlouvy, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 17 37 59
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 ozn. jako díly „a“ a „b“ o výměře 24 m2, v k. ú.
Podmokly pod stavbou opěrné zdi, za období od 01.09.2006 do 31.08.2008 bez
právního nároku ve výši 1.500,--Kč/měsíc, tj. celkem 36.000,00 Kč paní Beránkové,
2. uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku st. p. č. 495 a části pozemku
st. p. č. 494, dle GP č. 2803-34/2007 ozn. jako díly „a“ a „b“, o výměře 24 m2, v k. ú.
Podmokly mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem nemovitosti paní Beránkovou
a to s účinností od 01.09.2008, za účelem výkonu vlastnických práv – stavba, na dobu
neurčitou, za cenu 1.500,--Kč/měsíc, tj. ročně 18.000,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č. 495 a části pozemku st. p. č. 494 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 08 17 37 60
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční náhrady a
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schvaluje
poskytnutí jednorázové finanční náhrady paní Beránkové za znemožnění užívání
zdemolovaných prostor (dílna a sklad) ve výši 150.000,00 Kč, a to v návaznosti
na vypracovaný znalecký posudek o škodě na objektu ze dne 31.10.2006, vypracovaný
soudním znalcem.
Usnesení č. RM 08 17 37 61
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení, obnovy a údržby odvodňovacího
zařízení na pozemku st. p. č. 494 v k. ú. Podmokly ve vlastnictví paní Beránkové ve prospěch
statutárního města Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
o zřízení věcného břemene na pozemku st. p. č. 494 v k. ú. Podmokly.

smlouvy

Usnesení č. RM 08 17 37 62
Rada města projednala návrh na rozšíření žaloby na promlčené nároky na náhradu škody a
neschvaluje
rozšíření žaloby na promlčené nároky na náhradu škody, která vznikla v souvislosti
s odstraněním vozidel – překážky v provozu na pozemních komunikacích, vše dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 08 17 37 63
Rada města projednala informace k majetkoprávnímu urovnání pozemků, týkající
se obytných domů č. p. 789, č. p. 790, č. p. 791, č. p. 792, č. p. 825 a č. p. 826 v ul. Krokova,
Děčín I, a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 17 38 01
Rada města projednala zprávu o plnění cílů a opatření 1. komunitního plánu sociálních služeb
města Děčína 2006 – 2008 k 30.06.2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění cílů a opatření 1. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008 k 30.06.2008.
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Usnesení č. RM 08 17 38 02
Rada města projednala návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví na vyhlášení 2. kola
dotačního řízení odboru a
rozhodla
o vyhlášení 2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Usnesení č. RM 08 17 38 03
Rada města projednala žádost Mateřského centra Rákosníček, o. s., o mimořádnou dotaci
z rozpočtu města, kapitoly OSV, ve výši 150 tis. Kč na vybavení nově zřizovaného
mateřského centra v Březové ulici a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace Mateřskému centru
Rákosníček, o. s., z rozpočtu města, kapitoly OSV, ve výši 150 tis. Kč na vybavení nově
zřizovaného mateřského centra v Březové ulici a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 150 tis. Kč na vybavení nově zřizovaného mateřského centra v Březové ulici,
která je přílohou materiálu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. RM 08 17 38 04
Rada města projednala žádost o návrh členů hodnotící komise k projektu „Sociální služby
v Ústeckém kraji“ a
navrhla
Ing. Vávrovou a Ing. Grešíkovou za člena (náhradníka) hodnotící komise pro výběrová řízení
na služby poskytované na území statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 17 39 01
Rada města projednala návrh dotací kulturním subjektům na rok 2008 a
rozhodla
poskytnout kulturním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši 30.000,00 Kč
dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 kulturním
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subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 17 39 02
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace v roce 2008 pro sportovní
subjekty dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč a o uzavření smluv o poskytnutí
dotací na rok 2008 sportovním subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 17 39 03
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Jurta o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na propagačních matriálech u příležitosti slavnostního otevření
areálu Občanského sdružení JURTA, Pěší 9, Děčín 33 – Nebočady, PSČ 407 11, IČ:
66778718, které se koná dne 26.09.2008.
Usnesení č. RM 08 17 39 04
Rada města projednala žádost o omezení provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická ulice
č. 306 a
souhlasí
s omezením provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická ul. č. 306 v termínu od
18.08.2008 do 30.09.2008.
Usnesení č. RM 08 17 39 06
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínské sportovní p. o., Oblouková
1400/6, 405 02 Děčín, IČO 75107350 a
schvaluje
částku na úhradu nákladů spojených s provozem „Dostavby plaveckého areálu – Staré Město
II. etapa“ ve výši 300,--Kč/osobu/noc.
Usnesení č. RM 08 17 50 01
Rada města projednala informaci o akci „Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Děčín –
Červený Vrch - 2.etapa“ a
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schvaluje
provedení nové větve kanalizační stoky v části ul. Puchmayerova dle důvodové zprávy a
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo s firmou
KRTEK Technik, s. r. o., IČ 27312186, a to po zajištění finančních prostředků.
Usnesení č. RM 08 17 60 01
Rada města projednala návrh na dodatku ke Smlouvě o dílo na zpracování zakázky „Projekt
optimalizace provozu městské autobusové dopravy v Děčíně“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování zakázky „Projekt optimalizace
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně“ mezi statutárním městem Děčín a společností
CZECH Consult, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
ve smyslu změny ceny díla, změny termínů a změny platebních podmínek, vše dle důvodové
zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na zpracování zakázky „Projekt optimalizace provozu městské autobusové dopravy
v Děčíně“.
Usnesení č. RM 08 17 60 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 98/2008, a to navýšení § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy
o 619 tis. Kč snížením § 6409 – rezerva o 619 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 17 60 03
Rada města projednala návrh na tarifního plat a jeho složky řediteli příspěvková organizace
Městská knihovna, Děčín, p. o., a

schvaluje
tarifní plat a jeho složky ředitele Městské knihovny Děčín, příspěvková organizace,
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dle důvodové zprávy s účinností od 01.08.2008.
Usnesení č. RM 08 17 60 04
Rada města projednala žádost Česko – Saských přístavů, s. r. o., Loubská 704/9, CZ-405 01
Děčín 1, o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na propagačních materiálech v rámci česko-německé plovoucí
výstavy Labe-Elbe 2010.

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

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