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

USNESENÍ
z 26. schůze rady města konané dne 09. prosince 2008
Usnesení č. RM 08 26 29 01
Rada města projednala Městský program prevence kriminality na rok 2009 – Žádost o státní
účelovou dotaci a garanci nutné dvacetiprocentní finanční účasti města na projekty prevence
kriminality a tento
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 08 26 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1 – vedoucí OR – DK v 05/2009.
Usnesení č. RM 08 26 35 01
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů s účinností dnem
1. ledna 2009.
Usnesení č. RM 08 26 36 01
Rada města projednala Smlouvu o poskytování služeb mezi Českým Švýcarskem, o. p. s.,
se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, a statutárním městem Děčín a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o poskytování
služeb.

Usnesení č. RM 08 26 36 02
Rada města projednala návrh Zadání 8. změny Územního plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh zadání jako závazný podklad pro zpracování návrhu
8. změny Územního plánu města Děčín.
Usnesení č. RM 08 26 36 03
Rada města projednala zadávací řízení veřejné zakázky na demoliční práce, předmět zakázky
„Částečná demolice objektu ATLANTIK, ul. Karla Čapka 200, Děčín 1“ a
schvaluje
1. vypsání zadávacího řízení na dodavatele demoličních prací formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb.,
2. hodnotící kritérium – ekonomicky nejvýhodnější nabídka: cena – váha 70 %, doba
realizace ve dnech (pracovní dny) 30 %
3. seznam firem k oslovení podání nabídek: ZEMPRA DC, s. r. o., DOKOM FINAL,
s. r. o., Děčínský stavební podnik, s. r. o., HORÁK – stavební a obchodní společnost,
s. r. o., SaM silnice a mosty, a. s., a
jmenuje
komisi pro otevření a hodnocení nabídek po doplnění a to,
členové: Mgr. Miroslav Samler – člen RM, Lada Kolářová – OMH, Ing. Martina Štajnerová –
OR, Barbora Stožická- OR, Bc. Petr Kužel - OR; náhradníci: Zdeněk Pitaš - člen RM,
Jaroslava Sejrková – OMH, Ing. Renata Domašinská – OR, Jitka Jarošová – OR, Miroslav
Šašek - OR a to vše ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 26 36 04
Rada města projednala návrh na „Zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek“ a
schvaluje
zahájení elektronického zadávání veřejných zakázek v průběhu roku 2010.
Usnesení č. RM 08 26 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
r ozhodla
zatížit část pozemku p. č. 275/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN do pozemku p. č. 275/2 v k. ú.
Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 08 26 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 168/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 176 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. č. 180/3 – trvalý travní porost, p. č. 183 – ostatní plocha,
ostatní komunikace a p. č. 184 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Podmokly,
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení včetně přípojek do těchto pozemků
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2408/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení plynovodní shybky DN 200 do pozemku p. č. 2408/1 v k. ú. Děčín
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 04
Rada města projednala žádost o souhlas s dočasným dotčením pozemků staveništěm a
souhlasí
s dočasným dotčením pozemků p. č. 2408/2 v k. ú. Děčín a p. č. 3725/50 v k.ú. Podmokly
staveništěm a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného vyjádření
s tím, že předmětné pozemky budou investorem akce uvedeny do původního stavu.
Usnesení č. RM 08 26 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 482 – trvalý travní porost a p. č. 483/1 – ostatní plocha, manipulační
plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení VN
do pozemku p. č. 482 a p. č. 483/1 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Chrochvice a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 344 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Chrochvice
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN do pozemku p. č. 344 v k. ú.
Chrochvice pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2933 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení kanalizační, vodovodní a plynové přípojky do pozemku p. č. 2933
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2226/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva vedení zemní kabelové přípojky do pozemku p. č. 2226/1 v k. ú.
Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly
a v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2228/2 – lesní pozemek v k.ú. Podmokly a části pozemků p. č.
308/6 – lesní pozemek a p. č. 306/14 – ostatní plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Krásný
Studenec věcným břemenem práva uložení vedení kanalizační vodovodní a elektro přípojky
do výše uvedených pozemků pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 933/3 o výměře 117 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro paní J. U.
na zahradu za cenu 117 Kč/rok.

