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 8. ledna 2008
Usnesení č. RM 08 01 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. 650/2000/3 - vedoucí OR – další kontrola 06/08
a usnesení rady města č. RM 07 11 36 01 - vedoucí OR – další kontrola 12/08, usnesení rady
města č. RM 07 26 50 01 – tajemník magistrátu - VzDK.
Usnesení č. RM 08 01 37 01
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu Na pěšině č. p. 332,
Děčín IX, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 01/2008/OMH
dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 01 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 102-101/98
na pronájem pozemku st. p. č. 102/3 v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 102-101/98 na pronájem pozemku st. p. č. 102/3
(původně část pozemku p. č. 102) o výměře 98 m2 v k. ú. Děčín, pod stavbou stánku
určeného výlučně pro prodej květin, pro paní Vančovou z Děčína, za cenu 8.820,--Kč/rok,
na dobu určitou 10 let – do 30. 10. 2018.
Usnesení č. RM 08 01 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 235/4 o výměře 346 m2
a ideální ½ pozemku p. č. 235/32 o výměře 178 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.

Usnesení č. RM 08 01 37 04
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 244/1 o výměrách
dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 08 01 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky, případně jejich části, p. č. 1617
o výměře 139 m2, p. č. 22/1 o výměře 676 m2 a p. č. 1618 o výměře 195 m2 v k. ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. RM 08 01 37 06
Rada města projednala návrh na směnu části pozemku p. č. 3719/1
a rozhodnutí

v k. ú. Podmokly

odkládá.
Usnesení č. RM 08 01 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 102 o výměře 1612 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 01 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 81 v k. ú. Děčín
- Staré Město o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. RM 08 01 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3149/2 o výměře 72 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím a prodej části pozemku p. č. 2935 o výměře 81 m 2
(dle geometrického plánu
č. 2900-229/2007 označen jako pozemek p. č. 2935/2)
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Žižku z Děčína, za cenu
22.950,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 2935/2 věcným
břemenem práva chůze a jízdy za účelem provozování, údržby a rekonstrukce vedení
veřejného osvětlení včetně jeho součásti a příslušenství na pozemku p. č. 2935/2
v k. ú. Podmokly pro vlastníka veřejného osvětlení, tj. statutární město Děčín a s podmínkou
zatížení části pozemku p. č. 2935/2 věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka
pozemku p. č. 3149/13 a budovy s pozemkem p. č. 3147/3 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 01 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1761 o výměře 283 m2 v k. ú. Velká Veleň
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Klímu z Prahy, za cenu 28.300,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 584/7 o výměře 166 m2 v k. ú. Velká
Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Poledníkovy z Děčína, za cenu
16.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2088 o výměře 213 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Závěrkovy z Děčína, za cenu
31.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 339/12 o výměře 344 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní Seňkové z Děčína, za cenu
51.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 264/7 o výměře 535 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní Honzové z Děčína, za cenu 80.250,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 44/4 v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 01 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 800/8, dle geometrického plánu
č. 126-012/2007 označen jako pozemek p. č. 800/8 o výměře 56 m2 v k. ú. Loubí u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Parduse z Děčína, za cenu 6.160,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 01 37 17
Rada města projednala návrh na odprodej objektu na pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej objektu na pozemku st. p. č. 127/2
v k. ú. Dolní Žleb pro paní Papešovou z Děčína, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 08 01 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 761/2 o výměře 85 m2, pozemku

