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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 4. ledna 2011
Usnesení č. RM 11 01 29 01
Rada města projednala Městský program prevence kriminality na rok 2011 - Žádost o státní
účelovou dotaci a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. RM 11 01 30 01
Rada města projednala Petici „Ne děčínské zdi“, která byla doručena primátorovi města dne
15. prosince 2010, a tuto spolu s informacemi uvedenými v důvodové zprávě
doporučuje
zastupitelstva města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 11 01 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 09 18 50 02 – tajemník ve spolupráci s odborem
ekonomickým a ostatními věcně příslušnými útvary – další kontrola v 12/2011.
Usnesení č. RM 11 01 30 03
Rada města projednala nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 1. ledna 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. stanovit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce
člena zastupitelstva, člena rady, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru

zastupitelstva v maximální výši a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce ode dne
01.01.2011,
2. stanovit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce,
předsedy komise rady města a člena komise rady města 0,00 Kč ode dne 01.01.2011,
3. rozhodnout o výši odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru, člena
finančního výboru, člena dopravního výboru fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, a to ve výši 3.449,00 Kč za zasedání přísl. výboru ode dne
01.01.2011.
Usnesení č. RM 11 01 35 01
Rada města projednala žádost pana E. V. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Děčín, ul. Lidická a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace panu E. V. na výstavbu infrastruktury
k rodinnému domu na pozemku p. č. 2866 v k. ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s panem E. V.
v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.
Usnesení č. RM 11 01 36 01
Rada města na základě usnesení č. 21/40/2010 ze dne 16.04.2010 Výboru regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
doporučuje
zastupitelstvu města odvolat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum pana
Bc. Petra Achse s hlasem poradním, zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad.
Usnesení č. RM 11 01 36 02
Rada města projednala informaci o změnách Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. odvolat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Mgr. Miroslava Samlera,
2. jmenovat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- pana Pavla Sinka, 1. náměstka primátora města.
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Usnesení č. RM 11 01 36 03
Rada města projednala informaci o zpracovaných PD na Rozšíření rozvodu veřejného
osvětlení Děčín – Chrochvice, Jílovská ul. a Rozšíření rozvodu veřejného osvětlení Děčín –
Folknáře, na komunikaci ppč. 591/1 v k. ú. Folknáře a zajištění inženýrské činnosti
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 01 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o ploše 10,0 m² v přístavbě budovy Městského divadla Děčín,
Teplická 587/75, Děčín IV, za účelem nekomerční hudební aktivity pro pana L. B. na dobu
neurčitou za nájemné dle “Zásad” s účinností od 01.01.2011.
Usnesení č. RM 11 01 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o ploše 28,2 m² v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, za účelem
skladování instalačního materiálu pro pana J. C. s účinností od 01.01.2011, na dobu neurčitou
za nájemné dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 04
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 551, p. č. 575 a p. č. 578 vše ostatní plocha v k. ú. Vilsnice
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodního řadu a přípojky NN pro budoucího
oprávněného, tj. SVS, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 05
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Březiny
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 324/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Březiny u Děčína
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 01 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2613/1, p. č. 2613/2, p. č. 2635/1, p. č. 2635/2, p. č. 2648/1,
p. č. 2648/2 vše ostatní plocha a p. č. 2637 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení vedení ntl. plynovodu pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2162 a p. č. 2152/1, oba ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Křešice
u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 788 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Křešice u Děčína
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1962 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 551 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Vilsnice věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2865 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 648 – ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 2992 – ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1230/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN a umístění pilíře pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3133 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a vlastníka pozemku p. č. 3151/24 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Nebočady a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 59 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Nebočady věcným
břemenem práva uložení telekomunikační přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě a vlastníka domu čp. 31 v k. ú. Nebočady, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 01 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zatížit část pozemku p. č. 527 – zastavěná plocha a část pozemku p. č.
529 – ostatní plocha, sportoviště v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy
k pozemku p. č. 532 – ostatní plocha, sportoviště v k. ú. Děčín (dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven) pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 532
v k. ú. Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 01 37 17
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Bynov věcným břemenem a
neschvaluje
zatížení části pozemku p. č. 837/39 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Bynov věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníky pozemku p. č. 1459/3
a st. p. č. 667 v k. ú. Bynov, za cenu dle „Zásad…“.
Usnesení č. RM 11 01 37 18
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, s tím, že toto rozhodnutí je konečné.
Usnesení č. RM 11 01 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 576/3-109/2010 ze dne 09.06.2010 na pronájem
pozemku p.č. 576/3 v k. ú. Prostřední Žleb ve smyslu snížení sjednaného ročního
nájemného dle čl. III/1 a to z původní částky ve výši 3.562 Kč/rok na symbolickou částku
ve výši 100 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 11 01 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1388 o výměře cca 6 315 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 01 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1383 o výměře 11 615 m 2 v k. ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 01 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3442 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu
k objektu RD na st. p. č. 3443 v k. ú. Podmokly, pro manžele J. a J. Š. na dobu neurčitou,
za cenu 620 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 01 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 1075 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1075 v k. ú. Děčín – Staré Město
o výměře 893 m2 .
Usnesení č. RM 11 01 37 24
Rada města projednala žádost spol. RAEDER FALGE Investments s.r.o., Lovosice, týkající
se pozemku p. č. 1076 v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města vzdát se nároku na převod části pozemku p. č. 1076 v k. ú. Děčín – Staré
Město od PF ČR (tj. odstoupit od předkupního práva na část pozemku) o výměře
dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 11 01 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
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schvaluje
pronájem pozemku p. č. 711/6 o výměře 1 195 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem
skladování mobilních sběrných kontejnerů, sloužících pro přepravu sutí, písku apod.,
pro manžele Z. a A. N. na dobu neurčitou, za cenu 26.888 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 01 37 26
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 356/1 o výměře 105 m2 v k. ú.
Chrochvice.
Usnesení č. RM 11 01 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 356/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 11 01 37 28
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 610/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Bynov na zahradu pro manžele