Usnesení č. RM 08 26 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 403 o výměře 940 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb pro manžele J. a J. V. H.
na zahradu za cenu 1.880 Kč/rok.
Usnesení č. RM 08 26 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 276/80 o výměře 1 186 m 2 v k. ú. Březiny
u Děčína.
Usnesení č. RM 08 26 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 276/80 o výměře 1 186 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 26 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 123/3 o výměře 46 m2 v k. ú. Děčín pod stavbou pro pana M. K.
za cenu 3.312 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 26 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 276/48 o výměře 70 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na stavbu
venkovního schodiště k objektu na pozemku st. p. č. 458 v k. ú. Březiny u Děčína pro p. T. T.
N. za cenu 4.256 Kč/rok na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 08 26 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
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neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 276/83 o výměře 250 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na stavbu
venkovního schodiště k objektu na pozemku st. p. č. 458 v k. ú. Březiny u Děčína pro p. T. T.
N. za cenu 15.200 Kč/rok na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 08 26 37 17
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit části pozemků p. č. 3725/61 o výměře 7 m2 a p. č. 3725/67
o vým. 30 m2 v k. ú. Podmokly za účelem provedení stavby „Silnice I/62 Děčín – Vilsnice,
stavba I., II., III.“, na dobu určitou 1 rok ode dne nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. RM 08 26 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části nebo celé pozemky p. č. 3725/61
a p. č. 3725/67 v k. ú. Podmokly, po provedení stavby bude vyhotoven GP, kterým budou
všechny výměry upřesněny.
Usnesení č. RM 08 26 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2542/1 v k. ú. Děčín o výměře 596 m2 a
rozhodnutí
o k l á d á.
Usnesení č. RM 08 26 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 305/9 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře 211 m2.
Usnesení č. RM 08 26 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
variantu č. 2 – zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1047/52

o výměře 561 m2 a p. č. 1047/36 o výměře 580 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 08 26 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 552
o výměře 1 515 m2, p. č. 553/1 o výměře 2 897 m2 a p. č. 553/2 o výměře 2 692 m2 v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 08 26 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1930/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele A. a V. V. za cenu 6.800,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k .ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1930/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. T. za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1930/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní E. Z. za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1930/5 o výměře 17 m2 v k. ú. Děčín, se
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všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Z. B. za cenu 6.800,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2592/1 v k. ú. Podmokly o výměře
upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a E.
F. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1660/1 v k. ú. Podmokly o výměře
upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
V. a V. L. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení
části pozemku věcným břemenem jízdy a chůze k nemovitosti na st. p. č. 1660/9 v k. ú.
Podmokly vše dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 26 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 109 o výměře 2 424 m2 a části pozemku
p. č. 1540 dle GP č. 388–131/2008 ozn. jako p. č. 1540/1 o výměře 131 m 2, vše v k. ú. Krásný
Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. Z. za cenu 255.500,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1540 dle GP č. 388–131/2008 ozn.
jako p. č. 1540/2 o výměře 53 m2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele J. a L. M. za cenu 5.300,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 31

Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 987 o výměře 498 m2 v k. ú. Vilsnice, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele A. a M. Č. za cenu 74.700,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1164/1 dle GP č. 2944-010/2008 ozn.
jako p. č. 1164/1 o výměře 175 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
vlastníky domu na st. p. č. 1164/2 dle výpisu z KN za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1164/1 dle GP č. 2944-010/2008 ozn.
jako p. č. 1164/4 o výměře 164 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele P. a P. L. za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 342/1 v k. ú. Chrochvice o výměře
upřesněné GP nem, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
E. a T. K. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1212 v k. ú. Bynov GP č. 645–
037/2008 ozn. jako p. p. č. 215/1 díl „a“ o výměře 22 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele R. a I. L. za cenu 7.260,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 36
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 910/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Podmokly, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní M. N. za cenu 30.400,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 1534 o výměře 141 m2 a pozemku
p. č. 1535 o výměře 329 m2 v k. ú. Krásný Studenec a rozhodnutí
o d k l á d á.
Usnesení č. RM 08 26 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 191 o výměře 56 m2 a části pozemku
p. č. 1546/1 dle GP č. 389–2005/2008 ozn. jako pozemek p. č. 1546/5 o výměře 231 m2, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní I. P. a pana J. P. za cenu 28.700,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 39
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 677 v k. ú. Křešice u Děčína
o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele J. a E. K. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a Boletice
nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 675 o výměře 491 m2, p. č. 676 o výměře
437 m2 a části p. č. 677 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře upřesněné GP, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s převodem a prodej pozemků p. č. 347 o výměře 232 m2 a p. č. 351/3 o výměře 146 m 2
v
k. ú. Boletice nad Labem za cenu 100,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní
náklady spojené s převodem pro pana J. S. a paní K. B..

Usnesení č. RM 08 26 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 682 o výměře 557 m2 v k. ú. Chrochvice,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. L. a paní L. S. za cenu 83.550,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 697 o výměře 572 m2 v k. ú. Podmokly, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro pana A. CH. za cenu 85.800,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 43
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 2163/1, p. č. 2162 a p. č. 2590 dle GP
č. 3057–066/2008 ozn. jako p. p. č. 2163/4 o výměře 50 m2, vše v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele S. a V. B. za cenu 7.500,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ pozemku p. č. 1396/7 o výměře 125 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní A. B. za cenu 9.375,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 714/1 o výměře dle GP v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Z. K. za cenu 400 Kč/m2 + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 08 26 37 46
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1811/1 a části pozemku p. č. 1812
o výměrách dle GP v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. M. za cenu
150 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2048 o výměře 234 m2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím panu L. N. za cenu 35.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 827/1 o výměře 466 m2 v k. ú. Bynov se
všemi součástmi a příslušenstvím společnosti LEVYRO, spol. s. r. o., Teplická 151, Děčín IX,
zast. panem Lubomírem Levým, za cenu 186.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 860/1 o výměře dle GP
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím panu P. T. za cenu 400 Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 50
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2265/1 v k. ú. Děčín, dle GP č. 1962–
260/2008 díl „a“ o výměře 67 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní B. J. za cenu
10.050,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 08 26 37 51
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
variantu č. 1 – zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 163/1 o výměře 2 512 m 2
v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele E. a M. F. za cenu
251.200,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 479 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven a pozemek st. p. č. 75 o výměře 204 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana D. L. za cenu 100 Kč/m2 + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 53
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1692 o výměře 85 m2 a část pozemku
p. č. 193 o výměře dle GP v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele M. Š. a M. Š. za cenu 100 Kč/m2 + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 54
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 223 a 225/1 o výměře dle GP v k. ú.
Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a S. D. za cenu 100
Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 55
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3264 o výměře dle GP
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v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a S. Š. za cenu 150 Kč/
m2 + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 3264 v k. ú. Podmokly (která
není součástí prodeje) věcným břemenem práva chůze pro kupující, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 26 37 56
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 761/151 o výměře 3 m 2,
p. č. 1176/4 o výměře 124 m2, p. č. 1176/5 o výměře 13 m2 a p. č. 1176/6 o výměře 1 m2 ,vše
v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 26 37 57
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st. p. č. 571 o výměře upřesněné GP, který
bude vyhotoven v k. ú. Bynov z vlastnictví manželů L. B. a B. R. se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 58
Rada města projednala návrh na výkup podílů pozemků v k. ú. Hoštice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup ideální 1/2 pozemků p. č. 690/14 o výměře 264 m 2,
p. č. 690/15 o výměře 259 m2 a p. č. 690/17 o výměře 129 m2 , vše v k. ú. Hoštice nad
Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím z podílového spoluvlastnictví pana J. B., pana
Z. B. a pani M. B. za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 59
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a výkup pozemku pod komunikací v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 07 07 37 43 ze dne 04.04.2007, týkající se výkupu pozemku p. č.
151/7 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 07 03 03 26 ze dne 19.04.2007, týkající

