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

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008
Usnesení č. RM 08 02 29 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2007 a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2007.
Usnesení č. RM 08 02 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 07 12 37 05 - vedoucí OMH – DK 06/08.
Usnesení č. RM 08 02 34 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
schvaluje
přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných
ve II. pololetí 2007 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku
města.
Usnesení č. RM 08 02 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu Tyršova rodného domu
č. p. 1256, Děčín I, v I. NP o celkové výměře 45,8 m² za účelem zřízení kanceláří
za nájemné dle “Zásad”.
Usnesení č. RM 08 02 37 02
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
n e d o p o r u č u je

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat objekt bez č. p. na pozemku p. č. 682/2
včetně pozemku p. č. 682/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 02 37 03
Rada města projednala problematiku, týkající se havarijního stavu kanalizace v areálu
Společenského domu Střelnice a
schvaluje
odkanalizování objektu Společenského domu Střelnice a zajištění projektové dokumentace
dle studie proveditelnosti zpracované Ing. L. Horou z 10/2007 dle varianty „B“.
Usnesení č. RM 08 02 37 04
Rada města projednala problematiku, týkající se opravy střešního pláště na objektu č. p. 98
DDM Březiny a
schvaluje
opravu střešního pláště na objektu č. p. 98 DDM Březiny dle projektové dokumentace,
zak. č. 07-345, zpracované dne 27. 11. 2007 s tím, že finanční prostředky budou hrazeny
v rámci schváleného provozního rozpočtu kap. 37 pro rok 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 05
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a
schválila
rozšíření usnesení rady města č. RM 05 29 37 15 ze dne 4. 10. 2005 o dalšího budoucího
oprávněného, tj. SČP Net s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 02 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene
p. č. 2391 – ostatní plocha, komunikace, v k. ú. Podmokly a

na

části

pozemku

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2391 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodní a plynovodní přípojky na pozemku p. č. 2391 –
ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly a práva vstupu na pozemek p. č. 2391 - ostatní
plocha, komunikace v k. ú. Podmokly v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 07

Rada města projednala žádost o umístění sídla FK JUNIOR Děčín, občanského sdružení a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy, uzavřené mezi pronajímatelem Městem Děčín a nájemcem
FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení, dne 21. 9. 2004, formou dodatku ke smlouvě,
kde se změní sídlo firmy a to na FK JUNIOR Děčín, občanské sdružení, se sídlem č. p. 1961
Podmokly, orientační č. 3, ul. Ústecká, část obce Rozbělesy, Děčín V, po dobu trvání
uzavřené nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 08 02 37 08
Rada města projednala žádost o prodloužení termínu úhrady kupní ceny
termínu podpisu kupní smlouvy a

a prodloužení

nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. prodloužení termínu
úhrady kupní ceny a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při odprodeji bytové
jednotky č. 1333/14 v objektu č. p. 1333 ul. Dvořákova, Děčín II, do 31. 3. 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 09
Rada města projednala žádost o snížení – prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení - úplné prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytu paní Ben Dhafia.
Usnesení č. RM 08 02 37 10
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 654 ul. Bezručova, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 654 ul. Bezručova 15, Děčín IV, do 9. 12. 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 11
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnit záměr města pronajmout:
1. NP o ploše 18 m² ve III. NP objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV (kino Sněžník),
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2. NP o ploše 64 m² v suterénu objektu Teplická 587/75, Děčín IV (budova městského
divadla),
za nájemné dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 12
Rada města projednala žádost pana Šaška o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji
nebytové jednotky č. 507/301 v budově č. p. 507 ul. Jiřího z Poděbrad, Děčín VI,
panu Šaškovi z Děčína, nejdéle do 31. 3. 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
Horní Oldřichov a

v k. ú.

