Byla provedena oprava usnesení č. RM 10 14 37 52 dne 03.09.2010
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 24. srpna 2010
Usnesení č. RM 10 14 31 01
Rada města projednala znění Smlouvy licenční mezi Jiřím Řehákem coby autorem
a statutárním městem Děčín coby nabyvatelem oprávnění k publikování obrazového materiálu
na webových stránkách statutárního města Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Smlouvy licenční.
Usnesení č. RM 10 14 31 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací:
internet a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o poskytování
služeb elektronických komunikací: internet č. 2010/Sol/9011182.
Usnesení č. RM 10 14 31 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle
tabulky uvedené v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 14 31 04
Rada města projednala návrh na prodej služebního vozu Hyundai Galloper 2,5 a
schvaluje
prodej služebního vozu Hyundai Galloper 2,5 DCL 02 83 a
pověřuje

primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Kupní smlouvy
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 14 31 05
Rada města projednala návrh koupi služebního vozu Dacia Duster 4x4 a
schvaluje
koupi služebního vozu Dacia Duster 4x4 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Kupní smlouvy
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 14 32 01
Rada města projednala žádost Ing. Vlastimila Pažourka k provedení dvou svatebních obřadů
a užití závěsného odznaku a
pověřuje
Ing. Vlastimila Pažourka, člena zastupitelstva města Děčín, provedením dvou svatebních
obřadů ve dnech 28.08.2010 ve 13:00 hod. na Staré Olešce a dne 04.09.2010 ve 13:30 hod.
na děčínském zámku a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Ing. Vlastimil Pažourek pro tyto dva obřady užije závěsný
odznak.
Usnesení č. RM 10 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 63/2010 – č. RO 73/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 2.072 tis. Kč a zvýšení výdajů o 2.072 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 14 36 01
Rada města projednala varianty, navržené vyhledávací studií Přeložka silnice I/13, DěčínLudvíkovice, Folknářská spojka a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2 (napojení na okružní křižovatce Benešovská stejné
jako u varianty č. 1, křížení strmého svahu a obchvat zastavěného území po okraji lesního
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komplexu, křížení stávající silnice I/13 v místě bývalého motorestu a odstranění stávající
serpentiny, trasa nezasahuje do aktivních sesuvných území) a její následné projednání
v rámci 11. změny Územního plánu města Děčín.
Usnesení č. RM 10 14 36 02
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 na Smlouvu o spolupráci při aktualizaci
Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o spolupráci
při aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín s firmou
T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084, a to ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 14 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/2010/OMH o odprodeji objektu č. p. 61,
Družstevní ul., Děčín X, včetně st. p. č. 8, pozemku p. č. 50, pozemku p. č. 51/1, st. p. č. 852
a pozemku p. č. 51/2 vše v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej
objektu č. p. 61, Družstevní ul., Děčín X
včetně st. p. č. 8, pozemku p. č. 50,
pozemku p. č. 51/1, st. p. č. 852 a pozemku
p. č. 51/2 vše v k. ú. Bělá u Děčína pro
Děčínské stavby s. r. o., se sídlem
Družstevní 300/7, 405 02
Děčín X,
za cenu ve výši 1.530.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitostí
s podmínkou, že v kupní smlouvě bude
začleněn závazek kupujících respektovat na
pozemku p. č. 51/1 a pozemku p. č. 51/2
v k. ú. Bělá u Děčína navrhované
zkapacitnění Bělského potoka a umožnit
zde realizaci akce, z níž bude vyplývat
nárok na dočasný a trvalý zábor.
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 10 14 37 02
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Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor v areálu ZŠ v Boleticích a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v areálu Základní školy Děčín XXXII, Míru 152 – část pavilonu
družin o ploše cca 300 m² pro Romské sdružení Indigo Děčín, IČ 68975244, k využití
pro centrum Kamarád a zájmovou činnost mládeže, na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/rok
s účinností od 01.09.2010 s tím, že nájemce bude hradit náklady za služby s nájmem spojené.
Usnesení č. RM 10 14 37 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nemovitého majetku (venkovní plastiky)
do vlastnictví města a
doporučuje
zastupitelstvu města:
•schválit bezúplatný převod venkovní plastiky umístěné na pozemku p. č. 2291 v k.
ú. Děčín v účetní hodnotě 45.000,00 Kč z vlastnictví příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín do vlastnictví statutárního města Děčín a
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem
Smlouvy o bezúplatném převodu plastiky.
Usnesení č. RM 10 14 37 04
