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

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 9. září 2008
Usnesení č. RM 08 18 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu usnesení rady města č. RM 06 10 37 41/1- vedoucí OR – další kontrola v 11/2008.
Usnesení č. RM 08 18 31 01
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví obcí, příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
bezúplatný převod výpočetní techniky ve výši do 20 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle
tabulky uvedené v důvodové zprávě a návrhu darovacích smluv.
Usnesení č. RM 08 18 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření města Děčín za I. pololetí 2008 a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku požádat likvidátora státního
podniku Technické služby Děčín, s. p. v likvidaci o písemné sdělení přijatých opatření
k odstranění nedostatků uvedených v Auditorské zprávě.
Usnesení č. RM 08 18 36 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
rozhodla

vydat Směrnici č. 5 s účinností od 15.09.2008 a
pověřuje
tajemníka magistrátu města předložit radě města do konce měsíce září 2008 ke schválení
návrh nového „Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín“.
Usnesení č. RM 08 18 36 02
Rada města projednala informaci o podání žádosti o dotaci na Zavádění územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu na projekt Zavádění
územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín o celkových nákladech
2.192.890,00 Kč
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 2.192.890,00 Kč
3. spolufinancování projektu ze strany města v minimální výši 1.092.890,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 18 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 424/2008RKS/569/15 o odprodeji bytu
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 bytové jednotky č. 569/15 v budově č. p. 569
ul. Bezručova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927 na společných
částech budovy a pozemku p. č. 960 – zastavěná plocha v k. ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb., kupující:manželé Korseltovi, za nabídnutou cenu 100.000,00 Kč, v souladu
s „Doplňkovými pravidly“
• se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
• kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 08 18 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2853 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2853 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 08 18 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2440 - ost. pl., ost. kom., p. č. 3109 – ost. pl., ost. kom.
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN a přípojky
na pozemcích p. č. 2440 – ost. pl., ost. kom. p. č. 3109 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1149 – ost. pl., kom. v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva uložení vedení kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 1149 – ost. pl., kom. v k. ú.
Bělá u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 393/24 – trav. porost, p. č. 393/33 – trav. porost, p. č. 440/9 –
trav. por., p. č. 1165 – ost. pl., kom., p. č. 1167 – ost. pl., kom. v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 393/24 – trav. por., p. č.
393/33 – trav. por., p. č. 440/9 – trav. por., p. č. 1165 – ost. pl., kom., p. č. 1167 – ost. pl.,
kom. v k. ú. Bělá u Děčína pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532 – os. pl., silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1532 – ost. pl., silnice v k. ú.
Krásný Studenec pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 531 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Děčín - Staré Město věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN na pozemku p. č. 531- ost. pl., kom. v k. ú.
Děčín - Staré Město pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 344 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Chrochvice a p. č. 41 – ost. pl., ost.
kom., p. č. 552 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení
kabelového vedení NN a VN na pozemcích p. č. 344 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Chrochvice
a p. č. 41 – ost. pl., ost. kom., p. č. 552 – ost. pl., ost. kom. v k. ú. Vilsnice pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 168/1 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 168/1 – ost. pl., kom.
a práva vstupu na pozemek p. č. 168/1 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 591 – trv. travní porost v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva jízdy a chůze přes část pozemku p. č. 591 jako přístup k objektu občanského
vybavení bez č. p. s pozemkem st. p. č. 590 v k. ú. Boletice nad Labem pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka objektu občanského vybavení bez č. p. s pozemkem st. p. č. 590
v k. ú. Boletice nad Labem za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 11
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Podmokly věcným břemenem a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 1733/2 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení, obnovy a údržby elektropřípojky a kanalizační přípojky
pro vlastníky zařízení bezúplatně.
Usnesení č. RM 08 18 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zřízení věcného
břemene a
schvaluje
zatížení pozemku p. č. 1584/3 o výměře 1 470 m2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva přístupu a příjezdu 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 08 18 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 93/3 o výměře cca 394 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město pro paní
Kolářovou na zahradu za cenu 394,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 18 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 762/11 o výměře 235 m2 v k. ú. Bynov pro paní
Klementovou na zahradu za cenu 235,--Kč/m2.
Usnesení č. RM 08 18 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 762/11 o výměře 235 m 2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 18 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 762/12 o výměře 183 m 2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 18 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 4/1 v k. ú. Krásný Studenec
od Pozemkového fondu ČR a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 18 37 18
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p. č. 4/1 v k. ú. Krásný Studenec
od Pozemkového fondu ČR a rozhodnutí
odkládá
a
ukládá
vedoucímu OMH jednat s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku
p. č. 4/1 v k. ú. Krásný Studenec do majetku města jako zázemí k objektu mateřské školy.
Termín: 09/2008
Usnesení č. RM 08 18 37 19
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/37 a část pozemku
p. č. 3710/8 v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných GP.
Usnesení č. RM 08 18 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 682 o výměře 557 m 2
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 08 18 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2866 o výměře 702 m2
v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 08 18 37 22
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 o výměře
upřesněné GP v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 08 18 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 463
o výměrách upřesněných GP v k. ú. Krásný Studenec s podmínkou zatížení částí pozemku
věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p.č. 2/3 k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 18 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 987 o výměře 498 m2
v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 18 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 697 o výměře 572 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 18 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 576/1 o výměře 790 m2
a části pozemku p. č. 576/3 o výměře 1 813 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 18 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 178/3 o výměře 296 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 18 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 532 v k. ú. Děčín – Staré Město
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 18 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu záměr zveřejnit města prodat pozemek st. p. č. 317/2
v k. ú. Horní Oldřichov.