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1217 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení vedení zemního kabelového vedení NN včetně přípojky a umístění
přípojkové pojistkové skříně na části pozemku p. č. 1217 v k. ú. Horní Oldřichov
pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2935 – ost. plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení sdělovacího kabelu na části pozemku p. č. 2935 v k. ú. Děčín
pro budoucího oprávněného, tj. Telefónika O2 Czech Republik, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 168/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 155 – ostatní plocha,
komunikace
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení zemního
sdělovacího kabelu
na části pozemků p. č. 168/1 a p. č. 155 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. Telefónika O2 Czech Republik, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 16

Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 579/2 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 580 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Vilsnice,
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodu
na části pozemků p. č. 579/1 a p. č. 580 v k. ú. Vilsnice pro budoucího oprávněného,
tj. Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1715 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizační a plynové přípojky na pozemku p. č. 1715 v k. ú.
Podmokly a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 1873/6
zahrada v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 842/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín - Staré Město
věcným břemenem práva uložení vodovodu na pozemku p. č. 842/1 v k. ú. Děčín - Staré
Město pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská vodárenská společnost, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2838 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 2785 – ostatní plocha,
komunikace, oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení kanalizační přípojky
na pozemcích p. č. 2838 a p. č. 2785, oba v k. ú. Podmokly, a práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 2822 - zahrada v k. ú. Podmokly,
za cenu dle „Zásad.

Usnesení č. RM 08 02 37 20
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Rada

města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů

a

schvaluje
- prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Vlčkovi
( žádost pozůstalého p. Vlčka) v plné výši, tj 6.834,00 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Růžičkovi
z částky 16. 904,00 Kč na 10 %, tj. 1.690,40 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Zelingerovi
z částky 11.246,00 Kč na 10 %, tj. 1.124,60 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Janíčkové
z částky 5.145,02 Kč na 10 %, tj. 514,50 Kč
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Kvášovi
z částky 10.706,00 Kč na 10 %, tj. 1.070,60 Kč.
Usnesení č. RM 08 02 37 21
Rada města projednala návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
- s paní Krulišovou, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Krulišové ve výši
985.437,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,--Kč, splatných do posledního dne v
měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek
- s panem Novotným, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Novotnému ve výši
47.383,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 08 02 37 22
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů

a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Blažkové v plné výši,
tj. 36.698,19 Kč,
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Klubalové z částky
21.902,00 na 10 %, tj. 2.190,20 Kč,
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Vtelenskému z částky
113.250,90 na 10 %, tj. 1.132,50 Kč.
Usnesení č. RM 08 02 37 23
Rada města projednala žádost o odpis pohledávky za dlužné nájemné z bytu a

schvaluje
odpis pohledávky za zemřelým panem Rožcem v plné výši.
Usnesení č. RM 08 02 37 24
Rada města projednala informace ohledně pozemků v okolí děčínského zámku a návrh
na svěření těchto nemovitostí – pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím příspěvkové
organizaci Zámek Děčín, p. o., a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 02 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem pozemku p. č. 2406 o výměře 5677 m2, části pozemku p. č. 2408/1
o výměře 26973 m2, části pozemku p. č. 2408/2 o výměře 7174 m 2 v k. ú. Děčín
pro RACING TEAM PENCO, Saská 48, Děčín X, zast. předsedou oddílu panem
Tomášem Matysem, za účelem využití v rámci rozvoje sportu a turismu v regionu,
za symbolickou cenu 100,--Kč/rok na dobu neurčitou, s podmínkou předložení návrhu studie využitelnosti území v termínu do 30. 6. 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 867a-108/2006 na pronájem části pozemku
p. č. 867/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny – prodloužení termínu zahájení stavby
polyfunkčního domu dle čl. VI/2 a čl. II/4b nájemní smlouvy a to do 31. 12. 2008.
Usnesení č. RM 08 02 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 683/57a-103 ze dne 6. 4. 1988 na pronájem části
pozemku p. č. 683/57 v k. ú. Bynov ve smyslu rozšíření o dalšího nájemce, a to manžele
Beranovy z Děčína.
Usnesení č. RM 08 02 37 28
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bynov a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 683/57 o výměře 1591 m 2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 02 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 638/2 o výměře 27 m2
a pozemek p. č. 661 o výměře 23 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 08 02 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 174 o výměře 465 m2,
p. č. 173 o výměře 532 m2 a st. p. č. 38 o výměře 172 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 02 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 4/2 o výměře 761 m 2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 02 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1212 o výměře
upřesněné geometrickým plánem v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 02 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 276/50 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře upřesněné GP.