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 R. Z. a jednoho garážového stání pro pana L. H. na dobu neurčitou
za nájemné 720,00 Kč za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 10 14 37 05
Rada města projednala žádost vlastníků domu čp. 215 ul. Bezručova 19, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V. odst. 3.1.písm. f) „Doplňkových pravidel“
a čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 215
ul. Bezručova 19, Děčín IV, do 01.10.2012.
Usnesení č. RM 10 14 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2810 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 2813/1 – zahrada a p. č.
2814/1 – ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení
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vodovodního potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku
st. p. č. 2812/2 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 14 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 168/7, p. č. 168/49 a p. č. 168/50 vše ostatní plocha, komunikace
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kanalizačního vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku p. č. 168/72 v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 14 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532/1 – ostatní plocha, silnice a pozemku p. č. 1582 – ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení vodovodního
potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě a vlastníka pozemku p. č. 352/1 v k. ú.
Krásný Studenec, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1225 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení plynovodního potrubí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 14 37 10
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2152/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a umístění přípojkové skříně
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 14 37 11
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
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pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska - doplnění vyjádření ze dne 22.07.2010 k územnímu řízení pro akci „Plavební stupeň Děčín“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 14 37 12
Rada města projednala žádost spol. A+R s.r.o., Radonice ze dne 15.07.2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na odprodej
pozemků p. č. 761/12, p. č. 784/2, st. p. č. 714/2, části pozemků p. č. 779, p. č. 797, p. č.
761/138 a st. p. č. 714/1 v k. ú. Bynov, uzavřené dne 17.04.2008, mezi statutárním městem
Děčín a spol. A+R s.r.o., Radonice, ve smyslu převodu investic (např. zastávka MAD,
chodník, veřejné osvětlení), vyvolaných výstavbou Penny marketu, na statutární město Děčín,
a to po vydání kolaudačního souhlasu k těmto stavbám.
Usnesení č. RM 10 14 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1437/4b-104/2010 na pronájem části pozemku
p. č. 1437/4 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu snížení pronajímané části pozemku
a to ze stávající výměry 500 m2 na 480 m2 a současně snížení nájemného na částku
1.110 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 14 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem pozemku
p. č. 551/2 v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 551/2-103/01 ze dne 30.11.2001 na pronájem
části pozemku p. č. 551/2 v k. ú. Bynov, uzavřené s manžely S. a Z. K. ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce a to pana L. M.
Usnesení č. RM 10 14 37 15
Rada města projednala návrh na změnu Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú.
Děčín a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 2996 o výměře
150 m2 v k. ú. Děčín ve smyslu změny nájemce ze stávajícího „sl. I. V.“ na nového „Pekařství
Šumava group a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, Jablonec nad Nisou“.
Usnesení č. RM 10 14 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 390/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. RM 10 14 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 390/4 o výměře 79 m 2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 10 14 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1060 o výměře 105 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město pro pana R. H.
za cenu 105 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 15/1 o výměře 1 124 m 2 v k. ú. Hoštice nad Labem pro Občanské
sdružení JURTA, se sídlem Pěší 9, Děčín XXXIII, na stavbu provozního objektu a zázemí
za cenu 1 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 14 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 150 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Děčín za účelem zásobování
prodejny na st. p. č. 149 v k. ú. Děčín, pro pana D. P. P. na dobu neurčitou, za cenu 420 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 10 14 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1028/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1028/3 o výměře cca 26 m2 v k. ú. Podmokly pod garáží
manželům L. a M. M. na dobu neurčitou, za cenu 3 Kč/m2/rok.