o výměře 284 m 2

Usnesení č. RM 08 18 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 929/1 o výměře 1 097 m 2
a p. č. 929/2 o výměře 388 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 18 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2265/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 18 37 32
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku statutárního města Děčín část
pozemku p. č. 2838, dle GP č. 2948-010/2008 označen jako pozemek p. č. 2838/2
o výměře 8 m2, v k. ú. Podmokly a do majetku statutárního města Děčín část pozemku
p. č. 2839/1 a část pozemku p. č. 2840/1, dle GP č. 2948-010/2008 označen jako
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pozemek p. č. 2839/3 o výměře 8 m2, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 18 37 33
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku statutárního města Děčín
pozemek p. č. 1380/4 o výměře 985 m2 a pozemek p. č. 1380/5 o výměře 489 m2 v k. ú.
Krásný Studenec a do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 646/2 o výměře
360 m2 a pozemek p. č. 664/4 o výměře 1 214 m2 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 18 37 34
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1679/2 o výměře 24 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 18 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 863/25 o výměře 80 m2, p. č. 863/28
o výměře 477 m2, p. č. 501/1 o výměře 442 m2 a p. č. 501/2 o výměře 53 m2, vše v k. ú. Horní
Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Vlacha za cenu 171.050,00 Kč +
cena za trvalé porosty dle ZP ve výši 4.357,00 Kč + cena za objekt dle ZP ve výši
13.018,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 18 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 386 (dle GP č. 3002-046/2008
se jedná o pozemek p. č. 386/1) o výměře 332 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Plačkovým, za cenu 49.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 386 (dle GP č. 3002-046/2008
se jedná o pozemek p. č. 386/2) o výměře 385 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Podlipskému za cenu 57.750,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 158, dle GP č. 387-87/2008 nově
označen jako pozemek p. č. 158/3 o výměře 505 m2, v k. ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Lorenze za cenu 50.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 39
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 664/6, dle GP č. 643-032/2008 nově
označen jako pozemek p. č. 664/11 o výměře 16 m2, v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Müllerovou za cenu 2.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 40
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 664/6, dle GP č. 643-032/2008 nově
označen jako pozemek p. č. 664/6 o výměře 50 m2 a pozemek st. p. č. 1056 o výměře 42 m2
v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Guttovy za cenu
24.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 60/2 o výměře 136 m2 a část pozemku
st. p. č. 60/3, dle GP č. 378-121/2008 nově označen jako pozemek p. č. 1658 o výměře
193 m2, v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Herodesovy, za cenu 32.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 42
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 60/3, dle GP č. 378-121/2008 nově
označen jako pozemek p. č. 1659 o výměře 50 m2, v k. ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Trnku za cenu 2.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 18 37 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1728 o výměře 513 m2 a p. č. 1729
o výměře 690 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Davidovou za cenu 180.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 18 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 230/3, dle GP č. 1923-52/2008
se jedná o díl “a“ o výměře 57 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 18 37 107
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 721, dle GP č. 640-207/2007
označen jako pozemek p. č. 721/2 o výměře 20 m 2, v k. ú. Děčín - Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví Ústeckého Kraje.
Usnesení č. RM 08 18 37 108
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 971/1 o výměře 19 282 m 2
v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro ČR - Výchovný ústav,
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní školu, střední školu a školní
jídelnu, Vítězství 70, Děčín XXXII, s podmínkou zřízení předkupního práva k nemovitosti
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ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák., ve prospěch převádějícího a to na dobu 20 let
s tím, že předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude
vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 08 18 37 109
Rada města projednala nabídku pana Hůlky k odkoupení nemovitostí v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup domu č. p. 120 s pozemky st. p. č. 182, st. p. č. 55
a p. č. 250 - zahrada, vše v k. ú. Dolní Žleb, do majetku města.
Usnesení č. RM 08 18 37 110
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. vykoupit pozemek p. č. 1928/2 o výměře 154 m 2
a pozemek p. č. 1928/3 o výměře 440 m2 v k. ú. Podmokly od spol. KABELOVNA Děčín
Podmokly, s. r. o., Ústecká 840/33, Děčín V, za cenu 450,--Kč/m2, tj. 267.300,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 18 37 111
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků p. č. 436/1 a p. č. 3993/4
v k. ú. Podmokly od Pozemkového fondu ČR a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 08 18 37 112
Rada města projednala návrh na nabytí majetku do vlastnictví města - bezúplatný převod
pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 22/3 o výměře 248 m 2,
p. č. 23/3 o výměře 191 m2 a p. č. 24/3 o výměře 137 m2, vše v k. ú. Boletice nad Labem,
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Usnesení č. RM 08 18 37 113
Rada města projednala návrh na nabytí majetku do vlastnictví města - bezúplatný převod
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1587 o výměře
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47 m2

