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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2010

Usnesení č. RM 10 03 30 01
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2009 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2009, ve znění uvedeném v důvodové zprávě, podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
ukládá
tajemníkovi magistrátu neprodleně zveřejnit Výroční zprávu na úřední desce magistrátu
a na internetových stránkách statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 31 01
Rada města projednala možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a
souhlasí
podpořit tuto akci vyvěšením tibetské vlajky na budově A1 Magistrátu města Děčín dne
10. března 2010.
Usnesení č. RM 10 03 31 02
Rada města projednala nabídku na pokračování spolupráce s regionální televizí R1 Lyra a
schvaluje
spolupráci s regionální televizí R1 Lyra dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 10 03 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2010 – 2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2010 – 2014.
Usnesení č. RM 10 03 36 01
Rada města projednala Odprodej projektové dokumentace „Areál třídění odpadů na pozemku
p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“ Technickým službám Děčín, a.s., a
schvaluje
odprodej za částku 2,66 mil. Kč.
Usnesení č. RM 10 03 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22.12.2000
a splátkového kalendáře
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.12.2000 mezi Stanicí mladých
přírodovědců, Děčín XXVI – Březiny, Benešovská 1371, a Zahradnickým centrem Libverda,
spol. s r.o., se sídlem Děčín XXVII, Libverda 1371, za účelem provozování rekreačních
služeb, ubytování a hostinské činnosti, vč. splátkového kalendáře v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 03 37 02
Rada města projednala informaci o snížení o ½ předchozí ceny objektu č. p. 61,
Družstevní ul., Děčín X, bez pozemků a nákladů spojených s převodem nemovitosti
dle rozhodnutí č. 01/2010/OMH dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 03 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV, pro paní E. O. na dobu neurčitou za nájemné 720,00 Kč za měsíc, tj. včetně
nákladů na provoz a DPH.
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Usnesení č. RM 10 03 37 04
Rada města projednala žádost vedení ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p.o.,
o souhlas s pronájmem části školních prostor a
schvaluje
pronájem 1 místnosti o ploše 21 m² v I. nadzemním podlaží budovy Základní školy,
Máchovo nám. 688/11, Děčín IV, pro pana R. H. za účelem provozování bufetu pro žáky
a zaměstnance školy, na dobu neurčitou za nájemné 500,00 Kč měsíčně + úhradu nákladů
za služby.
Usnesení č. RM 10 03 37 05
Rada města projednala žádost o přímý prodej obytných domů č. p. 789, č. p. 790, č. p. 791,
č. p. 792, č. p. 825 a č. p. 826 v ulici Krokova, Děčín I, a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 03 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 360 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Boletice
nad Labem věcným břemenem práva chůze přes část tohoto pozemku, jako přístup k pozemku
p. č. 380/5 – trvalý travní porost v k. ú. Boletice nad Labem (dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven), pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 380/5 v k. ú.
Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 07
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 06 15 37 18 ze dne 11.07.2006, týkající se zatížení části
pozemku p. č. 1167 – ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
vedení vodovodní, kanalizační a elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 103/2 a pozemku p. č. 435/22
v k. ú. Bělá u Děčína za cenu dle „Zásad“ o text: „…a pro vlastníky sítě“.
Usnesení č. RM 10 03 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Lesná u Děčína
a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 539/3 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Lesná u Děčína věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 182/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2959 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Křešice u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 488 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Křešice u Děčína věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dolní Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemků st. p. č. 113, p. č. 113 – trvalý travní porost, p. č. 170/8, p. č. 170/20, p. č.
271/1, p. č. 276/1, p. č. 276/2, p. č. 280, p. č. 495/1, p. č. 495/2, p. č. 505/1 a p. č. 568 vše
ostatní plocha v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva uložení zemního kabelového
vedení NN a VN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 03 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 532 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín-Staré Město věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizačních a vodovodních sítí pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 894 – zastavěná plocha, p. č. 740/3 – zahrada, p. č. 648, p. č. 673/1,
p. č. 708/1, p. č. 711/1, p. č. 714/1, p. č. 733/1, p. č. 893/1, p. č. 2907, p. č. 2976, p. č. 2984,
p. č. 2989, p. č. 2990, p. č 2991, p. č. 2992, p. č. 2995, p. č. 2997, p. č. 2999, p. č. 3000, p. č.
3001/1, p. č. 3002 a p. č. 3003 vše ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 03 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Folknáře od ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku p. č. 533 o výměře 139 m2, části
pozemku p. č. 537/2 o výměře 668 m2 a části pozemku p. č. 561/6 o výměře 204 m2, vše
v k .ú. Folknáře mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemků ČR Pozemkovým
fondem za cenu dle tabulek ČR PF za účelem realizace akce „ul. Folknářská – Hřbitovní,
chodník, zastávky MHD, veřejné osvětlení“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 03 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 1224/2 o výměře 69 m2 v k. ú. Podmokly pod zděnou stavbou bez
č. p. nebo č. e., pro pana E. S. za cenu 207 Kč/rok na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 10 03 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 1941 o výměře 269 m 2 v k. ú. Děčín pod zděnou stavbou obytného
domu pro pana E. S. za cenu 807 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 03 37 18
Rada města projednala žádost paní S. S. a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 469/1a – 108 na pronájem části pozemku
p. č. 469/1 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny užívané výměry z původních 250 m2
na nových 150 m2 a s tím související změny výše nájemného z původních 138 Kč/rok
na částku 80 Kč/rok, s platností od 01.01.2009, pro manžele Z. a S. S. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 03 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 862/2a - 104/03 ze dne 03.02.2003 na pronájem
části pozemku p. č. 862 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce,
a to pana L. B.
Usnesení č. RM 10 03 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 745 o výměře 84 m2 a pozemku st. p. č. 746 o výměře 329 m2
v k. ú. Boletice nad Labem pro manžele F. a J. H. pod stavbou RD, kolny a na zahradu
za cenu 980 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 03 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 629/3 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 332 m2 pro Ch. D.
za cenu 664 Kč/rok.