Usnesení č. RM 10 14 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření Nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1030/3 o výměře cca 285 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu s paní J. T. za cenu 285 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 14 37 23
Rada města opětovně projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře 100 m2 v rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004L “
mezi panem M. Š. jakožto pronajímatelem, a statutárním městem Děčín, jakožto nájemcem,
za cenu 18 Kč/m2/den na dobu určitou - ode dne zahájení rekonstrukce mostu do doby předání
upraveného pozemku jeho vlastníkovi.
Usnesení č. RM 10 14 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3150 o výměře 84 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 14 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 3428 a p. č. 3453/76
v k. ú. Podmokly, o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 10 14 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 1915 a p. č. 1916/1 v k. ú. Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1915
o výměře 346 m2 a p. č. 1916/1 o výměře 567 m2 v k. ú. Děčín, za účelem výstavby
dle územního plánu.
Usnesení č. RM 10 14 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 805 o výměře 1 388 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 14 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 478 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 10 14 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 54 o výměře 515 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 10 14 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly
dle geometrického plánu nově ozn. jako pozemek p. č. 168/120 o výměře 17 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 10 14 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 402/15
o výměře 134 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 10 14 37 33
Rada města projednala návrh na převod částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města převést části pozemků p. č. 392/1, p. č. 3983/5,
p. č. 404/1, p. č. 403/4, p. č. 3983/4, p. č. 3984/14, p. č. 403/7 a p. č. 398, dle geometrického
plánu č. 3261-021/2010 ozn. jako pozemek p. č. 392/1 v k. ú. Podmokly o výměře 10 795 m2.
Usnesení č. RM 10 14 37 34
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
z majetku statutárního města Děčín
• pozemek p. č. 1273/2 o výměře 2 897 m2 v k. ú. Bělá u Děčína a
do majetku statutárního města Děčín
• pozemek p. č. 2833/1 o výměře 177 m2 v k. ú. Děčín,
• pozemek p. č. 1281/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Prostřední Žleb,
• pozemek p. č. 582 o výměře 1 395 m2 v k. ú. Chrochvice,
• pozemek p. č. 344/3 o výměře 200 m2 v k. ú. Bělá u Děčína – ul. Saská,
• pozemek p. č. 612/1 o výměře 324 m2 v k. ú. Lesná u Děčína – místní komunikace,
• pozemek p. č. 406 o výměře 118 m2 v k. ú. Dolní Žleb – stavba cyklostezky,
• pozemek p. č. 809/17 o výměře 105 m2 v k. ú. Nebočady – propojka Jakuby a Nebočady,
• pozemek p. č. 173/18 o výměře 299 m2 v k. ú. Maxičky,
• pozemek p. č. 362/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 362/2 o výměře 208 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 387/1 o výměře 77 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 387/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• pozemek p. č. 416/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 10 14 37 35
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků a to:
v k. ú. Děčín
•pozemek p. č. 2636/4 o výměře 14 m2 trvalý zábor,
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•pozemek p. č. 2636/8 o výměře cca 1 695 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 526 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 2636/9 o výměře cca 371 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 33 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 2947 o výměře cca 661 m2 trvalý zábor,
•pozemek p. č. 2949/1 o výměře cca 873 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 23 m2 dočasný zábor,
v k. ú. Děčín-Staré Město
•pozemek p. č. 305/3 o výměře cca 14 m2 trvalý zábor a o výměře cca 5 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 306/2 o výměře cca 52 m2 trvalý zábor a o výměře cca 33 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 306/6 o výměře cca 102 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 38 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 306/7 o výměře cca 97 m2 trvalý zábor a o výměře cca 43 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 306/9 o výměře cca 1 093 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 402 m2 dočasný zábor,
v k. ú. Březiny u Děčína
•pozemek p. č. 241 o výměře cca 87 m2 trvalý zábor a o výměře cca 39 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 324/1 o výměře cca 390 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 85 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 428/4 o výměře cca 60 m2 trvalý zábor a o výměře cca 35 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 450/1 o výměře cca 601 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 191 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 848/3 o výměře cca 970 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 206 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 860/1 o výměře cca 884 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 32 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 879/1 o výměře cca 2 877 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 919 m2 dočasný zábor,
•pozemek p. č. 900/1 o výměře cca 16 m2 trvalý zábor a o výměře cca 13 m2 dočasný
zábor,
•pozemek p. č. 1301/1 o výměře cca 582 m2 trvalý zábor a o výměře
cca 227 m2 dočasný zábor,
za účelem provedení stavby „Cyklostezka Ploučnice“ na dobu určitou, tj. po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu.
Usnesení č. RM 10 14 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje

11

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 249 o výměře 20 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně zbořeniště stavby garáže pro manžele J. a A.
P. za cenu 10.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 14 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 114/1 o výměře 480 m2
v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele L. a S. Ch.
za cenu 72.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 14 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1250/55 o výměře 568 m2 a část pozemku
p. č. 1250/60, dle geometrického plánu č. 2090-174/2010 nově ozn. jako díl „a“ o výměře
169 m2, v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví
vlastníkům bytových jednotek Bohuslava Martinů 1319/1, 1320/3 Děčín II, (dle výpisu
z katastru nemovitostí) a Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, za cenu
nákladů spojených s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 1250/55 v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva uložení, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro vlastníka
zařízení bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 14 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 618/1 a pozemku p. č. 618/3,
dle geometrického plánu č. 705-50/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 618/3 o výměře
294 m2, v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 314, 315, ul. Kladenská, město Děčín, se sídlem Kladenská 314,
Děčín III, za cenu nákladů spojených s převodem s podmínkou zatížení části pozemku
věcným břemenem (dle geometrického plánu č. 705-50/2010) práva uložení, údržby a obnovy
veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 10 14 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 618/1 a pozemku p. č. 618/3,
dle geometrického plánu č. 705-50/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 618/8 o výměře 166 m2
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a pozemek p. č. 618/9 o výměře 55 m2, v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 316, 317, ul. Kladenská, město
Děčín, se sídlem Kladenská 317, Děčín III, za cenu nákladů spojených s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 618/3 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným
břemenem (dle geometrického plánu č. 705-50/2010) práva uložení, údržby a obnovy
veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení bezúplatně.
Usnesení č. RM 10 14 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3052 o výměře 989 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím, paní M. J. a panu M. J. za cenu 197.800,00 Kč + ostatní
náklady, s tím, že Kupní smlouva bude uzavřena až po prokázání vlastnického vztahu
k objektu na st. p. č. 3051 v k. ú. Děčín (Kamenická 351/6, Děčín II).
Usnesení č. RM 10 14 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům J. a E. V. za cenu
50 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 14 37 43
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům J. a J. Z. za cenu
50 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 14 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu J. B. za cenu 50 Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 14 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům J. a M. C. za cenu
50 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 14 37 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej stavby garáže, umístěné na pozemku st. p. č. 608/2
v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům S. a Z. M.
za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 10 14 37 47
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1564 o výměře 321 m 2 v k. ú.
Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města.
Usnesení č. RM 10 14 37 48
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
•z majetku města část p. č. 7/7, dle geometrického plánu č. 3293-137/2010 nově ozn.
jako pozemek p. č. 7/11 o výměře 1 968 m2, a pozemek p. č. 7/7 o výměře 1 472 m2
oba v k. ú. Podmokly do majetku manželů J. a B. M.,
•do majetku města p. č. 517/4 o výměře 597 m2, 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 z majetku manželů J. a B. M.,
bez dalšího finančního vyrovnání.
S tím, že se nabyvatelé zavazují o směňované nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze
k účelu užívání v souladu s veřejným zájmem, dle zákona č. 289/1995 Sb.(lesní zákon),
v platném znění.
Usnesení č. RM 10 14 37 49
Rada města projednala návrh na převod nemovitostí v k. ú. Sněžník z majetku statutárního
města Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit převod:
•objektu autobusové zastávky čp. 129 postavené na pozemcích p. č. 228, p. č. 250, p.
č. 251 a pozemku st. p. č. 250 o výměře 6 m2 v k. ú. Sněžník se všemi součástmi a
příslušenstvím do vlastnictví města Jílové s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí město Děčín a
•objektu autobusové zastávky čp. 130 postavené na pozemku st. p. č. 248 v k. ú.
Sněžník se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví města Jílové s tím,
že náklady spojené s převodem uhradí město Děčín.
Usnesení č. RM 10 14 37 50
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 606/4 o výměře 57 m2 v k. ú. Folknáře
v rámci majetkoprávního urovnání pod komunikací pod evidenčním označením 12d,
od manželů T. a J. K., za cenu 400 Kč/m2.
Usnesení č. RM 10 14 37 51
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 37 04 ze dne 06.10.2009, týkající
se zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 99/1 v k. ú. Maxičky ve smyslu změny názvu
vlastníka (povinného z věcného břemene), tj. původně „Ministerstvo vnitra ČR,
Nad Štolou 963/3, Praha 7 – Holešovice“ na nově „Česká republika – Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem“, a to ve všech částech
uvedeného usnesení.
Usnesení č. RM 10 14 37 52
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 14 37 43 ze dne 03.05.2005, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Podmokly, v doporučující části v plném znění.
Usnesení č. RM 10 14 37 53
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Podmokly
o výměrách upřesněných geometrickým plánem, který bude vyhotoven.