v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Usnesení č. RM 08 18 37 114
Rada města projednala návrh na nabytí majetku do vlastnictví města - bezúplatný převod
části pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 619, dle GP č.
278-111/2008 nově označen jako pozemek p. č. 619/1 o výměře 1 191 m 2, v k. ú. Folknáře
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Usnesení č. RM 08 18 37 115
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 07 07 37 37 ze dne 04.04.2007, týkající se prodeje pozemku p. č.
1907 v k. ú. Podmokly v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 07 03 03 21 ze dne 19.04.2007,
týkající se prodeje pozemku p. č. 1907 v k. ú. Podmokly v plném znění.
Usnesení č. RM 08 18 37 116
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1907, dle GP č. 2926-056/2007
označen jako pozemek p. č. 1907/1 o výměře 276 m2 a pozemek p. č. 1907/2 o výměře
248 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Coufalovy
za cenu 120.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 18 37 117
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 1907, dle GP č.
2926-056/2007 označen jako pozemek p. č. 1907/3 o výměře 57 m 2, v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Coufalovy za cenu 4.275,00 Kč + ostatní
13

náklady spojené s převodem, ideální ¼ části pozemku p. č. 1907, dle GP č. 2926-056/2007
označen jako pozemek p. č. 1907/3 o výměře 57 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Maškovy za cenu 2.138,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem a ideální ¼ části pozemku p. č. 1907, dle GP č. 2926-056/2007 označen jako
pozemek p. č. 1907/3 o výměře 57 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Korpoše za cenu za cenu 2.138,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 08 18 37 118
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci části usnesení č. RM 08 05 37 25 ze dne 04.03.2008, týkající se prodeje pozemků
pod komunikacemi, ve smyslu změny textu a to z původního „část pozemku
p. č. 27 dle GP č. 277-168/2007 označen jako pozemek p. č. 27/1 o výměře 3323 m2 v k. ú.
Nebočady“ na nový „pozemku p. č. 27 o výměře 4908 m2 v k. ú. Nebočady“ a z původního
„za cenu 742.700,00 Kč“ na nový „za cenu 822.850,00 Kč“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení č. ZM 08 03 07 33 ze dne 27.03.2007,
týkající se prodeje pozemků pod komunikacemi, ve smyslu změny textu to z původního „část
pozemku p. č. 27 dle geometrického plánu č. 277-168/2007 označen jako p. č. 27/1 o výměře
3 323 m2 v k. ú. Nebočady“ na nový „pozemku p. č. 27 o výměře 4 908 m 2 v k. ú. Nebočady“
a z původního „za cenu 742.700,00 Kč“ na nový „za cenu 822.850,00 Kč“.
Usnesení č. RM 08 18 37 119
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci části usnesení č. RM 07 03 37 11 ze dne 06.02.2007, týkající se bezúplatného
převodu pozemků v k. ú. Ludvíkovice, ve smyslu vypuštění textu „pozemek
p. č. 1685/1 o výměře 3 183 m2“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 07 02 03 29 ze dne 22.03.2007,
týkající se bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Ludvíkovice, ve smyslu vypuštění textu
„pozemek p. č. 1685/1 o výměře 3 183 m2“.
Usnesení č. RM 08 18 37 120
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1685/1 o výměře 3183 m 2
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v k. ú. Ludvíkovice.
Usnesení č. RM 08 18 37 121
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku v k. ú. Folknáře a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 07 31 37 10 ze dne 18.12.2007, týkající se prodeje pozemku
p. č. 574 v k. ú. Folknáře, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 08 01 06 15 ze dne 31.01.2008,
týkající se prodeje pozemku p. č. 574 v k. ú. Folknáře, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 18 37 122
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje částí pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 07 10 37 55 ze dne 22.05.2007, týkající se prodeje částí pozemku
p. č. 204/2 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 07 05 05 34 ze dne 21.06.2007, týkající
se prodeje částí pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 18 37 123
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 08 05 37 17 ze dne 04.03.2008, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1385/1, dle GP č. 1913-18/2008 nově označen jako pozemek p. č. 1385/29 o výměře
28 m2 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 08 03 07 26 ze dne 27.03.2008,
týkající se prodeje pozemku p. č. 1385/1, dle GP č. 1913-18/2008 nově označen jako
pozemek p. č. 1385/29 o výměře 28 m2 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 18 37 124
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Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 08 07 37 17 ze dne 01.04.2008, týkající se prodeje pozemku p. č.
279 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 08 04 05 27 ze dne 23.04.2008, týkající
se prodeje pozemku p. č. 279 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 18 37 125
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem ve prospěch města a
schvaluje
•

•

zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín na pozemcích p. č.
3056/17 v k. ú. Děčín a p. č. 1248/1, p. č. 800/10, p. č. 392/8, p. č. 1247/2, p. č.
1247/6 a p. č. 1247/7 v k. ú. Podmokly práva zřízení a provozování, oprav, údržby
podzemního komunikačního vedení – metropolitní datové sítě města Děčín
od povinného, tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu 81.560,00 Kč + DPH + ostatní náklady a
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín na pozemcích p. č. 3056/17 v k. ú. Děčín a p. č. 1248/1,
p. č. 800/10, p. č. 392/8, p. č. 1247/2, p. č. 1247/6 a p. č. 1247/7 v k. ú. Podmokly
práva zřízení a provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního vedení –
metropolitní datové sítě města Děčín od povinného, tj. Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu 81.560,00 Kč +
DPH + ostatní náklady a

pověřuje
primátora statutního města Děčín Ing. Vladislava Rašku
smlouvě o zřízení věcného břemene.

podpisem Smlouvy o budoucí

Usnesení č. RM 08 18 37 126
Rada města projednala žádost o pronájem a provozování přívozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
pronájem a provozování přívozu v Dolní Žlebu Labské plavební společnosti, s. r. o.,
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II, za cenu 1.000,--Kč/rok, na dobu neurčitou.

