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

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 3. června 2008
Usnesení č. RM 08 11 34 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2007/2008 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na rok 2008 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu - OMS
Děčín, ve výši 10.000,00 Kč, dle důvodové zprávy, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
myslivecké jednotě - OMS Děčín dle důvodové zprávy.

Českomoravské

Usnesení č. RM 08 11 34 02
Rada města projednala oznámení záměru „Prodejna PENNY MARKET Děčín - Bynov“,
který je podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) a
schvaluje
oznámení záměru zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a uvedený
záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k zaslání písemného stanoviska Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 11 36 01
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na veřejnou zakázku: „Zámek Děčín – oprava opěrných zdí na rozhraní pozemků
p. č. 2350, p. č. 2359 a p. č. 2363, sklepních prostor pod terasou a levého schodiště
na pozemku p. č. 2363 v k. ú. Děčín“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská

1246/21, Děčín II, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Usnesení č. RM 08 11 36 02
Rada města projednala požadavek pana Mervarta o příspěvek z rozpočtu města na polovinu
nákladů za průtlaky pod Teplickou ulicí pro soukromé přípojky pro napojení nemovitostí
na kanalizační stoku a tento
neschvaluje.
Usnesení č. RM 08 11 36 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku
– panu Šotkovi z Děčína ze dne 27. 03. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 a pověřit primátora statutárního města
Děčín jeho podpisem.
Usnesení č. RM 08 11 36 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku
– panu Bílému z Děčína ze dne 27. 03. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 a pověřit primátora statutárního města
Děčín jeho podpisem.
Usnesení č. RM 08 11 36 05
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5/2006 k zadání zakázky: „Oprava oplocení
zahradní terasy u objektu restaurace Pastýřská stěna“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5/2006 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o dílo na realizaci zakázky s firmou
1. Děčínská obchodní společnost, s. r. o., se sídlem Želenická 1540, Děčín VI, a to ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 11 36 06
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Rada města opětovně projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., ve věci prodeje vodního díla
„Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)" a
schvalu je
revokaci usnesení rady města č. RM 08 05 36 03 ze dne 04. 03. 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 08 11 36 07
Rada města projednala návrh zadání 6. změny Územního plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh zadání jako závazný podklad pro zpracování
návrhu 6. změny Územního plánu města Děčín.
Usnesení č. RM 08 11 36 08
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 06. 2007
na stavbu „Cyklistická stezka Vídeň - Hamburk, úsek Prostřední Žleb, nádraží - Prostřední
Žleb, Čertova Voda“ a
schvaluje
uzavření tohoto dodatku a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne
04. 06. 2007.
Usnesení č. RM 08 11 37 02
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu včetně pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 61, Družstevní ul., Děčín X, vč.
pozemků st. p. č. 8, p. č. 50, p. č. 51/1, st. p. č. 852 a p. č. 51/2, vše v k. ú. Bělá u Děčína,
ve výši 3.746.460,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti s podmínkou,
že v kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících respektovat na pozemcích p. č. 51/1
a p. č. 51/2 v k. ú. Bělá u Děčína navrhované zkapacitnění Bělského potoka a umožnit zde
realizaci akce, z níž bude vyplývat nárok na minimální dočasný a trvalý zábor.
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Usnesení č. RM 08 11 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem části společných prostor v objektu Myslbekova
1389/8, Děčín I a
schvaluje
pronájem jedné místnosti o ploše 12 m² v objektu Myslbekova 1389/8, Děčín I, na dobu
neurčitou za nájemné dle „Zásad“ pro paní Košikovou z Děčína, na provozování prodejny
materiálu na ruční a výtvarné práce.
Usnesení č. RM 08 11 37 04
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem nebytových prostor o ploše 62,5 m² v zadním traktu objektu
Podmokelská 1070/24, Děčín IV, pro pana Bartáka z Děčína, na prodejnu airsoftového zboží
a příslušenství, servis PC a kancelář, s účinností od 01. 06. 2008 na dobu neurčitou
za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 08 11 37 05
Rada města projednala návrh na přestavbu nebytového prostoru na bytovou jednotku a
schvaluje
stavební úpravu nebytového prostoru v objektu Kamenická 610/111, Děčín II, na bytovou
jednotku s tím, že realizaci zajistí na své náklady správce objektu Oblastní stavební bytové
družstvo Děčín, se sídlem Jeronýmova 425/15, Děčín IV.
Usnesení č. RM 08 11 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 422/2008/RKS/1332/301 o odprodeji
nebytového prostoru 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. 1332/301 v budově č. p. 1332, 1333
ul. Dvořákova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 931/28200
na společných částech budovy a pozemku p. č. 1250/29 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb. pro kupující: JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Úsvit Děčín,