Usnesení č. RM 08 02 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 276/48 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 08 02 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1476/73 o výměře 777 m2
a pozemek p. č. 1476/86 o výměře 614 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 02 37 36
Rada města projednala návrh na prodej a bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Pr. Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemků
p. č. 414/15, p. č. 414/16 a p. č. 443/6 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, vše v k. ú.
Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 02 37 37
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek
p. č. 408 o výměře 1063 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 02 37 38
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1021/6 o výměře 637m2 v k. ú.
Ludvíkovice se všemi součástmi a příslušenstvím, pro obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71.
Usnesení č. RM 08 02 37 39
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Kámen a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1391/7 o výměře 506 m 2
a p. č. 1389/2 o výměře 244 m2 v k. ú. Kámen se všemi součástmi a příslušenstvím, pro obec
Kámen, Kámen 40.
Usnesení č. RM 08 02 37 40
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatně směnit:
- z majetku města část pozemku p. č. 2885 (dle geometrického plánu č. 1576-83/2003
se jedná o díl „e“ o výměře 3 m2 a o díl „f“ o výměře 7 m2) oba v k. ú. Děčín a
- do majetku města část pozemku p. č. 407 (dle geometrického plánu č. 1576-83/2003
se jedná o díl „c“ o výměře 0,47 m2 ) v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 02 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 451/6 o výměře 1155 m2 v k. ú. Loubí
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Střelkovou z Ludvíkovic za cenu
127.050,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č. 22 v k. ú.
Loubí u Děčína bezúplatně.
Usnesení č. RM 08 02 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/3 o výměře 728 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
pana Dundra z Děčína, za cenu 59.104,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 02 37 43
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373

dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/14 o výměře 512 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Fedorika z Děčína, za cenu 42.904,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 02 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/15 o výměře 733 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Jáchymovou z Děčína, za cenu 59.497,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 02 37 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/16 o výměře 512 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako p. č. 1373/1 o výměře 924 m2 a pozemek p. č. 1373/2
o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Horákovou z Děčína, za cenu 42.904,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 02 39 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1373
dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1373/17 o výměře 473 m2, ideální 1/34 částí
pozemku p. č. 1373 dle GP ozn. jako pozemek p. č. 1373/1 o výměře 924 m 2 a pozemek p. č.
1373/2 o výměře 97 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Semanovy z Děčína, za cenu 39.979,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 02 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 853/1, dle GP č. 2917-051/2007 ozn.
jako pozemek p. č. 853/1 o výměře 164 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro WeS
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Trans s. r. o., Teplická 668/43, Děčín IV, za cenu 65.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. RM 08 02 37 48
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 853/1 dle GP č. 2917-051/2007 ozn.
jako pozemek p. č. 853/8 o výměře 84 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pány
Vaisovi z Děčína, paní Vaisovou z Děčína, za cenu 33.600,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze k nemovitosti
na pozemku st. p. č. 852 v k. ú. Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 49
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 07 30 37 18 ze dne 4. 12. 2007 ve smyslu zatížení
pozemku p. č. 1532/5 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva vedení, obnovy
a údržby kanalizační přípojky pro vlastníka tohoto zařízení za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 02 37 50
Rada města projednala návrh na výkup lesního pozemku v k. ú. Dobrná a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1116/1 o výměře 5754 m2 v k. ú. Dobrná
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní Slavíkové z Benešova nad Ploučnicí,
pana Šmídy Milého a paní Salačové z Benešova nad Ploučnicí, za cenu 80.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 02 37 51
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/08/OMH o odprodeji bývalé základní
školy v Potoční ul. č. p. 51 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej objektu č. p. 51 Potoční ul., Děčín XXXI, včetně
pozemku p. č. 544 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 985 m², pozemku p. č. 546 zahrada o výměře 180 m², pozemku p. č. 547/2 - ostatní plocha, zeleň dle GP č.
404-148/2006 o výměře 593 m² za cenu 1.800.000,00 Kč a pozemku p. č. 538 - zahrada o
výměře 811 m², vše v k. ú. Křešice u Děčína, za cenu 400.000,00 Kč pro kupujícího Česká
provincie Tovaryšstva Ježíšova, se sídlem Ječná 2, Praha 2 s tím, že kupující se v kupní

smlouvě zaváže ke splnění následujících povinností:
- v termínu do 5-ti let ode dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem povolen vklad
vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem v jeho prospěch, vybudovat a zahájit
provoz druhého stupně základní školy Nativity;
- žádným způsobem nepřevést žádnou z výše uvedených nemovitostí na třetí osobu po dobu
deseti let ode dne nabytí výše uvedených nemovitostí,
- pokud kupující nesplní kteroukoli výše uvedenou povinnost, bude prodávající oprávněn
od takto sjednané kupní smlouvy odstoupit a uplatnit po kupujícím smluvní pokutu
ve výši 500.000,00 Kč, při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny
si vzájemně vrátit to, co bylo podle smlouvy plněno.
V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a o případné
náklady na řešení oprav
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
•

bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 %,
tj. 261.916,00 Kč.

