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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 17A. schůze rady města konané dne 7. října 2010
Usnesení č. RM 10 17A 35 01
Rada města projednala návrh na vyplacení finančních darů na odstraňování povodňových
škod v r. 2010 a
rozhodla
o poskytnutí daru fyzickým a právnickým osobám ve výši 252 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu a uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 10 17A 35 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 85/2010, a to navýšení příjmů r. 2010 § 5269 o přijaté dary ve výši
286 tis. Kč a navýšení výdajů § 5269 – civilní připravenost na krizové stavy ve výši
252 tis. Kč a § 2212 – opravy a údržba místních komunikací, mostků, propustků ve výši
34 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 17A 37 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a výkup pozemků v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 17 37 28 ze dne 05.10.2010, týkající se výkupu
pozemků p. č. 2311/2, p. č. 2311/4 a p. č. 2311/6 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 2311/2 o výměře 26 m2, p. č. 2311/4
o výměře 242 m2 a p. č. 2311/6 o výměře 42 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi

a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu dle znaleckého posudku,
který bude vyhotoven.

Usnesení č. RM 10 17A 37 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 17 37 29 ze dne 05.10.2010, týkající se uzavření
nájemní smlouvy a výkupu pozemku p. č. 3124/2 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 17A 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly dle varianty č. 1 a návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly dle varianty
č. 2 a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3124/2 o výměře 145 m2
v k. ú. Podmokly mezi vlastníkem pozemku společností Becrux s.r.o., Plzeňská 674/14,
Děčín IV, a statutárním městem Děčín, na dobu určitou dle návrhu pronajímatele, tj. 10 let
za cenu 25 Kč/m2/měsíc, tj. 43.500 Kč/rok za účelem výkonu vlastnického práva ke stavbě
komunikace a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup p. č. 3124/2 o výměře 145 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 1.000 Kč/m2,
tj. 145.000,00 Kč.
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