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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 7. září 2010

Usnesení č. RM 10 15 29 01
Rada města projednala znění Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Děčín
a Romským sdružením „Indigo Děčín“ a tuto
schval uje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Smlouvy o výpůjčce
mezi statutárním městem Děčín a Romským sdružením „Indigo Děčín“.
Usnesení č. RM 10 15 29 02
Rada města projednala Zápis č. 5/2010 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín ze dne 23.08.2010 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 15 30 01
Rada města projednala „Petici za zachování městské tržnice“, doručenou magistrátu města
dne 02.08.2010, a spolu s vyjádřeními odboru místního hospodářství a majetku města, odboru
správních činností a obecního živnostenského úřadu a odboru rozvoje k této petici, uvedenými
v důvodové zprávě, ji
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí „Petici za zachování městské tržnice“, doručenou
magistrátu města dne 02.08.2010, spolu s vyjádřeními odboru místního hospodářství

a majetku města, odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu a odboru
rozvoje k této petici, uvedenými v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 10 15 30 02
Rada města projednala informaci o výsledku kontroly činností souvisejících s hospodařením
organizační složky statutárního města Děčín – Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III
– Staré Město a
rozhodla
že statutární město Děčín se nepřipojí s požadavkem náhrady škody adhezním řízením a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku sdělit rozhodnutí rady města Policii
ČR.
Usnesení č. RM 10 15 32 01
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen
OSC) o zřízení nového tržního místa a úpravu výměry u již zřízeného tržiště a
vydává
Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010, kterým se mění nařízení statutárního města
Děčín č. 8/2009 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010
a nařízení č. 4/2010.
Usnesení č. RM 10 15 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Ludmilu Vokounovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2010 - 2014.
Usnesení č. RM 10 15 34 01
Rada města projednala žádost Základní organizace ČSCH v Děčíně o poskytnutí finančního
příspěvku na "Výstavu drobného hospodářského zvířectva" a
rozhodla
poskytnout příspěvek na uvedenou akci ve výši 5 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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•schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy a
•pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této
Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Usnesení č. RM 10 15 34 02
Rada města projednala informaci o změně a doplnění Smlouvy č. 08015626 na akci
„Posanační monitoring skalních masivů v městě Děčín“ řešené v Operačním programu
Životní prostředí ve smyslu Dodatku č. 2 a ve smyslu Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů
a účtů u akce OPŽP č. 08015626 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit změnu a doplnění Smlouvy č. 08015626 na akci „Posanační monitoring
skalních masivů v městě Děčín“ řešené v Operačním programu „Životní
prostředí“ ve smyslu Dodatku č. 2 a ve smyslu Dohody č. 2 o úpravě soupisu
dokladů a účtů u akce OPŽP č. 08015626 a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu
Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08015626 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR a k podpisu Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů
u akce OPŽP č. 08015626.
Usnesení č. RM 10 15 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2010
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 10 15 35 02
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 5/2010 s účinností
dnem 1. října 2010.
Usnesení č. RM 10 15 35 03
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve II. čtvrtletí 2010 dle Směrnice č. 4 a tento
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bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 15 35 04
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30.06.2010 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 15 35 05
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za I. pololetí
2010 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 15 36 01
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění firmy SaM silnice a mosty Děčín
a.s., IČO: 25042751, se sídlem Oblouková 416, Děčín III k jednáním a právním úkonům
jménem statutárního města Děčín související s realizací staveb „Povodňové škody 2009 –
Oprava mostu ev.č. DC-033P přes potok z Chlumu“ a „Povodňové škody 2009 – Děčín –
Chlum“ a s tímto zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s.,
IČO: 25042751, se sídlem Oblouková 416, Děčín III.
Usnesení č. RM 10 15 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 71/55 o výměře 92 m2
a pozemek p. č. 71/68 o výměře 201 m2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 10 15 37 02
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 393/4 dle geometrického plánu
č. 670-004/2010 ozn. jako díl „a“ o výměře 65 m2 a části pozemku p. č. 393/5
dle geometrického plánu ozn. jako pozemek p. č. 394/9 o výměře 142 m2 vše v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana L. S. za cenu 41.400,00 Kč +
cena za trvalé porosty ve výši 4.540,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 367/6 o výměře 59 m2 a pozemku
p. č. 368/10 o výměře 49 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele J. a Z. P. za cenu 21.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 770 dle geometrického plánu
č. 602-006/2010 ozn. jako pozemek p. č. 770/4 o výměře 36 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele V. a E. B. a paní E. P. za cenu 1.800,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 16 dle geometrického plánu č.