Usnesení č. RM 08 02 37 52
Rada města projednala informaci, týkající se návrhu postupu nasvětlení přechodů pro chodce
ve městě Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 02 37 53
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1250/91 o výměře 43 m 2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím Společenství vlastníků jednotek domu
č. p. 1334 ul. Dvořákova, město Děčín se sídlem Děčín II – Nové Město, Dvořákova 1334,
PSČ 405 01.
Usnesení č. RM 08 02 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti
do tří let věku dítěte paní Plechaté a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
soukromých jeslí pro děti do tří let věku v denním režimu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku dítěte paní
Plechaté a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro děti
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do tří let věku v denním režimu,
2. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašky podpisem této
smlouvy
dle důvodové zprávy a dle návrhu smlouvy, která je její přílohou.
Usnesení č. RM 08 02 38 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace provozovateli Krizové poradny POPSI,
o. s. - Programy občanské pomoci a sociální intervence a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na provoz Krizové poradny a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace provozovateli Krizové poradny POPSI, o. s., - Programy
občanské pomoci a sociální intervence a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz Krizové poradny,
2. o pověření primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašky podpisem
této smlouvy
dle důvodové zprávy a dle návrhu smlouvy, která je její přílohou.
Usnesení č. RM 08 02 38 03
Rada města projednala Zásady poskytování účelových dotací na podporu rodiny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady poskytování účelových dotací na podporu rodiny.
Usnesení č. RM 08 02 38 04
Rada města projednala zprávu
ochranu dětí a tuto

o personálních změnách v komisi pro sociálně - právní

bere na vědomí.
Usnesení č. RM 08 02 39 01
Rada města projednala návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost, určené
pro sportovní kluby BK Děčín s. r. o., Občanské sdružení HC Děčín, FK Řezuz Děčín
a TJ Doprava Děčín pro rok 2008 a
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města rozhodnout:
1/ o poskytnutí dotace sportovním klubům dle důvodové zprávy,
2/ o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2008 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 02 39 02
Rada města projednala žádost sportovců a

r o z h o d l a
poskytnout bezplatné permanentní vstupenky na rok 2008 sportovcům: Charvátovi, Hrochové,
Škálovi, Drahošovi, Víchové, Němcovi, Caldovi, Maškovi, Krausovi, Matysovi
a Turanskému.
Usnesení č. RM 08 02 39 03
Rada města projednala vyhodnocení činnosti Pedagogického centra a vyúčtování poskytnuté
dotace za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na pokrytí nákladů spojených s provozem
odloučeného pracoviště v Děčíně a toto
bere na
vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města na základě tohoto vyhodnocení:
1. poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s.,
na rok 2008,
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 08 02 39 04
Rada města projednala rezignaci pana Mgr. Ivana Slavíka na funkci ředitele příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. o., ke dni
30. 6. 2008 a toto
bere na
vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Základní škola a Mateřská škola
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a současně
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
konkursního řízení.

Usnesení č. RM 08 02 39 05
Rada města projednala informaci o

vyřazení majetku Základní školy Děčín VI, Školní
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1544/5, příspěvková organizace, a jeho předání Mateřskému centru Rákosníček a tuto
bere

na

v ě d o m í.