M. a L. H. na dobu neurčitou, za cenu 520 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 01 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 01 37 30
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 01 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 271/1 o výměře 984 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 11 01 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
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 11 01 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 308, p. č. 307 a p. č.
306/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 01 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2641/1 o výměře 421 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 01 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1540/4 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře 242 m2.
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Usnesení č. RM 11 01 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 599/2 o výměře 762 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 11 01 37 38
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. 11/1 v k. ú. Lesná
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 01 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 664/2 o výměře 19 m2
a pozemek p. č. 1532/12 o výměře 141 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 11 01 37 40
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 72/2 a p. č. 1088/4
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 11 01 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3038 o výměře 25 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 01 37 42
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města pozemek p. č. 239/1 o výměře 84 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
• do majetku města pozemek p. č. 501/2 o výměře 62 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 11 01 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 899/50 o výměře 446 m2 a p. č. 899/34
o výměře 1 638 m2 v k. ú. Horní Oldřichov a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 01 37 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2000 o výměře 159 m2 a pozemku p. č.
2001 o výměře 204 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to podíl 1/3
do společného jmění manželům P. a D. M. podíl 1/3 do výlučného vlastnictví J. M. a podíl 1/3
do výlučného vlastnictví O. M. za celkovou cenu 120.300,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 11 01 37 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly, dle
geometrického plánu č. 3320-95/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 168/121 o výměře 17 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele V. a E. F. za cenu
850,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 01 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 813/1 v k. ú. Boletice
nad Labem, dle geometrického plánu č. 741-083/2010 nově označen jako pozemek p. č. 813/4
o výměře 388 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro Společenství vlastníků domu č. 313, Přímá ul. čp. 313, Děčín XXXII, za cenu
70.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou věcného břemene práva
uložení, údržby, oprav a přístupu k trase veřejného osvětlení.
Usnesení č. RM 11 01 37 48
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1625 o výměře 727 m2 v k. ú.
Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 01 37 49
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 14 37 36 ze dne 24.08.2010, týkající se
prodeje pozemku p. č. 249 v k. ú. Vilsnice ve smyslu změny kupní ceny, a to z původní ceny
„....10.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu „......1,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 10 07 11 41 ze dne 23.09.2010, a to z původní ceny „....10.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem“ na novou cenu „......1,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 11 01 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 07 37 19 ze dne 01.04.2008, týkající se bezúplatného
převodu pozemků p. č. 786/1 a p. č. 786/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu vypuštění textu
„bezúplatný převod pozemků p. č. 786/1 o výměře 1 352 m2 a p. č. 786/2 o výměře 1 011 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje
s podmínkou“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 04 05 19 ze dne
23.04.2008 týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 786/1 a p. č. 786/2 v k. ú.
Podmokly ve smyslu vypuštění textu „bezúplatný převod pozemků p. č. 786/1 o výměře
1 352 m2 a p. č. 786/2 o výměře 1 011 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje s podmínkou“.
Usnesení č. RM 11 01 37 51
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 786/1 o výměře 1 352 m2
a pozemku p. č. 786/2 o výměře 1 011 m2 v k. ú. Podmokly formou dohadovacího řízení
v souladu se „Zásadami…“ se všemi součástmi a příslušenstvím za výchozí cenu
592.600,00 Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy oceněné ve znaleckém posudku,
který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 781/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva umístění podzemní stavby
(sklepu), a práva užívání pro Ústecký kraj bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 01 37 52
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a pronájem pozemku v k. ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
• revokaci usnesení rady města č. RM 10 12 37 07 ze dne 22.06.2010, týkající se
pronájmu pozemku p. č. 1452/8 v k. ú. Horní Oldřichov v plném znění a
• pronájem pozemku p. č. 1452/8 o výměře 302 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro paní
A. K. za cenu 302 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 01 37 53
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemku p. č. 2275 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 38 ze dne 02.02.2010 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 10 02 07 35 ze dne 25.02.2010 v plném
znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 54
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 37 16 ze dne 22.09.2009, týkající se prodeje
pozemku p. č. 533/4 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 15 ze dne
22.10.2009, týkající se prodeje pozemku p. č. 533/4 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
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Usnesení č. RM 11 01 37 55
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 17 37 25 ze dne 05.10.2010, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 1452/1 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 56
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 18 37 12 ze dne 09.09.2008, týkající se zatížení
pozemku p. č. 1584/3 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 57
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 1584/3 a části pozemku p. č. 1315/1 v k. ú. Horní Oldřichov
o celkové výměře 613 m2 věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníky pozemků p. č.
1315/5, p. č. 1304/4 a p. č. 1304/1 v k. ú. Horní Oldřichov za cenu dle „Zásad…“.
Usnesení č. RM 11 01 37 58
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 17 37 46 ze dne 26.08.2008, týkající se prodeje
pozemků p. č. 176, p. č. 177/1 a st. p. č. 95 v k. ú. Krásný Studenec, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 08 52 ze dne
25.09.2008, týkající se prodeje pozemků p. č. 176, p. č. 177/1 a st. p. č. 95 v k. ú. Krásný
Studenec, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 59
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 10 09 37 18 ze dne 11.05.2010, týkající se směny částí
pozemků p. č. 2463/9 a p. č. 2464 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 05 07 08 ze dne
27.05.2010, týkající se směny částí pozemků p. č. 2463/9 a p. č. 2464 v k. ú. Děčín, v plném
znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 60
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města část pozemku p. č. 2466 dle geometrického plánu č. 2102-060/2010
ozn. jako pozemek p. č. 2466/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Děčín,
• do majetku města části pozemku p. č. 2464 dle geometrického plánu č. 2102-060/2010
ozn. jako pozemek p.č. díl „a“ o výměře 11 m2 a pozemek p. č. 2464/4 o výměře 10 m2 v
k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 01 37 61
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 306/3 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře upřesněné geometrického plánu.
Usnesení č. RM 11 01 37 62
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 01/11/OMH o odprodeji nemovitosti
z majetku statutárního města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 792, ul. Krokova, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 792 a na pozemku parc. č. 2676,
zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1.