se sídlem Vítova 301, Děčín IX, za nabídnutou cenu 10.614,00 Kč, se sjednáním
předkupního práva ve prospěch převodce (Statutární město Děčín), a to jako práva věcného,
jež bude zapsáno do KN, dle kterého se kupující zaváže nabídnout předmětné nemovitosti
městu ke koupi v případě zamýšleného převodu, a to za kupní cenu 10.614,00 Kč
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se nabídnutá kupní cena navýší o případné náklady
spojené s opravami objektu;
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Usnesení č. RM 08 11 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2897- ost. pl., komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2897 v k. ú. Děčín
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 255 – ost. pl., komunikace a p. č. 30/3 – ost. pl., komunikace
v k. ú. Nebočady věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
na pozemcích p. č. 255 a p. č. 30/3 v k. ú. Nebočady pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1336/1 – ost. pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1336/1 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 624 – ost. pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 624 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 168/1 – ost. pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 803/1 – ost. pl., komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 182/1 – ost. pl., jiná pl. a p. č. 2870 – ost. pl., silnice v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a umístění pilíře PPS
na pozemcích p. č. 182/1 a p. č. 2870 v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 11 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 432/4 – ost. pl., komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva vedení a uložení zemní kanalizační přípojky na pozemku p. č. 432/4 v k. ú.
Bělá u Děčína a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto zařízení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení
a pozemku p. č. 432/2 v k. ú. Bělá u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 11 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1030/3l - 110/07 ze dne 20. 11. 2007
na pronájem části pozemku p. č. 1030/3 v k. ú. Děčín – Staré Město ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce, a to paní Goliášovou z Děčína.
Usnesení č. RM 08 11 37 16
Rada města projednala návrh na úhradu poplatku za užívání částí pozemku v k. ú. Děčín –
Staré Město a
schvaluje
jednorázovou úhradu poplatku za užívání části pozemku p. č. 153/1 o výměře 20 m2 v k. ú.
Děčín – Staré Město pod stavbou autobusové zastávky MAD panu Barcalovi a Vaníčkovi,
oba z Děčína, ve výši 5.133,00 Kč za období od 06. 03. 2006 do 30. 06. 2008.
Usnesení č. RM 08 11 37 17
Rada města projednala pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 153/1 o výměře 20 m2 v k. ú.
Děčín – Staré Město pod stavbou autobusové zastávky MAD, mezi statutárním městem Děčín
a vlastníkem nemovitosti panem Barcalem a Vaníčkem, oba z Děčína, a to s účinností
od 01. 07. 2008 na dobu neurčitou, za cenu 110,--Kč/m2/rok a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p. č. 153/1 k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 11 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 264/18 o výměře 193 m2, p. č.
1286/2 o výměře 9 m2, p. č. 264/7 o výměře 11 m2 a p. č. 404/6 o výměře 175 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína za účelem realizace investiční akce „Úprava Bělského potoka II. v Děčíně – ř. km
0,418 – 1,418“.
Usnesení č. RM 08 11 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
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neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3657/28 o výměře 12 m 2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 08 11 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1585/24 o výměře 12 m 2 v k. ú.
Bynov.
Usnesení č. RM 08 11 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1014/8
o výměře dle GP, který bude vyhotoven v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 08 11 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 230/3 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 11 37 23
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. 1253/1 o výměře
dle GP v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 11 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1105 o výměře 2442 m2
v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 08 11 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2922/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 11 37 26
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu z majetku statutárního města Děčín části pozemků
p. č. 1518/1 a p. č. 1519 v k. ú. Horní Oldřichov (o výměrách dle GP) se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele Drozdovy z Děčína a do majetku statutárního města Děčín část
pozemku p. č. 1518/2 v k. ú. Horní Oldřichov (o výměře dle GP) se všemi součástmi
a příslušenstvím od manželů Drozdových z Děčína, s tím, že případný rozdíl výměr bude
doplacen v ceně 50,--Kč/m2, přičemž porosty na pozemcích budou v celkové hodnotě
1,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 11 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu
z majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 1518/1 a p. č. 1519 v k. ú.
Horní Oldřichov (o výměrách dle GP) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
Drozdovy z Děčína a do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1518/2 v k. ú.
Horní Oldřichov (o výměře dle GP) se všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů
Drozdových z Děčína s tím, že případný rozdíl výměr bude doplacen v ceně 50,--Kč/m2,