se výkupu pozemku p. č. 151/7 v k. ú. Podmokly, v plném znění a výkup pozemku p. č.
151/7 o výměře 1 050 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
společnosti ČETRANS, a. s., Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem, za cenu 741.770,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 60
Rada města projednala žádost o odložení platby za prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost o odložení platby za prodej části p. č. 564/5, dle
GP č. 428–096/2006 nově ozn. jako p. č. 564/30 o výměře 1 603 m2 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 08 26 37 61
Rada města projednala žádost o odložení platby za prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré
Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost o odložení platby za prodej části pozemku p. č. 1080, dle
GP č. 612–014/2006 nově ozn. jako 1080/3 o výměře 42 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 26 37 62
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 929/1 o výměře 1 097 m2 a p. č. 929/2
o výměře 388 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro společnost SEMPRA Praha, a. s., Pod Chlumem 209, Děčín III, za cenu 594.000,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 63
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 178/3 o výměře 296 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím a to ideální ½ pro pana J. Z. a ideální
½ pro paní N. Z. za cenu 44.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 64
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 576/1 o výměře 790 m2 a části pozemku
p. č. 576/3 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele I. a J. K. za cenu 100 Kč/m 2 + cena za trvalé porosty
dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 65
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 576/3 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
vlastnictví pro pana J. M. a pana M. M. za cenu 50 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 66
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 696 v k. ú. Podmokly o výměře
upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana P. D.
za cenu 150 Kč/m2 + cena za ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 67
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 331/3 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
V. Ž. za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 68
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3725/37 a části pozemku p. č. 3710/8
v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro „společnost“ Roman Abraham Železářství, Tisá 101, za cenu 400 Kč/m2
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 26 37 69

Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 879/1 v k. ú. Březiny u Děčína
o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
P. Z. a pana M. L. za cenu 400 Kč/m 2 + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou
zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti
na pozemku st. p. č. 148 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 26 37 70
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 463 v k. ú. Krásný Studenec o výměře
upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
K. a E. M. za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení této
části pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku p. č. 2/3,
p. č. 51/4 a p. č. 464/5 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 26 37 71
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 463 v k. ú. Krásný Studenec o výměře
upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
S. a Z. Ř. za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení
těchto částí pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku
p. č. 2/3, p. č. 51/4 a p. č. 464/5 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 26 37 72
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 276/50 a části pozemku p. č. 276/48
o výměrách upřesněných GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana V. G. za cenu 400 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení
části pozemku p. č. 276/48 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva chůze a jízdy
pro vlastníka zbývající části tohoto pozemku.
Usnesení č. RM 08 26 37 73
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 297/4 o výměře 150 m 2 části pozemku
p. č. 297/2 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele R. a I. S. za cenu 150 Kč/m 2 + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 297/2 v k. ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem jízdy a chůze pro vlastníka zbývající části pozemku p. č. 297/2 v k. ú.
Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 26 37 74
Rada města projednala žádosti o změnu a prodloužení nájemních smluv v objektu
Společenského domu Střelnice a rozhodnutí
o d k l á d á.
Usnesení č. RM 08 26 37 75
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 32,19 m² včetně sociálního zázemí v přístavbě budovy
Městského divadla Děčín, Teplická 587/75, Děčín IV, pro občanské sdružení Žlutá žirafaCentrum výzkumu a vzdělávání, se sídlem Dělnická 628/2, Děčín 4, za účelem výuky žáků –
kreslení s účinností od 01.12.2008 za nájemné dle “Zásad”.
Usnesení č. RM 08 26 37 76
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor
Čs. Legií 200/19, Děčín IV, ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 26 37 77
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o uznání části dluhu a povolení splátek s paní
Z. M. dle které se povoluje úhrada dluhu paní Z. M. ve výši 108.280,00 Kč v měsíčních
splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.