K. K.,
bytová jednotka č. 792/1 včetně spoluvlastnického podílu 891/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc.č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
213.840,00 Kč
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2.

Manželé J. T. a J. T.,
bytová jednotka č. 792/2 včetně spoluvlastnického podílu 913/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
219.120,00 Kč

4.

P. K.,
bytová jednotka č. 792/4 včetně spoluvlastnického podílu 300/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
43.200,00 Kč

5.

J. Č.,
bytová jednotka č. 792/5 včetně spoluvlastnického podílu 593/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
135.204,00 Kč

6.

Manželé B. K. a J. K.,
bytová jednotka č. 792/6 včetně spoluvlastnického podílu 905/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
206.340,00 Kč

7.

Manželé R. S. a V. S.,
bytová jednotka č. 792/7 včetně spoluvlastnického podílu 899/5415 na společných
částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
215.760,00 Kč

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení
nabídky, bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 %,
resp. 100 % bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi,
• kupujícím bude poskytnuta další sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny každé prodané
bytové jednotky v domě, dle čl. III, bod 2.4.,
• se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.
Usnesení č. RM 11 01 37 63
Rada města projednala návrh na výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ ve smyslu prodloužení lhůty
pro uskutečnění prodeje bytových jednotek z důvodu poskytnutí slev za odprodej z původní
lhůty do šesti měsíců“ na nový termín do „31.03.2011“.
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Usnesení č. RM 11 01 37 64
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 02/11/2011 o odprodeji nemovitosti
z majetku statutárního města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti č. p. 790, ul. Krokova, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 790 a na pozemku parc. č. 2674,
zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1.

M. J.,
bytová jednotka č. 790/1 včetně spoluvlastnického podílu 703/4368 na společných
částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku parc. č. 2674, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
160.284,00 Kč

2.

Manželé L. K. a M. K.,
bytová jednotka č. 790/2 včetně spoluvlastnického podílu 705/4368 na společných
částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku parc. č. 2674, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
160.740,00 Kč

3.

J. K.,
bytová jednotka č. 790/3 včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných
částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku parc. č. 2674, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
168.948,00 Kč

4.