přičemž porosty na pozemcích budou v celkové hodnotě 1,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podepsáním této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 11 37 28
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků z majetku statutárního města Děčín část
pozemku p. č. 2945, dle GP č. 1879-030/2007 se jedná o pozemek p. č. 2666/5 o výměře 2 m2
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v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj se sídlem krajský úřad,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a do majetku statutárního města Děčín část
pozemku p. č. 2666, dle GP č. 1879-030/2007 se jedná o pozemek p. č. 2666/6 o výměře
4 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, od Ústeckého kraje se sídlem krajský
úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 11 37 29
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 463/4 o výměře 115 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní Kandráčové z Děčína a paní
Kubičkové z Krnova, za cenu 34.500,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 11 37 30
Rada města projednala návrh na prodej a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 828/2 o výměře 203 m 2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového vlastnictví pro vlastníky
objektu na pozemcích st. p. č. 831 a st. p. č. 828/1 v k. ú. Podmokly (dle výpisu z KN)
za cenu 25.375,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou, že oprava dvora na pozemku p. č. 828/2
v k. ú. Podmokly bude provedena na náklady vlastníků nemovitostí na pozemcích st. p. č.
831 a st. p. č. 828/1 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 11 37 31
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1099/6 o výměře 2657 m 2
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů
Kárníkových z Děčína.
Usnesení č. RM 08 11 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 244/1 (dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o pozemek p. č. 244/8 o výměře 38 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 239 v k. ú. Děčín dle výpisu z KN,
který je nedílnou součástí materiálu, za cenu nákladů spojených s převodem + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 08 11 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 244/1 (dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o pozemek p. č. 244/7 o výměře 67 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 238 v k. ú. Děčín dle výpisu z KN,
který je nedílnou součástí materiálu, za cenu nákladů spojených s převodem + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 244/1 (dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o pozemek p. č. 244/6 o výměře 76 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 237 v k. ú. Děčín dle výpisu z KN,
který je nedílnou součástí materiálu, za cenu nákladů spojených s převodem + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 244/1 (dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o pozemek p. č. 244/5 o výměře 84 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 236 v k. ú. Děčín dle výpisu z KN,
který je nedílnou součástí materiálu, za cenu nákladů spojených s převodem + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 244/1 (dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o díl „b“ o výměře 47 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
vlastníkům objektu na pozemku st. p. č. 235 v k. ú. Děčín dle výpisu z KN, který je nedílnou
součástí materiálu, za cenu nákladů spojených s převodem + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 379 v k. ú. Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 379 – zastavěná plocha o výměře
256 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, a to podíl 54/100 do výlučného
vlastnictví panu Chloubovi a podíl 46/100 do společného jmění manželům
Adéovým, všichni z Děčína, za cenu 76.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 544 o výměře 249 m2, p. č. 543 o výměře
77 m2, p. č. 545 o výměře 15 m2 a p č. 546 o výměře 20 m2, vše v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví společnosti JEZBERA A SYN v. o. s.,
se sídlem Děčín VI, Varšavská 991/15, za cenu 144.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1250/24 – zastavěná plocha o výměře
552 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví paní
Haové Thi Minh Nga z Bíliny, za cenu 182.160,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1584 o výměře 538 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím paní Švábové a paní Novotné, obě z Děčína, za cenu
80.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 41
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1059/37 (dle GP č. 563-011/2008
se jedná o pozemek p. č. 1059/47 o výměře 43 m 2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Jansové z Děčína, za cenu 2.150,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 08 11 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1059/37 (dle GP č. 563-011/2008
se jedná o pozemek p. č. 1059/46 o výměře 51 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Doležalovi z Děčína, za cenu 7.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 43
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1059/37 (dle GP č. 563-011/2008
se jedná o pozemek p. č. 1059/45 o výměře 144 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Hoškovým z Děčína, za cenu 21.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 44/4 (dle GP č. 559-040/2007
se jedná o pozemek p. č. 44/10 o výměře 398 m2) v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Hanzlovým z Děčína, za cenu 51.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 38 o výměře 172 m2, p. č. 166/1