6

Usnesení č. RM 10 03 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 629/3 v k. ú. Prostřední
Žleb.
Usnesení č. RM 10 03 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 165 o výměře 2 900 m2 v k. ú. Děčín, jako
pozemek určený k podnikání.
Usnesení č. RM 10 03 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 165 o výměře 2 900 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3586 o výměře 50 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 03 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 618/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a pozemek p. č. 618/3 o výměře 477 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 10 03 37 27
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 3151/1 o výměrách
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 03 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3151/2 o výměře 615 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 03 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3133 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 03 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2182/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2184 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 168/3 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly (část podél p. č. 168/28 v k. ú. Podmokly).
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Usnesení č. RM 10 03 37 33
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat 4x části pozemku p. č.
168/3 o výměrách dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly (jedná se o části podél pozemků
p. č. 168/40 – p. č. 168/43 v k. ú. Podmokly).
Usnesení č. RM 10 03 37 34
Rada města projednala návrh na směnu pozemků z majetku města p. č. 7/7 v k. ú. Podmokly
o výměře 3 865 m2 do majetku města pozemky p. č. 517/4 o výměře 597 m 2, p. č. 595
o výměře 450 m2, p. č. 738/4 o výměře 1 057 m2 a p. č. 750/23 o výměře 1 878 m2 vše v k. ú.
Chlum u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 03 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 937 o výměře 16 m2
a pozemku p. č. 357/8 o výměře 232 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím paní V. N. za cenu 54.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 03 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 754/3 o výměře 625 m2 v k. ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. B. za cenu 93.750,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 10 03 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/3 o výměře 161 m2
v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Z. a J. S. za cenu
80.500,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou prořezání náletů a keřů, vč. pokácení jednoho
stromu (ořešák) a rovněž zajištění souhlasu a povolení s napojením pozemku p. č. 168/3
v k. ú. Podmokly na komunikaci ul. Bělská – viz zákres ve snímku KM, a to v termínu
do 2 let od vkladu kupní smlouvy do KN. V případě, že se tak nestane, vrátí si smluvní strany
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svá plnění.
Usnesení č. RM 10 03 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2275 o výměře 545 m2 v k. ú. Podmokly
pro manžele P. a H. Š. za cenu 109.000,00 Kč + ostatní náklady s tím, že kupující bere
na vědomí, že na pozemek není zajištěn přístup ani příjezd přes pozemky v majetku
statutárního města Děčín, ani z veřejné komunikace.
Usnesení č. RM 10 03 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1633/11 o výměře 15 m2 v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, paní J. P. za cenu 7.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 03 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 608/2 o výměře 52 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem, manželům S. a Z. M. za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 10 03 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 59 o výměře 71 m 2
v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům V. a E. H. za cenu
35.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 03 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, schválit prodej pozemku p. č. 340/2 o výměře 273 m 2, p. č.
367/6 o výměře 59 m2, p. č. 368/10 o výměře 49 m2 a části pozemku p. č. 340/4 o výměře
upřesněné geometrickým plánem vše v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
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a příslušenstvím pro manžele J. a Z. P. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 03 37 43
Rada města projednala návrh na převod pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 787/4 o výměře 48 m2,
p. č. 1089/3 o výměře 238 m2, p. č. 1086/4 o výměře 2 m2, p. č. 1086/3 o výměře 193 m2,
p. č. 1088/2 o výměře 165 m2, p. č. 800/3 o výměře 352 m2, p. č. 1371/1 o výměře 9 m2
a p. č. 1371/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, do vlastnictví ČZS, ZO Pod Chlumem, Děčín III.
Usnesení č. RM 10 03 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1286/2 o výměře 11 m2
v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře, s.p.,
Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 03 37 45
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 32/09/UDC/BP a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1250/13 o výměře 144 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 32/09/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1250/13
v k. ú. Děčín v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitosti č. 32/09/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín
a ČR - ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 03 37 46
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 53/09/UDC/BC a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 53/09/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 3420/2
v k. ú. Podmokly v předloženém znění a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitosti č. 53/09/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín
a ČR - ÚZSVM.
Usnesení č. RM 10 03 37 47
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Bynov
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 1616/1
o výměře 14 m2, pozemek p. č. 1616/2 o výměře 45 m 2, pozemek p. č. 1616/6 o výměře
31 m2, pozemek p. č. 1616/8 o výměře 4 m2 a pozemek p. č. 1616/13 o výměře 184 m2
vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 10 03 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a převod částí pozemků
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 19 37 19 ze dne 23.09.2008, týkající se výkupu částí
pozemků v k. ú. Podmokly v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod:
•
•
•
•
•
•
•