15

Usnesení č. RM 10 14 37 54
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 26 37 68 ze dne 09.12.2008, týkající
se prodeje částí pozemků v k. ú. Podmokly (areál Železářství Abraham) ve smyslu změny
kupujícího a to z původního „pro „společnost“ Roman Abraham Železářství, Tisá 101“
na nového „pro manžele R. a L. A.“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 08 11 09 69 ze dne 18.12.2008, týkající se prodeje částí pozemků v k. ú. Podmokly
(areál Železářství Abraham) ve smyslu změny kupujícího a to z původního „pro „společnost“
Roman Abraham Železářství, Tisá 101“ na nového „pro manžele R. a L. A.“.
Usnesení č. RM 10 14 37 55
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3725/13 dle geometrického plánu
č. 3109-45/2009 ozn. jako díl „f“ o výměře 114 m2, části pozemku p. č. 3725/100 dle
geometrického plánu č. 3109-45/2009 ozn. jako díl „g“ o výměře 1 m 2, část pozemku p. č.
3657/95 dle geometrického plánu č. 3145-146/2009 ozn. jako díl „c“ a „b“ o výměře 23 m 2
a část pozemku p. č. 3725/21, dle geometrického plánu č. 3145-146/2009 ozn. jako
p. č. 3725/75 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele R. a L. A. za cenu 170.880,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 14 37 56
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 427/4 v k. ú. Děčín – Staré
Město a
schvaluje
pronájem pozemku části pozemku p. č. 427/4 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Děčín – Staré Město
na stavbu nové distribuční trafostanice pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu 230 Kč/rok + platná sazba DPH, na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků
vkladu Kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 10 14 37 57
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění pracovních míst
pro výkon veřejné služby dle zákona 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění pracovních míst pro výkon veřejné
služby dle zákona č.111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Děčín
a Romským občanským sdružením „Děti a Rodina“, v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě o zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby dle zákona 111/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. RM 10 14 37 58
Rada města projednala žádost o bezplatné poskytnutí plochy kovového zábradlí mostku
na cyklostezce Prostřední Žleb – Čertova voda pro umístění reklamního poutače a
neschvaluje
bezplatné umístění reklamního poutače na dobu od schválení radou města do 30.10.2010
pro J. K.
Usnesení č. RM 10 14 37 59
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 10 07 37 04 ze dne
13.04.2010 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 07 37 04 ze dne 13.04.2010, týkající se převodu
městského mobiliáře – zastávkových přístřešků z vlastnictví Dopravního podniku města
Děčína, a.s.
Usnesení č. RM 10 14 37 60
Rada města projednala návrh na převod městského mobiliáře – zastávkových přístřešků
z vlastnictví Dopravního podniku Děčína, a.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod městského mobiliáře –
zastávkových přístřešků z vlastnictví DPmD, a.s. do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 14 37 61
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod – dar pozemků p. č. 7/5, p. č. 7/19, p. č. 7/22, p. č. 7/23,
p. č. 7/24, p. č. 7/26, p. č. 7/27, p. č. 7/28, p. č. 7/29, p. č. 7/30 dále pozemky p. č. 33/2, p. č.
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33/8, p. č. 33/9, p. č. 33/10, p. č. 33/12, p. č. 33/13 vše v k. ú. Děčín, od Sportovního klubu
Děčín, o.s., Maroldova 1279/2, Děčín I.
Usnesení č. RM 10 14 39 01
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p.o. a
schvaluje
s účinností od 1. srpna 2010 výši tarifního platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 14 39 02
Rada města projednala žádost cyklistického oddílu „Cyklo team Sršáni Děčín“, Kladenská
316/15, Děčín III o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na sportovních dresech cyklického oddílu „Cyklo team Sršáni
Děčín“.
Usnesení č. RM 10 14 39 03
Rada města projednala žádost Historické skupiny Osvětim o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s pořádáním výstavy
„Místa utrpení, smrti a hrdinství“ v děčínské Synagoze.
Usnesení č. RM 10 14 39 04