o výměře 157 m2, p. č. 166/2 o výměře 166 m2, p. č. 166/3 o výměře 138 m2, p. č. 167/1
o výměře 351 m2, p. č. 171 o výměře 232 m2, p. č. 173 o výměře 532 m2 a p. č. 174
o výměře 465 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Anděla z Děčína, za cenu 331.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 46
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 638/2 o výměře 27 m2 a p. č. 661
o výměře 23 m2 v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím,
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pro manžele Marholdovy z Děčína, za cenu 2.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 11 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1532, dle GP č. 376-030/2008 nově
označen jako pozemek p. č. 1532/2 o výměře 26 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele Pospíšilovy z Děčína, za cenu 2.600,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 11 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2/1 o výměře 902 m2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti DISTAV CZ stavební, s. r. o.,
Truhlářská 319, Libušín, za cenu 360.800,00 Kč + cena za venkovní úpravy 5.955,00 Kč +
cena za trvalé porosty 45.4100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 11 37 49
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 387/2 o výměře 325 m2 a p. č. 388/2
o výměře 221 m2 v k. ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Dvořákovou z Děčína, za cenu 108.608,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 11 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 10 37 53 ze dne 22. 05. 2007, týkající se prodeje
pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 05 05 24
ze dne 21. 06. 2007, týkající se prodeje pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín v plném znění.
Usnesení č. RM 08 11 37 51
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2190 o výměře 286 m2 v k. ú. Děčín
pro paní Seistovou z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 145.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku dle GP č.
1844-055/2007 věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku st. p. č.
2189
v k. ú. Děčín bezúplatně a s podmínkou, že se kupující zaváže do dvou let od
převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu domu na
pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín a do pěti let od převodu nemovitostí zajistit vydání
pravomocného kolaudačního souhlasu na stavbu domu na pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín a
pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě, tj. pozemek p. č.
2190
v k. ú. Děčín a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní
cenu s tím, že toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení
bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí a s tím, že investice,
které kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou uhrazeny.
Usnesení č. RM 08 11 37 52
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se prodeje pozemku p. č. 238 v k. ú. Nebočady a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 05 37 16 ze dne 04. 03. 2008 ve smyslu
změny textu z původního: „za cenu 168.400,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za cenu
- část pozemku o výměře 221 m2 za cenu 150,--Kč/m2 a část pozemku o výměře 200 m2
za cenu 200,--Kč/m2 + ostatní náklady“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 08 03 07 25 ze dne 27. 03. 2008 ve smyslu změny textu z původního: „za cenu
168.400,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text“ „za cenu - část pozemku o výměře 221m 2
za cenu 150,--Kč/m2 a část pozemku o výměře 200 m2 za cenu 200,--Kč/m2 + ostatní
náklady“.
Usnesení č. RM 08 11 37 53
Rada města projednala návrh na revokaci částí usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 08 02 37 43 ze dne 29. 01. 2008 ve smyslu změny
textu z původního: „pro pana M. Fedorika z Děčína“ na nový text: „pro pana F. Fedorika
z Děčína“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 02 06 20
ze dne 21. 02. 2008 ve smyslu změny textu z původního: „pro pana M. Fedorika z Děčína“
na nový text: „pro pana F. Fedorika z Děčína“.
Usnesení č. RM 08 11 37 54
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 2835, p. č. 2836, p. č. 2837
(dle GP č. 2880-199/2007 se jedná o pozemek p. č. 2835 o výměře 1080 m2) v k. ú. Podmokly
manželům Šátkovým z Děčína, za cenu 270.000,00 Kč + venkovní úpravy, trvalé porosty
v ceně 16.656,00 Kč + ostatní náklady s tím, že částka za venkovní úpravy a trvalé porosty
v ceně 7.386,50 Kč dle ZP č. 273 – 018/2008 bude navrácena nájemci panu Drašarovi
z Jílového, a částka za venkovní úpravy a trvalé porosty v ceně 9.269,50 Kč dle ZP č. 273 –
018/2008 bude navrácena nájemci paní Slavíkové z Děčína, a to po vkladu kupní smlouvy
do KN“.
Usnesení č. RM 08 11 37 55
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 2835, p. č. 2836, p. č. 2837
(dle GP č. 2880-199/2007 se jedná o pozemek p. č. 2837 o výměře 1080 m2) v k. ú. Podmokly
panu Špačkovi z Děčína, za cenu 275.000,00 Kč + venkovní úpravy, trvalé porosty v ceně
32.786,50 Kč + ostatní náklady s tím, že částka za venkovní úpravy a trvalé porosty v ceně
15.784,00 Kč dle ZP č. 273–018/2008 bude navrácena nájemci panu Drašarovi z Jílového
a částka za venkovní úpravy a trvalé porosty v ceně 17.092,00 Kč dle ZP č. 273– 018/2008
bude navrácena nájemci paní Slavíkové z Děčína, a to po vkladu kupní smlouvy do KN“.
Usnesení č. RM 08 11 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 08 11 37 57
Rada města informaci, týkající se zimní údržby místních komunikací města 2007 – 2008
a tuto
bere