p. č. 762/1 o výměře 20 m2, ideální ½ pozemku st. p. č. 761/3 o výměře 61 m2 a ideální ½
pozemku 762/3 o výměře 618 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pani Košařovou z Děčína, za cenu 84.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 762/3 o výměře 71 m2 věcným břemenem práva
přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č. 762/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 01 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 5/1 o výměře 4785 m 2, p. č. 7 o výměře
120 m2, p. č. 8 o výměře 668 m2, p. č. 9 o výměře 399 m2 a st. p. č. 65 o výměře 282 m2,
vše v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hořejšího z Děčína,
za cenu 938.100,00 Kč + 21.305,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 20
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bynov a k. ú. Martiněves u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků a to:
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 658/1 o výměře 2393 m2
v k. ú. Martiněves u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku města Jílové
bezúplatně + ostatní náklady;
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 58 o výměře 3209 m2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku města Jílové bezúplatně + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 01 37 21
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 687/8 o výměře 4 m2
(dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p .č. 687/25) v k. ú. Chrochvice
z majetku manželů Sýkorových z Děčína, za cenu 1.200,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 01 37 22
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu
pozemku p. č. 3426 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 07 10 37 11 ze dne 22. 5. 2007, ve smyslu
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změny textu z původního „ schvaluje pronájem pozemku p. č. 3426 o výměře 1135 m2
v k. ú. Podmokly za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 764,--Kč/rok.“ na nový text „ schvaluje pronájem
části pozemku p. č. 3426 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Podmokly za cenu 1,--Kč/m2/rok,
tj. 700,--Kč/rok.“
Usnesení č. RM 08 01 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 471/10 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení vedení plynovodní přípojky na pozemku p. č. 471/10 v k. ú. Bělá
u Děčína v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj, vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 24
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 184 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 184 v k. ú. Podmokly a práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto
vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 1124, umístěného na pozemku
p. č. 205 – zastavěná plocha v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 25
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1013 – zastavěná plocha, nádvoří a p. č. 1023 – zastavěná plocha,
nádvoří, oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva vedení teplovodní přípojky
na pozemcích p. č. 1013 a p. č. 1023 v k ú. Podmokly a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí
oprávněné, tj. TERMO Děčín, a. s. , za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 26
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 803/1, p. č. 623 a p. č. 922, vše ostatní plocha, komunikace,
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení plynovodu včetně přípojek na pozemku
p. č. 803/1, p. č. 623 a p. č. 922, vše v k. ú. Podmokly, pro budoucí oprávněné, tj. SČP Net,

s. r. o., Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 27
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2785, p. č. 2793 a p. č. 2808, vše ostatní plocha, komunikace,
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení elektro přípojky NN na pozemcích
p. č. 2785, p. č. 2793 a p. č. 2808, vše v k. ú. Podmokly, a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí
oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 2811 – trvalý travní porost v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 28
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Boletice
na Labem a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 889 a p. č. 595, oba ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Boletice
nad Labem věcným břemenem práva uložení vedení kanalizační přípojky na pozemcích
p. č. 889 a p. č. 595, oba v k. ú. Boletice nad Labem a práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí
oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 425 umístěném na pozemku p. č. 891/3 – zastavěná
plocha v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 37 29
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2959 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2959 v k. ú. Děčín a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 850 umístěném na pozemku p. č. 1622 –
zastavěná plocha v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 01 38 01
Rada města projednala návrh na změnu podmínek zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
pro město Děčín a spádové obce a
schvaluje
změnu podmínek provozování ambulantní pohotovostní péče pro rok 2008, dle důvodové
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zprávy.
Usnesení č. RM 08 01 38 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RP 1/2008, a to navýšení položky 3513 - lékařská služba první
pomoci o 650 tis. Kč snížením položky 6409 - rezerva.
Usnesení č. RM 08 01 50 01
Rada města projednala Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
č. 4/2007 ze dne 3. 12. 2007 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 08 01 50 02
Rada města projednala informaci o připravovaném projektu „Revitalizace objektu Atlantik,
Děčín I, na městskou knihovnu / multimediální centrum“ a tuto
bere

na vědomí.

Usnesení č. RM 08 01 50 03
Rada města projednala informaci o připravovaném projektu „Dostavba polyfunkčního
sportovního bazénu v Plaveckém areálu Děčín“ a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 01 50 04
Rada města projednala informaci o podání žádosti na odbahnění Zámeckého rybníka v Děčíně
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 01 50 05
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení
Ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce s Ústeckým krajem a tuto
bere

na

vědomí

dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 08 01 50 07
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2008 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 01 60 02
Rada města projednala žádost o schválení záměru vybudovat sportovní hřiště při Základní
škole Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, a
schvaluje
1. záměr vybudovat sportovní hřiště při Základní škole Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace, a
2. získání dotace na realizaci 1. etapy rekonstrukce školního hřiště.
Usnesení č. RM 08 01 60 03
Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 31. 1. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 01 60 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2007 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2007 o 29.231 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 29.231 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 01 60 05
Rada města projednala informaci o zůstatcích bankovních účtů statutárního města Děčín
k 31. 12. 2007 a tuto
bere

na

vědomí.

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

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