Manželé V. L. a M. L.,
bytová jednotka č. 790/4 včetně spoluvlastnického podílu 738/4368 na společných
částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku parc. č. 2674, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
168.264,00 Kč

6.

Manželé M. S. a M. S.,
bytová jednotka č. 790/6 včetně spoluvlastnického podílu 740/4368 na společných
částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku parc. č. 2674, zast. pl. a nádvoří, cena
nabídková:
168.720,00 Kč

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
• kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení
nabídky, bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 %,
resp. 100 % bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi,
• kupujícím bude poskytnuta další sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny každé prodané
bytové jednotky v domě, dle čl. III, bod 2.4.,
• se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.
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Usnesení č. RM 11 01 37 65
Rada města projednala návrh na výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ ve smyslu prodloužení lhůty
pro uskutečnění prodeje bytových jednotek z důvodu poskytnutí slev za odprodej z původní
lhůty do šesti měsíců“ na nový termín do „31.03.2011“.
Usnesení č. RM 11 01 37 66
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, pozemky p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře
a pozemky p. č. 357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 06 37 19 ze dne 10.03.2009 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 09 44 ze dne
28.05.2009 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 01 37 67
Rada města projednala návrh na potvrzení usnesení rady města a zastupitelstva města a
potvrzuje
usnesení rady města č. RM 09 06 37 18 ze dne 10.03.2009, týkající se směny pozemků p. č.
357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá u Děčína za část pozemku p. č. 531/1 v k. ú.
Folknáře v rámci budoucí realizace akce „Úprava Bělského potoka“ a
doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 09 43 ze dne
28.05.2009, týkající se směny pozemků p. č. 357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá
u Děčína za část pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře v rámci budoucí realizace akce „Úprava
Bělského potoka“.
Usnesení č. RM 11 01 37 68
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro realizaci odprodeje obytných
a nebytových domů a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit nové znění zásad “Postup a zásady realizace odprodeje obytných
a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech
z vlastnictví města Děčína“ po doplnění s účinností od 21.01.2011 s tím, že dosud platné
„zásady“ pozbudou platnosti dne 20.01.2011.
Usnesení č. RM 11 01 39 01
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Statutárním
městem Děčín a Základní školou a Mateřskou školou Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
příspěvkovou organizací a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 01 50 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru obci Lipová na řešení mimořádné
situace dvou rodin v důsledku požáru a
rozhodla
o poskytnutí daru obci Lipová ve výši 10 tis. Kč a uzavření Darovací smlouvy dle
přílohy č. 1.
Usnesení č. RM 11 01 50 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 1/2011, a to snížení výdajů r. 2011 § 6409 – ostatní o 10 tis. Kč
a navýšení výdajů ve výši 10 tis. Kč § 4343 – sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou
pohromou nebo požárem.
Usnesení č. RM 11 01 50 03
Rada města projednala informaci o prodeji pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín po kolaudaci
stavby polyfunkčního domu a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 01 60 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s.,
prohlašuje
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že jako jediný akcionář, který svolává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního
zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
netrvá na dodržení lhůty pro svolání mimořádné valné hromady a
schvaluje
předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady a
odvolává
Ing. Bohumila Bártu, Zdeňka Pitaše a Ivanu Stárkovou z představenstva a Vlastimila Lhotáka
z dozorčí rady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., ke dni 04.01.2011 a
volí
pana Jaroslava Foldynu, MUDr. Ivana Stríbrského a pana Mojmíra Skalu do představenstva
a RSDr. Jaroslava Horáka do dozorčí rady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s., ke dni 04.01.2011.
Usnesení č. RM 11 01 60 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstva města:
• rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 s Českou spořitelnou, a.s. Praha na financování akcí statutárního města
Děčín dle předloženého návrhu a
• pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 11 01 60 03
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 20. ledna 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 01 60 04
Rada města projednala návrh na zveřejnění výpůjčky pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Děčín:
• pozemek p. č. 2468/2 o výměře cca 1 m2 dočasný zábor,
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• pozemek
zábor,
• pozemek
zábor,
• pozemek
zábor,
• pozemek
zábor,

p. č. 2540/14 o výměře cca 242 m2 trvalý zábor, o výměře cca 18 m2 dočasný
p. č. 2540/16 o výměře cca 3 m2 trvalý zábor, o výměře cca 4 m2 dočasný
p. č. 2636/9 o výměře cca 136 m2 trvalý zábor, o výměře cca 67 m2 dočasný
p. č. 2936 o výměře cca 42 m2 trvalý zábor, o výměře cca 19 m2 dočasný

za účelem provedení stavby „Cyklostezka Ploučnice“, na dobu určitou tj. po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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