Usnesení č. RM 08 26 37 78
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu J. B. z částky 6.077,00 Kč na 10 %,
tj. 608,00 Kč, panu N. F. S. a paní N. J. CH. z částky 17.877,00 Kč na 10 %, tj. 1.788,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 26 37 79
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úplné prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní
D. V. ve výši 555.674,00 Kč, prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu F. A.
z částky 23.278,27 Kč na 10 %, tj. 2.328,00 Kč,prominutí poplatku z prodlení při placení
nájmu bytu paní H. D. z částky 179.214,00 Kč na 10 %, tj. 17.921,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 26 37 80
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 1825 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Podmokly za účelem umístění
zemního kabelového vedení NN VO a stožárku se svítidlem, včetně práva přístupu
na dotčenou nemovitost za účelem realizace stavby „Děčín – Na Stráni, kabel VO“
tzn. umístění nových rozvodných zařízení od zavázaného, tj. Ústecký kraj za úplatu
20 Kč/bm dle skutečného zaměření (viz čl. IV, bod 2 smlouvy) a
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 1825 – ostatní plocha, manipulační plocha
v k. ú. Podmokly za účelem umístění zemního kabelového vedení NN VO a stožárku
se svítidlem, včetně práva přístupu na dotčenou nemovitost za účelem realizace stavby
„Děčín – Na Stráni, kabel VO“ tzn. umístění nových rozvodných zařízení
od zavázaného, tj. Ústecký kraj za úplatu 20 Kč/bm dle skutečného zaměření
(viz čl. IV, bod 2 smlouvy) a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 26 37 81
Rada města projednala návrh smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty
z provozu městské autobusové dopravy a
schvaluje
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uzavření Smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské
autobusové dopravy v Děčíně na období 2009–2018 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 08 26 37 82
Rada města projednala návrh na změnu poplatku na veřejných WC a
schvaluje
sazbu za jedno použití veřejných WC v majetku města ve výši 5,00 Kč s účinností
od 01.01.2009.
Usnesení č. RM 08 26 37 83
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 11 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
pro pana V. P. na dobu neurčitou za nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.
Usnesení č. RM 08 26 37 84
Rada města projednala prohlášení statutárního města Děčín jako investora stavby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prohlášení statutárního města Děčín jako investora stavby
(vlastníka zařízení) „Úprava křižovatky Saská ul. x Teplická ul. v Děčíně“ a pověřit primátora
statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu prohlášení.
Usnesení č. RM 08 26 37 85
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 842 o výměře 225 m2 a části pozemku
p. č. 845/1 o výměře dle GP, v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím panu J. H.
za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 37 86
Rada města projednala žádost o navýšení odměny a