dílu „i“ z pozemku p. č. 436/14 o výměře 106 m2,
dílu „y“ z pozemku p. č. 460/1 o výměře 6 m2,
dílů „b1 + e“ z pozemku p. č. 460/3 o výměrách 168 m2 + 311 m2,
části pozemku p. č. 460/3 – nově označený jako p. č. 460/10 o výměře 22 m2,
dílu „j“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 474 m2,
dílu „x“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 155 m2,
dílu „i1“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 50 m2,

vše dle geometrického plánu č. 3203 - 133/2009, v k. ú. Podmokly od ČR Pozemkového
fondu.
Usnesení č. RM 10 03 37 49
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje

12

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 1596 o výměře
dle geometrického plánu – max. 50 m2 v k. ú. Horní Oldřichov z vlastnictví Ústeckého kraje
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 37 50
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 09 37 31 ze dne 21.04.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 841/5 v k. ú. Děčín – Staré Město, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 09 26 ze dne
28.05.2009, týkající se prodeje pozemku p. č. 841/5 v k. ú. Děčín – Staré Město, v plném
znění.
Usnesení č. RM 10 03 37 51
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 37 38 ze dne 03.11.2009, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 21 ze dne
26.11.2009, týkající se prodeje části pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 03 37 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 837/81 o výměře 742 m 2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. J. za cenu 74.200,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 03 37 53
Rada města projednala návrh na uzavření souhlasného prohlášení a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření dohody - souhlasného prohlášení mezi statutárním
městem Děčín a Sportovním klubem Děčín, o.s., ve smyslu zrušení Darovací smlouvy ze dne
30.04.2004, v části týkající se pozemků p. č. 7/5, p. č. 7/6, p. č. 7/7, p. č. 33/1 a p. č. 33/2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 37 54
Rada města projednala žádost pana P. Ch. a paní S. Ch. ze dne 17.12.2009 (prodej pozemku
p. č. 1155/7 v k. ú. Prostřední Žleb) a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 03 37 55
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru (bistra) v objektu DDM
Klostermannova č. p. 869/74, Děčín VI, od 01.01.2010 do 31.03.2010 pro paní R. P.
Usnesení č. RM 10 03 37 56
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2833/2 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Děčín za účelem
provozování sběrny kovů, pro pana J. B. za cenu 1.350 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 03 37 57
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
s oplocením části pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín pro pana J. B. a to max. po dobu trvání
nájemního vztahu k části pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 38 01
Rada města projednala předložený materiál a
s c h v a l u j e
odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok 2010 řízených
odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem životního prostředí dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 10 03 39 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2010, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských
obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části
společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 10 03 50 01
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace REGIO centru, o.p.s., IČ: 27286355,
se sídlem Máchova 1192/3, 408 01 Rumburk, na provoz Informačního centra Děčín
ve Zbrojnické ulici 14, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci provozování
informačního centra.
Usnesení č. RM 10 03 50 02
Rada města projednala návrh na jmenování předsedy ústřední inventarizační komise a
jmenuje
1. náměstka primátora Mgr. Miroslava Samlera předsedou ústřední inventarizační komise
k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2010.
Usnesení č. RM 10 03 60 01
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 25. února 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 03 60 02