607-26/2010 ozn. jako pozemek p. č. 1322 o výměře 25 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana V. P. za cenu 5.000,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1250/38, dle geometrického plánu
č. 2040-191/2009 ozn. jako pozemek p. č. 1250/98 o výměře 19 m2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní T. M. N. H. za cenu 7.600,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 10 15 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 895 o výměře 44 m2, st. p. č. 896
o výměře 2 m2, st. p. č. 358 o výměře 80 m2 a p. č. 1391/18 o výměře 849 m2 vše v k. ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a M. D. za cenu 199.600,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku st. p. č. 326 o výměře
upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven (cca 25 m2) za cenu 500 Kč/m2
a části pozemku st. p. č. 326 o výměře upřesněné geometrickým plánem (cca 159 m2)
a pozemku p. č. 1481/6 o výměře 238 m2 za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s převodem vše v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana M. L.
Usnesení č. RM 10 15 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 3586 o výměře 50 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti Silike keramika,
spol. s r.o., Palackého 388/28, České Budějovice, za cenu 2.500,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 131/1 o výměře 626 m2
a pozemku st. p. č. 44 o výměře 162 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele M. a L. K. za cenu 197.600,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem s tím, že v případě, že kupující odstraní navážku nacházející se na pozemku
do 1 roku ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zavazuje se statutární město
Děčín vrátit kupujícímu částku 20.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 10 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej stavby mostku včetně navazujících pozemků
v k. ú. Lesná u Děčína a v k. ú. Chlum u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej stavby mostku včetně navazujících
pozemků p. č. 1047 o výměře 505 m2 v k. ú. Chlum u Děčína, pozemku p. č. 603 o výměře
158 m2 a části pozemku p. č. 479, dle geometrického plánu nově ozn. jako pozemek p. č.
479/3 o výměře 17 m2, v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
pro občanské sdružení JURTA, se sídlem Pěší 9, Děčín XXXIII za cenu 130.896,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, s upozorněním, že se jedná o komunikaci, dle zákona
č. 13/1997 Sb. veřejně přístupnou účelovou komunikaci a s podmínkou zřízení předkupního
práva k nemovitosti ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák., ve prospěch převádějícího
a to na dobu 50 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné
a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 10 15 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 47 ze dne 02.02.2010 týkající
se převodu pozemků p. č. 1616/1, p. č. 1616/2, p. č. 1616/6, p. č. 1616/8 a p. č. 1616/13
v k. ú. Bynov ve smyslu změny textu z původního „bezúplatně převést“ na nový „převést“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
•částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 13 ze dne
25.02.2010 týkající se převodu pozemků p. č. 1616/1, p. č. 1616/2, p. č. 1616/6, p. č.
1616/8 a p. č. 1616/13 v k. ú. Bynov ve smyslu změny textu z původního
„bezúplatně převést“ na nový „převést“ a
•převod pozemků p. č. 1616/1 o výměře 14 m2, p. č. 1616/2 o výměře 45 m2, p. č.
1616/6 o výměře 31 m2, p. č. 1616/8 o výměře 4 m2 a p. č. 1616/13 o výměře 184 m2
vše v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Povodí Ohře,
s.p., Bezručova 4219, Chomutov za cenu 65.880,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 15 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 27 ze dne
24.08.2010 a návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 27 ze dne 24.08.2010 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 805 o výměře 1 388 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 15 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v budově kina Sněžník a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory – kinokavárnu a bar Garage v budově
kina Sněžník, Podmokelská 1070/24, Děčín IV za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 10 15 38 01
Rada města projednala návrh 2. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2010–2013
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010–2013.
Usnesení č. RM 10 15 38 02
Rada města projednala informaci o zahájení procesu transformace pobytových sociálních
služeb pro osoby s mentálním postižením nebo s dlouhodobým duševním onemocněním a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zahájení procesu transformace pobytových
sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením nebo s dlouhodobým duševním
onemocněním dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 15 38 03
Rada města projednala doporučení výběrové komise na obsazení funkce ředitele Centra
sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a
jmenuje
paní PhDr. Janu Skalovou ředitelkou Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
ode dne 01.10.2010, dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 15 50 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 10 14 50 04 ze dne 24.08.2010
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
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 50 04 ze dne 24.08.2010 v plném znění.
Usnesení č. RM 10 15 50 02
Rada města projednala informace uvedené v důvodové zprávě 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
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. vzít na vědomí a
2. schválit spolufinancování realizace projektu (v kapitole zpracování digitálního