schvaluje
měsíční odměnu za výkon likvidátora BP Děčín, s. p. v likvidaci, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 26 37 87
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Divišova 217/8 Děčín IV (středisko vzdělávání
MK Děčín) - sklepní prostory výměře 54,08 m² pro DDM, Klostermannova 869/74, Děčín VI,
za účelem zkušebny pro hudební skupiny na dobu neurčitou za nájemné ve výši
22.000 Kč/rok vč. úhrady služeb.
Usnesení č. RM 08 26 38 01
Rada města projednala problematiku provozování ambulantní pohotovostní péče 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, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o provozování ambulantní pohotovostní péče v roce 2009
za podmínek uvedených ve smlouvě, která je nedílnou přílohou, a 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, MUDr. Annou Briestenskou – zmocněnou k výkonu činnosti zastupování ředitele
odštěpného závodu Nemocnice Děčín, o. z., pro město Děčín a spádové obce od 1. ledna 2009
do 30. dubna 2009 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy dle důvodové
zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 08 26 38 02
Rada města projednala informaci o zabezpečení stomatologické pohotovosti v Děčíně
pro rok 2009 a informaci o podpisu Smlouvy na finanční příspěvek města Č. Kamenice
na spolufinancování stomatologické pohotovosti v roce 2008 a toto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 08 26 39 01
Rada města projednala žádosti sportovců o poskytnutí permanentních vstupenek na rok 2009
do Plavecké haly Děčín a
r o z h o d l a
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poskytnout permanentní vstupenky na rok 2009 do Plavecké haly Děčín, pro Filipa Gablíka,
Adama Turanského, Martina Kučeru, Tomáše Behinu, Jaroslava Málka, Tomáše Charváta,
Lenku Hrochovou, Andreu Rothmeierovou, Martinu Víchovou, Tomáše Němce, Augustina
Turanského, Tomáše Krause a Lukáše Matyse.
Usnesení č. RM 08 26 39 02
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, o snížení limitů mzdových prostředků oproti plánu u řízené, v rámci schválené
hmotné zainteresovanosti na rok 2008 a
schvaluje
změnu ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace města Děčín
na rok 2008 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 26 50 01
Rada města projednala Zápis č. 5 ze zasedání KV ZM Děčín ze dne 01.12.2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 26 50 02
Rada města projednala plán práce KV ZM Děčín na I. pololetí 2009 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 08 26 50 03
Rada města projednala uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 15-2008 ze dne
26.06.2008 na stavbu „Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně“a
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 15-2008 ze dne 26.06.2008 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo č. 15-2008 ze dne 26.06.2008.
Usnesení č. RM 08 26 50 04
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Děčín a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 170 o výměře 1 742 m2, p. č. 171/2
o výměře 97 m2 a p. č. 173/3 o výměře 2 081 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví pana J. D. H. za cenu 4.000 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 26 50 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 158/2008 a to navýšení § 3639 - výkupy nemovitostí
o 15.680.000,00 Kč, snížením § 6409 – rezerva o 15.680.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 26 50 06
Rada města projednala materiál Povodňová komise statutárního města Děčín – odvolání
a jmenování členů a schválení Statutu Povodňové komise statutárního města Děčín a
odvolává
členy Povodňové komise statutárního města Děčín dle přílohy č. 1 a členy Pracovního štábu
povodňové komise statutárního města Děčín dle přílohy č. 2,
jmenuje
členy Povodňové komise statutárního města Děčín dle předloženého návrhu dle přílohy č. 3 a
členy Pracovního štábu povodňové komise statutárního města Děčín dle přílohy č. 4 a
schvaluje
Statut Povodňové komise statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 26 50 07
Rada města projednala Integrovaný plán rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město (IPRM) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit IPRM v celkovém objemu aktivit ve výši 222,1 mil. Kč,
předložit žádost o schválení IPRM do vyhlášené výzvy v Integrovaném operačním programu
a spolufinancovat IPRM ze strany města v minimální výši 20,7 mil.Kč.
Usnesení č. RM 08 26 50 08
Rada města projednala předložený návrh na změnu Statutu sociálního fondu statutárního
města Děčín a tento po úpravě
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s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 08 26 50 09
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu č. 2967326407 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu č. 2967326407 ve smyslu rozšíření předmětu
nájmu a změny výše nájmu za dočasné užívání pozemku p. č. 3056/1 o výměře 703 m 2 v k. ú.
Děčín, mezi vlastníkem nemovitosti společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha I, zastoupenou Ing. Václavem Petráškem, MBA – ředitelem
Odboru správy majetku GŘ a nájemcem, tj. statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové
nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, zastoupeným Ing. Vladislavem Raškou, primátorem města a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 5.
Usnesení č. RM 08 26 50 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0576/03 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 0576/03 ve smyslu změny předmětu nájmu
v důsledku rozdělení pozemku p. č. 2403 v k. ú. Děčín po realizaci cyklistické stezky a změny
výše nájmu za užívání pozemků, mezi vlastníkem nemovitosti Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, jednající
prostřednictvím organizační jednotky – správcem majetku Správou dopravní cesty Ústí nad
Labem, se sídlem Železničářská 31, Ústí nad Labem, zastoupenou Ing. Josefem Kalivodou,
vrchním přednostou a nájemcem, tj. statutárním městem Děčín, se sídlem MM Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV, zastoupeným Ing. Vladislavem Raškou, primátorem města a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2.