Usnesení č. RM 08 18 37 127
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Rada města Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2967326207
na pronájem pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2967326207 na pronájem pozemků p. č. 476,
p. č. 481/1, p. č. 484, p. č. 485, p. č. 508/1, p. č. 537, p. č. 540/3, p. č. 541/1, p. č. 1292,
p. č. 1293, p. č. 1296 a p. č. 1298 v k. ú. Prostřední Žleb ve výši nájemného 26.070,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 2 smlouvy.
Usnesení č. RM 08 18 37 128
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1043/1 - zahrada v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení
vrchní sítě NN přes pozemek p. č. 1043/1 v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 129
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
Studenec a

v k. ú. Krásný

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532 – ost. pl., silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 1532 v k. ú. Krásný
Studenec pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 130
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 723 – zast. pl., p .č. 724/1 – ost. pl., kom., p. č. 803/1 – ost. pl.,
kom., p. č. 701 - zahrada, p. č. 698 – ost. pl., kom., p. č. 623 – ost. pl., kom. a p. č. 699 – ost.
pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva umístnění nové trafostanice na těchto
pozemcích pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 08 18 37 131
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Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 87 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
umístění sdělovacího kabelu na pozemku p. č. 87 v k. ú. Podmokly pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 132
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2872 a p. č. 2893 – oba ost. pl., kom. v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva vedení plynovodu NTL a přípojek přes pozemky p. č. 2872 a p. č. 2893
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 133
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2312 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení kabelového vedení přes pozemek p. č. 2312 v k. ú. Podmokly pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 134
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 7/1 a p. č. 16/4 - oba ost. pl., dopr. pl. v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení vedení telekomunikačního kabelu přes pozemky p. č. 7/1 a p. č. 16/4
v k. ú. Děčín pro budoucího oprávněného, tj. ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a,
Praha 3, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 135
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Folknáře a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 613/1 – ost. pl., kom. v k ú. Folknáře věcným břemenem práva
uložení vedení vodovodního řadu a přípojky a uložení vedení elektro přípojky NN přes
pozemek p. č. 613/1 v k. ú. Folknáře pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
18

Usnesení č. RM 08 18 37 136
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku
Studenec a