povodňového plánu obce s rozšířenou působností Děčín, aktualizace povodňového
plánu statutárního města Děčín a ORP Děčín) ve výši 10 % celkových nákladů,
tj. 34.800,00 Kč,
3. schválit 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,
4. schválit předložený návrh Smlouvy o finanční spoluúčasti statutárního města Děčín
v rámci projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací –
protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – 2. etapa“ se
Severočeským sdružením obcí (SESO) ve znění, které je uvedeno v příloze
k důvodové zprávě a
5. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy
o finanční spoluúčasti statutárního města Děčín v rámci projektu „Monitoring pohybu
hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích Ústeckého kraje – 2. etapa“ se SESO.
Usnesení č. RM 10 15 50 03
Rada města projednala materiál k problematice zárubní zdi v ul. Drážďanská a
schvaluje
z důvodu havarijního stavu její realizaci již v roce 2010 s tím, že finanční prostředky
na úhradu za provedené práce budou uplatněny v návrhu rozpočtu na rok 2011.
Usnesení č. RM 10 15 50 04
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 03 06 08
ze dne 25.03.2010 – KV ZM - vyřadit z další kontroly.
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Usnesení č. RM 10 15 50 05
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínské
sportovní p.o., Oblouková 1400/6, Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínská
sportovní, p.o. Oblouková 1400/6, Děčín s účinností dne 01.10.2010.
Usnesení č. RM 10 15 50 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 867/2 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 15 50 07
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 11 37 47/bod 11, ze dne 08.06.2010,
týkající se přijetí daru pozemku p. č. 3055/12 v k. ú. Podmokly a usnesení rady města
č. RM 10 11 37 48/bod 11, ze dne 08.06.2010, týkající se prodeje pozemků dle geometrického
plánu č. 2686 -051/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 3055/12, pozemek p. č. 3055/63
a pozemek p. č. 3055/65 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 06 07 39/bod 11, ze dne
24.06.2010, týkající se přijetí daru pozemku p. č. 3055/12 v k. ú. Podmokly a usnesení
zastupitelstva města č. ZM 10 06 07 40/bod 11, ze dne 24.06.2010, týkající se prodeje
pozemků dle geometrického plánu č. 2686-051/2006 nově ozn. jako pozemek p. č.
3055/12, pozemek p. č. 3055/63 a pozemek p. č. 3055/65 v k. ú. Podmokly, v plném
znění a
2. přijetí daru pozemku p. č. 3055/12 o výměře 18 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana V. F. do vlastnictví statutárního města
Děčín a
3. prodej pozemků dle geometrického plánu č. 2686-051/2006 nově ozn. jako pozemek
p. č. 3055/12, pozemek p. č. 3055/63 a pozemek p. č. 3055/65 o výměře 19 m2 v k. ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím panu V. F. za cenu nákladů spojených
s převodem pozemků.
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Usnesení č. RM 10 15 50 08
Rada města projednala informaci o prodeji rekreačního areálu v k. ú. Maxičky
a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p. 219,
Děčín XXXI – býv. bowling prostřednictvím realitní kanceláře DUNA, a.s. Děčín a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o prodeji rekreačního areálu v k. ú. Maxičky
a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p. 219,
Děčín XXXI – býv. bowling prostřednictvím realitní kanceláře DUNA, a.s. Děčín.
Usnesení č. RM 10 15 50 09
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 23. září 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 15 50 10
Rada města projednala rozsudek ve věci žalobců V. H., J. H. a A. H. a
schvaluje
mezitímní rozsudek ze dne 29.04.2010 č. j. 17 C 57/2008-121 o tom, že nárok žalobců
je po právu a
pověřuje
advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři, aby podané odvolání proti mezitímnímu
rozsudku ze dne 29.04.2010 č.j. 17 C 57/2008-121 vzala zpět a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se rozsudku ve věci žalobců V. H.,
J. H. a A. H.
Usnesení č. RM 10 15 60 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
doporučuje

11

zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny pro pana Jana Kotka za výkon funkce
člena zastupitelstva města v maximální výši ode dne 01.09.2010.
Usnesení č. RM 10 15 60 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 74/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2010
o 11.876 tis. Kč a zvýšení výdajů o 11.876 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 15 60 03
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2010 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2010 ve výši
65.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 15 60 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí zastupitelstva města č. 2/2010/RKS/1113/301
o odprodeji nebytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 1113/301 v budově čp. 1113
ul. Zámecká, Děčín I a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 206/9621
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 162 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994
Sb. v platném znění.
kupující:
B. S.
za nabídnutou cenu: 106.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
Práva a závazky v souvislosti s uzavřením smluv na odběr pitné vody a stočného, odvozu
domovního odpadu, odběru elektrické energie pro společné části domu. V době zápisu
prohlášení vlastníka vkladem do katastru nemovitostí jsou tyto smlouvy vlastníkem budovy
platně uzavřeny.
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
•se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu,
•kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.

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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