Usnesení č. RM 08 26 50 11
Rada města projednala problematiku vstupu města do Honebního společenstva Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit vstup statutárního města Děčín do Honebního společenstva
Děčín, a to pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín v katastrálních
územích Boletice nad Labem, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Velká Veleň,

Chlum u Děčína, Nebočady, Hoštice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 26 50 12
Rada města projednala žádost občanského sdružení HC Děčín o navýšení dotace na provoz
zimního stadionu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace ve výši 900.000,00 Kč
občanskému sdružení HC Děčín, ZS Děčín, Oblouková ul., Děčín, na provoz zimního
stadionu dle důvodové zprávy a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
v roce 2008 občanskému sdružení HC Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 26 50 13
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 157/2008, a to navýšení § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
(projekty, průběžná podpora) o 900.000,00 Kč, snížením § 3513 – Lékařská služba první
pomoci o 900.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 26 50 14
Rada města projednala žádost Gymnázia Děčín, Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín, a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín pro účely amatérského filmového festivalu „Děčínské Zlaté
slunce 2009“.
Usnesení č. RM 08 26 60 01
Rada města projednala materiál Protipovodňová opatření na Labi, Děčín – levý a pravý břeh
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vypuštění ochrany lokality „Mariánská louka“ z akce Labe,
Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby PB + LB hrázemi ve vztahu k programu 129 120, u
těchto stavebních objektů: SO 4.01 PPO PB Ploučnice Mariánská louka – zemní hrázka,
SO 4.02 PPO PB Ploučnice Mariánská louka – přebudování oplocení koupaliště, SO 4.03
PPO PB Ploučnice Mariánská louka – trvalá zídka podél náhonu, SO 4.04 PPO PB Ploučnice
Mariánská louka – zemní hrázka na LB náhonu, SO 4.05 PPO PB Ploučnice Mariánská louka
– spodní stavba mobilního hrazení, SO 4.06 PPO PB Ploučnice Mariánská louka – zajištění
propusti pod cykl. stezkou, SO 4.07 PPO PB Ploučnice Mariánská louka – štětovnice podél
zemního tělesa, SO 4.08 PPO PB Ploučnice Mariánská louka – čerpací stanoviště, umístěných
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na parcelách p. p. č. 2401/1, p. p. č. 2401/2, p. p. č. 2402, p. p. č. 2403/2, p. p. č. 2944, p. p. č.
2390/1, p. p. č. 2390/2, p. p. č. 2395/19 v katastrálním území Děčín, ve znění územního
rozhodnutí čj. OSÚ/126811/2007/Fi, které nabylo právní moci 25.04.2008.
Usnesení č. RM 08 26 60 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení č. ZM 08 10 05 18 ze dne 27.11.2008 tajemník - VzDK.
Usnesení č. RM 08 26 60 03
Rada města projednala návrh jednacího řádu finančního výboru zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Jednací řád FV ZM Děčín s účinností od 01.01.2009.
Usnesení č. RM 08 26 60 04
Rada města projednala návrh jednacího řádu kontrolního výboru zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Jednací řád KV ZM Děčín s účinností od 01.01.2009.

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

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