Usnesení č. RM 08 02 39 06
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu
Střelnice pro nájemce v roce 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 02 39 07
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky řediteli příspěvkových organizací
Městské divadlo Děčín, p. o., a Zámek Děčín, p. o., a
schvaluje
s účinností od 1. ledna 2008 výši tarifního platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 02 39 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 6 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, p. o. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 6 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, p. o.
Usnesení č. RM 08 02 50 01
Rada města projednala problematiku navýšení finančních prostředků na realizaci
projektových dokumentací odborem rozvoje a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že požadavek bude uplatněn v rámci změny rozpočtu na rok 2008.
Usnesení č. RM 08 02 50 02
Rada města projednala problematiku směny části pozemku p. č. 3719/1 v k. ú. Podmokly
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 02 50 03
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín

pro nájemce v roce 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nájemci HC Děčín,
se sídlem Oblouková ul., Děčín I, IČO – 69387605 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu podpisu.
Usnesení č. RM 08 02 50 04
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo a
schvaluje
Smlouvu o dílo mezi statutárním městem Děčína a Miroslavem Kabátem – MK Studio
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 02 50 05
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo a
schvaluje
Smlouvu o dílo mezi statutárním městem Děčín a TV Lyra v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 02 50 06
Rada města projednala informaci o nabídce firmy ACTIV Praha na „Nejvhodnější návrh
řešení zajištění komplexních služeb v oblasti dopravy v klidu na územní statutárního města
Děčín“ a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 02 50 07
Rada města projednala informace o akci „Automatický monitoring skalních masivů na území
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města Děčín“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání projektové žádosti o dotaci v rámci „Operačního
programu Životní prostředí“, vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a zajistit
příslušnou procentuální finanční spoluúčast z rozpočtu města v roce 2009 a 2010.
Usnesení č. RM 08 02 60 01
Rada města projednala informaci o postupu při odkanalizování části města: Bělá, Horní
Oldřichov, Jalůvčí a ul. Hřbitovní a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. provozování kanalizace městem,
2. záměr uzavřít dohody o finanční spoluúčasti na zpracování PD ke stavebnímu
povolení, včetně zajištění stavebního povolení na připojení objektů
na připravovanou kanalizaci (kanalizační přípojky) s vlastníky dotčených
objektů bez zálohy.
Usnesení č. RM 08 02 60 02
Rada města projednala zprávu poradce advokátní kanceláře Bakeš&partneři o průběhu
otevírání obálek v rámci výběrového řízení na prodej akcií společnosti Technické služby
Děčín, a. s., vyhlášeného usnesením rady města č. RM 07 21 29 01 ze dne 6. 9. 2007 a
bere

na

vědomí

zprávu poradce advokátní kanceláře Bakeš&partneři o průběhu otevírání obálek v rámci
výběrového řízení na prodej akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s., a
rozhodla
o tom, že vítěznou nabídku v rámci výběrového řízení na prodej 11032 ks akcií společnosti
Technické služby Děčín, a. s., učinila společnost Marius Pedersen, a. s., se sídlem
Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ: 500 09, IČ: 42194920, která v rámci výběrového
řízení na prodej akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s., nabídla nejvyšší celkovou
kupní cenu za prodej 11032 ks akcií a to částku ve výši 200.000.000,00 Kč, a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. rozhodnout o snížení majetkové účasti statutárního města Děčín ve společnosti
Technické služby Děčín, a. s., odpovídající 100 % základního kapitálu společnosti
Technické služby Děčín, a. s., na účast odpovídající 3,101 % základního kapitálu
společnosti Technické služby Děčín, a. s., a to převodem 11032 ks akcií společnosti

Technické služby Děčín, a. s., dle následujícího bodu
2. rozhodnout o převodu 11032 ks kmenových listinných akcií na jméno společnosti
Technické služby Děčín, a. s., o nominální hodnotě á 10.000,00 Kč každá,
představujících 96,889 % základního kapitálu společnosti Technické služby Děčín,
a. s., vlastněných statutárním městem Děčín, na společnost Marius Pedersen, a. s.,
se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ: 500 09, IČ: 42194920, za cenu
200.000.000,00 Kč za podmínek uvedených v návrhu smlouvy ze dne 15. 1. 2008,
předložené společností Marius Pedersen, a. s., v rámci výběrového řízení na prodej
akcií společnosti Technické služby Děčín, a. s., a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy ze dne 15. 1. 2008
na prodej 11032 ks kmenových listinných akcií na jméno společnosti Technické
služby Děčín, a. s., o nominální hodnotě á 10.000,00 Kč každá, představující 96,889 %
základního kapitálu společnosti Technické služby Děčín, a. s., vlastněných statutárním
městem Děčín za cenu 200.000.000,00 Kč, kterou předložila společnost
Marius Pedersen, a. s., v rámci výběrového řízení na prodej akcií společnosti
Technické služby Děčín, a. s.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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