v k. ú. Krásný

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 306/14 – ost. pl., jiná pl. v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení vedení vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 306/14 v k. ú.
Krásný Studenec pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 137
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2468/3 – ost. pl., jiná pl., p. č. 2925/1 – ost. pl., kom. a p. č. 2936 –
ost. pl., kom., vše v k. ú. Děčín, věcným břemenem práva vedení vodovodního řadu
a přípojky NN přes pozemky p. č. 2468/3, p č. 2925/1 a p. č. 2936 v k. ú. Děčín
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 138
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3600 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
umístění vedení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 3600 v k. ú. Podmokly pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 139
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3109 – ost. pl., silnice v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3109 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 140
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit část pozemků p. č. 1322 a p. č. 1391- oba ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení NTL plynovodu a přípojky do pozemků p. č. 1322 a p. č.
1391 v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 141
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 359 - ost. pl., kom. a p. č. 353/1 – ost. pl., jiná pl. v k. ú. Chrochvice
věcným břemenem práva uložení vedení NTL plynovodu a přípojek na pozemcích p. č. 359
a p. č. 353/1 v k. ú. Chrochvice pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 142
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2648/1, p. č. 2864, p. č. 2865 a p. č. 2874 - vše ost. pl., kom. v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva umístění sdělovacího kabelu do těchto pozemků
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 143
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1931, p. č. 1939 a p. č. 1966 - vše ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN a práva umístění
přípojkové skříně do těchto pozemků pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 144
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1010 – ost. pl., kom., p. č. 990 – ost. pl., kom. a p. č. 960 – zast. pl.,
vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
do těchto pozemků pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 145
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly
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a v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1661 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly a p. č. 1579/1 – ost. pl., kom.
v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva umístění sdělovacího kabelu do těchto
pozemků pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 146
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 77/5 - ost. pl., kom. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky do pozemku p. č. 77/5 v k. ú. Vilsnice
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 147
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 987/1 – zast. pl. a nádvoří v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 987/1 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 148
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3022 – ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 3022 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 149
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 901 a p. č. 963/1 - oba ost. pl., kom. v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN do pozemků p. č. 901 a p. č. 963/1
v k. ú. Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 18 37 150
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se věcného
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břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 06 15 37 16 ze dne 11.07.2006, a to ve smyslu vypuštění
textu: „...včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 2857/4 v k. ú.
Podmokly a nahrazení novým textem: „...pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí...“.
Usnesení č. RM 08 18 37 151
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1518 o výměře 196 m2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 18 37 152
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1534 o výměře 141 m2
a pozemek p. č. 1535 o výměře 329 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 18 38 01
Rada města projednala projektový záměr odboru sociálních věcí a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města