na

vědomí.
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Usnesení č. RM 08 11 37 58
Rada města projednala návrh bezúplatného převodu opěrné zdi na pozemku p. č. 726/1 v k. ú.
Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod opěrné zdi včetně části
pozemku p. č. 726/1 v k. ú. Podmokly do majetku města, pod podmínkou současného
bezúplatného zřízení věcného břemene chůze po přilehlém pozemku za účelem údržby
a opravy opěrné zdi.
Usnesení č. RM 08 11 37 59
Rada města projednala informaci o zpracovaném návrhu úprav prostoru před budovou
Státního oblastního archivu v Děčíně, ulic Zbrojnická a Teplická a tuto
bere na
a
ukládá

vědomí

vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
zadat projektovou dokumentaci úprav prostoru před budovou Státního oblastního archivu
v Děčíně v rozsahu dle předložené studie.
Termín kontroly: 09/2008
Usnesení č. RM 08 11 39 01
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. o., a
schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 08 11 39 02
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2008 ve výši
180.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2008 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 11 39 03
17

Rada města projednala žádost obce Františkov nad Ploučnicí o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na oslavách 300 let založení osady Františkov nad Ploučnicí
se sídlem Františkov nad Ploučnicí 79.
Usnesení č. RM 08 11 39 04
Rada města projednala návrh tarifního platu a jeho složek ředitelce příspěvkové organizace a
schvaluje
tarifní plat a jeho složky ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová
369/25, příspěvková organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01. 07. 2008.
Usnesení č. RM 08 11 39 05
Rada města projednala žádost Mateřského centra Bělásek o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na propagačních materiálech připravované akce „Missis 2008“
pro Mateřské centrum Bělásek, Tělocvičná 192/9, 405 02 Děčín 10 - Bělá.
Usnesení č. RM 08 11 60 01
Rada města projednala nabídku firmy CZECH Consult spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5
– Smíchov, na zpracování „Projektu optimalizace provozu městské autobusové dopravy
v Děčíně“ a po úpravě
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Projektu optimalizace provozu městské autobusové
dopravy v Děčíně“ s firmou CZECH Consult spol. s r. o., Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, za použití výjimky ze Směrnice č. 5 statutárního města Děčín a Magistrátu města
Děčín k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
pověřuje
primátora statutárního města k podpisu uvedené smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 08 11 60 02
Rada města projednala rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 40/2008, a to navýšení § 2221 – provoz veřejné silniční dopravy
o 1.240 tisíc Kč snížením § 6409 – rezerva o 1.240 tisíc Kč.
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Usnesení č. RM 08 11 60 03
Rada města projednala žádost společnosti SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416,
Děčín III, a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MMa Děčín vydáním souhlasného
stanoviska ke vstupu na pozemek p. č. 704 v k. ú. Boletice nad Labem a jeho využití jako
zařízení stanoviště po dobu stavební akce „rekonstrukce mostu na ul. Vítězství“, nejdéle
do 30. 09. 2008.
Usnesení č. RM 08 11 60 04
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 26. 06. 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 11 60 05
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. 1299/99 - vedoucí odboru rozvoje - další kontrola 09/2008.

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.