Rada města projednala žádost Ortopedického centra s.r.o., Střekovské nábř.. 51,
Ústí nad Labem o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce
Děčínské chirurgické dny ve dnech 16.09.2010 a 17.09.2010.
Usnesení č. RM 10 14 50 01
Rada města projednala zprávu o zápisu příspěvkové organizace Děčínská sportovní,
Oblouková 1400/6, Děčín, do obchodního rejstříku a
schvaluje
postupovat změnou zřizovací listiny podle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 10 14 50 02
Rada města projednala žádost pana J. U. o finanční příspěvek na vydání knihy „Urny patřej
na hřbitov“ a
nerozhodla
poskytnout panu J. U. finanční příspěvek na vydání knihy „Urny patřej na hřbitov“ ve výši
14.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 14 50 03
Rada města projednala předložený materiál týkající se sanace skalního masivu na Labském
nábřeží a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – K pořizování služeb, materiálu a majetku města, dle důvodové
zprávy a
pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí zajištěním realizace akce v celém rozsahu.
Usnesení č. RM 10 14 50 04
Rada města projednala informace týkající se realizace projektu „Monitoring pohybu hladin
a zajištění přenosu dat a informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích –
II. etapa, který probíhá na území Ústeckého kraje pod záštitou SESO a tyto
bere na vědomí
dle důvodové zprávy a
schvaluje
•spolufinancování realizace projektu (v kapitole zpracování digitálního povodňového
plánu ORP Děčín, aktualizace povodňového plánu statutárního města Děčín a ORP
Děčín) ve výši 10 % celkových nákladů, tj. 34.800,00 Kč a
•spolufinancování provozních nákladů protipovodňového varovného systému ve výši
132.000,00 Kč ročně, minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let), tj. v celkové
výši 660.000,00 Kč s počátkem v prosinci 2011 a
•předložený návrh Smlouvy o finanční spoluúčasti v rámci projektu
se Severočeským sdružením obcí (SESO) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o finanční
spoluúčasti v rámci projektu se SESO.
Usnesení č. RM 10 14 50 05
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 867/2 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 14 60 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
•zřídit věcné břemeno pro oprávněného statutární město Děčín na části pozemku
p. č. 167 – ostatní plocha v k. ú. Děčín, právo uložení vedení splaškové kanalizace
včetně přípojky s napojením do stávající kanalizační šachty umístěné na výše
uvedeném pozemku, který je ve vlastnictví Českých přístavů, a.s., Praha a
•uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín na části pozemku p. č. 167 v k. ú. Děčín, práva uložení
vedení splaškové kanalizace včetně přípojky s napojením do stávající kanalizační
šachty umístěné na pozemku p. č. 167 v k. ú. Děčín a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí a
opravami tohoto vedení od povinného, tj. Českých přístavů, a.s., Jankovcova
1057/6, Praha a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 10 14 60 02
Rada města projednala informaci o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ohledně
realizace stavby: „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 14 60 03
Rada města projednala informaci o záměru nerealizovat umělecké dílo v projektu IPRM
Zóna centrum - Děčín, Rozšíření kapacit plaveckého areálu – a tuto
bere na vědomí.
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Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

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

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 10 14 37 52 z jednání 14. schůze konané dne 24.08.2010
Rada dne 24. srpna 2010 projednala materiál, týkající se revokace usnesení rady města.
Administrativní chybou v návrhu na usnesení zpracovatel nesprávně uvedl – revokaci
usnesení rady města č. RM 05 14 37 44 ze dne 03.05.2005.

Správně má být:
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 14 37 43 ze dne 03.05.2005, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Podmokly, v doporučující části v plném znění.

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

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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Děčín, 03.09.2010
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