Děčína“ do výzvy č. 22 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, prioritní osa 3 Sociální integrace
a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Usnesení č. RM 08 18 39 01
Rada města projednala Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 5 ke zřizovací listině
základní školy a mateřské školy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 5 ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o.
Usnesení č. RM 08 18 39 02
Rada města projednala žádost o finanční spoluúčast za účelem pořádání festivalu a
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rozhodla
uhradit společnosti Výběr Media s. r. o., Sokolovská 1291/172, Praha, výdaje za účelem
pořádání festivalu JamRock ve výši 150.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
souhlasi
s užitím znaku města Děčín na propagačních materiálech tohoto festivalu.
Usnesení č. RM 08 18 39 03
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 99/2008 a to navýšení § 3319 – ostatní záležitosti kultury
o 150.000,00 Kč snížením § 6409 – rezerva o 150.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 18 39 04
Rada města projednala žádost obce Dobrná o zastavení výkonu rozhodnutí a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o zastavení výkonu rozhodnutí k vymáhání pohledávky vůči
obci Dobrná, 407 41 Dobrná 26, IČO: 00555975 a to do konce roku 2008.
Usnesení č. RM 08 18 50 03
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 25. září 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 18 50 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a o poskytování poradenských
služeb č. 2007/194 při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro projekt v rámci
OP Životní prostředí se sdružením firem CWE, a. s., a Star, a. s., ze dne 11.04.2007 a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2 smlouvy
na projekty „Anaerobní zpracování biologického odpadu“ a „Areál třídění odpadů“.
Usnesení č. RM 08 18 50 05
Rada města projednala informaci o přípravě záměru bezbariérových tras a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit jeho podání do 15.10.2008 v rámci výzvy k předkládání záměrů
bezbariérových tras pro rok 2009 do Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Usnesení č. RM 08 18 50 06
Rada města projednala návrh na projektovou přípravu a realizaci akcí nad 500 tis. Kč
bez DPH v roce 2009 a
schvaluje
projektovou přípravu a realizaci akcí zařazených do Integrovaného plánu rozvoje města
a akcí na které bylo nebo bude požádáno o dotace.
Usnesení č. RM 08 18 50 07
Rada města projednala žádost Euroregionu Labe, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na akci „Sportovní hry Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu
Krušnohoří“, konané dne 13.09.2008 v Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 08 18 50 08
Rada města projednala Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při pořizování územně
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín s firmou T-MAPY spol. s r. o.,
Nezvalova 850, Hradec Králové a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín,
č. 1, a to ve smyslu důvodové zprávy.

Ing.

Vladislava

Rašku

podpisem

Dodatku

Usnesení č. RM 08 18 50 09
Rada města projednala informaci o nutnosti řešení dopravního napojení města Děčín
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na dálnici D8 a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města podporovat varianty VA a VB v souladu se závěry a doporučeními
odborných pracovníků v oblasti dopravy a při respektování závěrů EIA a pověřit primátora
statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku dalším jednáním ve věci dopravního napojení
města Děčín.
Usnesení č. RM 08 18 50 10
Rada města projednala Dohodu o narovnání a
schvaluje
uznání závazku města vyplatit Richardu Kindlovi částku 22.000,00 Kč za použití obrazových
záznamů na Webu města a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dohody o narovnání
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 18 60 01
Rada města projednala návrh na rozšíření sběru bioodpadů v Děčíně o další lokality a
schvaluje
rozšíření lokálního sběru bioodpadu o lokality dle důvodové zprávy v návaznosti na závaznou
část „Plánu odpadového hospodářství města Děčín“ s tím, že v roce 2010 bude pokryto
cca 2000 rodinných domů.
Usnesení č. RM 08 18 60 03
Rada města projednala Zápis č. 4 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ze dne 01.09.2008 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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