Rada města projednala předložený materiál týkající se havarijního stavu skalního masivu T1
na Teplické ulici a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit uvolnění mimořádných finančních prostředků pro zajištění
sanace skalního masivu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku, aby požádal hejtmanku Ústeckého
kraje o finanční pomoc z havarijního fondu Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 10 03 60 03
Rada města projednala informaci o vybudování části kanalizace v Bělé v rámci přeložky
Bělského potoka a
schvaluje
položení 20 – 30 m kanalizace pod přeložkou potoka již v roce 2010 a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje zahájením potřebných jednání k realizaci akce.
Usnesení č. RM 10 03 60 04
Rada města projednala spoluúčast při odstraňování povodňových škod z července 2009 a
schvaluje
realizaci akcí:
1. oprava místních komunikací na Chlumu s tím, že podíl vlastních prostředků bude
ve výši 12,5 % z celkových nákladů stavby,
2. oprava místních komunikací v Horním Oldřichově s tím, že podíl vlastních prostředků
bude ve výši 6 % z celkových nákladů stavby,
3. oprava místních komunikací v Krásném Studenci s tím, že podíl vlastních prostředků
bude ve výši 2 % z celkových nákladů stavby.
Usnesení č. RM 10 03 60 05
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatné převzetí a provozování objektů drenáže s revizní šachtou a čerpací
šachtou, které jsou umístěny na pozemcích p. č. 1213/3, p. č. 800/1, p. č. 3711/11
v k. ú. Podmokly a jsou součástí stavby „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské
zástavby hrázemi“ z majetku stavebníka, tj. Povodí Labe s.p. do majetku statutárního
města Děčín a
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2. schválit uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě
za omezení užívání nemovitostí k umístění a provozování vedení drenáže, revizní
šachty drenáže a čerpací šachty, které jsou umístěny na pozemcích p. č. 1213/3, p. č.
800/1, p. č. 3711/11 v k. ú. Podmokly a jsou součástí stavby „Labe, Děčín, zvýšení
ochrany městské zástavby hrázemi“, mezi smluvními stranami ŘSD ČR – budoucí
strana povinná, Povodí Labe s.p. - stavebník a statutární město Děčín – budoucí strana
oprávněná, po doplnění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 10 03 60 06
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)“ a
rozhodla
1. o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.,
• Czasch s.r.o., IČ:47972947, Opavská 8, 792 01, Bruntál,
• Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ:47781483, Folknářská 1246/21, 405 01,
Děčín,
• SYNER s. r. o., IČ:48292516, Dr. Milady Horákové 582/7, 460 01, Liberec 4,
• SaM silnice a mosty a. s., IČ:25018094, Máchova 1129, 47001, Česká Lípa,
• OHL ŽS, a.s. Divize 8 Chomutov, IČ:46342796, Lipská 4696, 430 03,
Chomutov,
• MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., IČ:26385759, V Úhlu 37/11, 321 00,
Plzeň – Litice,
• Chládek a Tintěra a. s., IČ:62743881, Nerudova 16, 412 01, Litoměřice,
• Stamo spol. s.r.o., IČ:43222323, Stavební 415/3, 405 02, Děčín 1,
• VCES a.s., IČ:26746573, Vážní 456, 503 41, Hradec Králové,
• UNISTAV a.s., IČ:00531766, Příkop 6, 604 33, Brno,
• Ravel spol. s.r.o., IČ:47282312, Textilní 191/1, 400 01, Ústí nad Labem,
• Zlínstav a.s., IČ:28315669, Bartošova 5532, 760 01, Zlín,
• ISTAR spol.s r.o., IČ:41327331, Drážďanská 37, 400 07, Ústí nad Labem,
• Trigema Building a.s., IČ:27653579, Bucharova 14/2641, 158 00, Praha 5,
• Metrostav a.s. - Divize 8, IČ:00014915, Koželužská 2246, 180 00, Praha 8,
2.

o odeslání výzvy k podání nabídky 5ti vylosovaným zájemcům
•
•
•
•

BERGER BOHEMIA a. s.,IČ: 45357267, Klatovská 410, 321, Plzeň – město,
HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
ZEMPRA DC s.r.o., IČ: 25480065, Vítězství 374, 407 11, Děčín 32,
Viamont DSP a. s. IČ : 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03
Ústí nad Labem,
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• INSKY spol. s r. o. , IČ : 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.

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

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