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

USNESENÍ
z 24. schůze rady města konané dne 25. listopadu 2008
Usnesení č. RM 08 24 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení rady města č. RM 0327 060 – vedoucí odboru rozvoje – další kontrola v 04/2009.
Usnesení č. RM 08 24 30 02
Rada města projednala návrh na vydání Dodatku č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín a uložit
tajemníkovi magistrátu města vydat do 10.12.2008 úplné znění Jednacího řádu Zastupitelstva
města Děčín.
Usnesení č. RM 08 24 31 01
Rada města projednala návrh na realizaci metropolitní sítě a
schvaluje
realizaci metropolitní sítě v dílčích částech jako přípolož k realizaci jiných podzemních
vedení.
Usnesení č. RM 08 24 32 01
Rada města projednala návrh na odvolání z funkce přísedícího okresního soudu a
doporučuje
zastupitelstvu města odvolat pana J. S. z funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně.
Usnesení č. RM 08 24 34 01
Rada města projednala oznámení záměru „Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice
II/261 v úseku Libochovany – Děčín“, který je podroben zjišťovacímu řízení a
bere na vědomí

oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a
doporučuje
záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání písemného stanoviska
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 34 02
Rada města projednala předložený materiál ve věci výběrového řízení na službu – posanační
monitoring skal v Děčíně a
schvaluje
kritéria hodnocení nabídek, po doplnění členy komise na vyhodnocování nabídek, formu
výběru a seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení.
Usnesení č. RM 08 24 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 133/2008–155/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2008 o 3.760 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3.760 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 24 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30.09.2008 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 08 24 35 03
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve III. čtvrtletí 2008 dle Směrnice č. 4 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 08 24 36 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 na zadání projektové dokumentace pro
provedení stavby, „Zámek Děčín – Jižní křídlo“ a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 24 36 02
Rada města projednala výjimku ze Směrnice č. 5 na zadání projektové dokumentace „Zámek
Děčín – oprava střešního pláště“ a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 08 24 36 03
Rada města projednala návrh na pořízení 9. změny ÚP města Děčín v rozsahu 32 lokalit a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořízení 9. změny Územního plánu města Děčín v rozsahu
32 lokalit s tím, že její pořizování bude započato až po ukončení rozpracovaných změn č. 6
a č. 8 a část finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena jejími iniciátory v souladu
se schválenými Zásadami.
Usnesení č. RM 08 24 36 04
Rada města projednala informaci o záměru na obnovu lázeňství v lokalitách Děčín –
Staré Město a Děčín – ul. Kamenická a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 24 36 05
Rada města projednala informaci o postupu při zadávání veřejných zakázek v rámci akcí
Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna Centrum a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 08 24 36 06
Rada města projednala uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2007 ze dne 21.07.2008
na stavbu „Půdní vestavba učeben v objektu ZŠ Máchovo náměstí 688/1,
Děčín IV“ a
schvaluje
uzavření tohoto dodatku a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín, Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo č. 26/2007 ze dne 21.07.2008.
Usnesení č. RM 08 24 36 07
Rada města projednala realizaci stavby Zámek Děčín – dokončení vnější opravy fasády
s výměnou oken, JZ část a
schvaluje
akci Zámek Děčín – dokončení vnější opravy fasády s výměnou oken, JZ část k realizaci.
Usnesení č. RM 08 24 37 01
Rada města projednala návrh Zásad rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín na rok 2009 a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města
Děčín pro rok 2009 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 08 24 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí zastupitelstva města ZM č. 3/2008/OMH
o odprodeji nebytového objektu – garáže a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 17 37 02 ze dne 26.08.2008, týkající se odprodeje
garáže s pozemkem p. č. 992/2 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 06 03 ze dne
25.09.2008 v bodě č. 1 a schválit odprodej garáže bez č. p. s pozemkem p. č. 992/2 –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly s věcným břemenem práva umožnit v rozsahu
platných právních a technických předpisů údržbu, opravy a případnou rekonstrukci přístavku
(komora a terasa), umístěného na střeše předmětné garáže pro oprávněného tj. vlastníka
bytové jednotky č. 593/2 v objektu č. p. 593 část obce Děčín IV – Podmokly, kupující:
pan Z. F. – podíl ½ za kupní cenu 26.005,00 Kč a paní S. P. podíl ½ za kupní cenu
26.005,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné
náklady na řešení oprav.
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Usnesení č. RM 08 24 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí zastupitelstva města ZM č. 4/2008/OMH
o odprodeji garáže a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 17 37 03 ze dne 26.08.2008, týkající se odprodeje
garáže s pozemkem p. č. 992/3 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 06 03 ze dne
25.09.2008 v bodě č. 2 a schválit odprodej garáže bez č. p. s pozemkem p. č. 992/3 –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Podmokly, kupující: pan Z. F. podíl ½ za kupní cenu
43.000,00 Kč a paní S. P. podíl ½ za kupní cenu 43.000,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
• se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
• se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné
náklady na řešení oprav.
Usnesení č. RM 08 24 37 04
Rada města projednala návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat objekt č. p. 13, Litoměřická ul. 114,
Děčín III, včetně pozemku st. p. č. 99 a části pozemku p. č. 98, vše v k. ú. Děčín –
Staré Město dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2378 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN do pozemku p. č. 2378 v k. ú. Podmokly
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 24 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1014/16 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku
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p. č. 1014/16 v k. ú. Horní Oldřichov pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka RD
na pozemku p. č. 1014/27 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 24 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 784/2 a p. č. 779 – oba ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 761/12 –
trvalý travní porost v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení podzemního vedení
veřejné komunikační sítě do těchto pozemků pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 24 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Děčín a Sportovním
klubem Děčín za účelem provozování a správy objektu sportovní haly v ul. Práce ve smyslu
doplnění povinností mandatáře o text: „ umožní užívání víceúčelové haly v počtu maximálně
pěti víkendů za kalendářní rok od pátku od 19:00 hodin do neděle do 21:00 hodin v době
od 01.10. kalendářního roku do 30.06. následujícího roku, za úhradu ve výši 1.000,00 Kč
za každý víkend Sportovnímu klubu stolního tenisu Děčín“.
Usnesení č. RM 08 24 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly od PF ČR,
Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 436/1 o výměře 576 m2,
části pozemku p. č. 436/14 o výměře 126 m2 a pozemku p. č. 3993/4 o výměře 354 m2,
vše dle GP č. 2834-119/2007 v k. ú. Podmokly mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem
pozemku Pozemkovým fondem České republiky, Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, za cenu 1.056 Kč/rok za účelem realizace výstavby komunikace na Škrabky a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 08 24 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
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pronájem pozemku p. č. 22 o výměře 374 m2 k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu
pro manžele I. a V. G. za cenu 748 Kč/rok.
Usnesení č. RM 08 24 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 22 o výměře 374 m 2 v k. ú.
Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 24 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín o výměře
4,5 m2 a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín
o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1060 o výměře 105 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 24 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 967/5 v k. ú. Podmokly
o výměře 182 m2.
Usnesení č. RM 08 24 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1152/2 o výměře
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dle GP v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 24 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 189 o výměře 12 m2,
p. č. 190 o výměře 202 m2, p. č. 191/3 o výměře 216 m2 vše v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 08 24 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1 o výměře
dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 24 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 996 o výměře 126 m2
a část pozemku p. č. 761/15 o výměře dle GP v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 08 24 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1546/1 o výměře
dle GP v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 08 24 37 20
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. 1334 o výměře dle GP
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 24 37 21
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Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 89/2 o výměře 365 m2,
pozemek p. č. 403/4 o výměře 99 m2 a pozemek p. č. 404/6 o výměře 425 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 24 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1637/1 v k. ú.
Krásný Studenec o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1695 o výměře 240 m2
a pozemek p. č. 165/7 o výměře 89 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 08 24 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 220/1 o výměře 41 m2
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 08 24 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 532 v k. ú. Děčín –
Staré Město o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje

9

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 54/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 27
Rada města projednala návrh na prodej stavby trafostanice, včetně části pozemku v k. ú.
Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat stavbu trafostanice, včetně zastavěné části
pozemku p. č. 235/3 o výměře dle GP v k. ú. Bělá u Děčína a zveřejnit záměr města prodat
část pozemku p. č. 235/3 o výměře dle GP v k. ú. Bělá u Děčína (nezastavěné části).
Usnesení č. RM 08 24 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 245 v k. ú. Děčín –
Staré Město o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. RM 08 24 37 29
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit z majetku města část pozemku p. č. 531/1
v k. ú. Folknáře, o výměře dle GP maximálně 1 000 m2 a do majetku města pozemek p. č.
357/1 o výměře 1 808 m2, pozemek p. č. 357/6 o výměře 53 m2 a pozemek p. č. 357/7
o výměře 972 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 08 24 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 413/2 o výměře dle GP v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím panu T. P. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 413/2 o výměře
dle GP v k. ú. Horní Oldřichov (nezaplocená část pozemku).
Usnesení č. RM 08 24 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 239 o výměře 191 m2 v k. ú.
Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. V. za cenu 28.650,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 11 (dle GP č. 193–245/2003 se jedná
o pozemek p. č. 11/2 o výměře 800 m2 ), v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím panu J. M. za cenu 100.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1014/8 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím do společného jmění
manželům J. a J. M. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 317/2 o výměře 284 m 2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví panu J. K.
za cenu 85 200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 235/4 o výměře 346 m 2
a ideální ½ pozemku p. č. 235/32 vše v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro P. H. za cenu 65.250,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 08 24 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Ludvíkovice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1685/1 o výměře 3 183 m2
v k. ú. Ludvíkovice se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 127.320,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 24 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 877/55,
dle GP č. 674-236/2008 nově ozn. jako pozemek p. č. 877/96 o výměře 131 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana O. S. za cenu
13.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1271/2 o výměře 892 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro společnost Centrum Pivovar, a. s., V Jámě 639/12,
Praha 1, za cenu 356.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 867/2, dle GP č. 3055-071/2008 nově
ozn. jako pozemek p. č. 867/4 o výměře 38 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele P. N. a I. N. za cenu 95.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 583 v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 583 o výměře 1 133 m2 v k. ú.
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Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní H. V. za cenu 113.300,00 Kč
+ 2.769,00 Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 42
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú.
Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 14/2, dle GP č. 282–069/2008 nově
ozn. jako pozemek p. č. 14/7 o výměře 833 m2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana J. M. a manžele J. a J. M. za cenu 124.950,00 Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 14/2, dle GP č. 282–069/2008 nově ozn. jako
pozemek p. č. 14/7 o výměře 833 m2 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu pro vlastníka pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Folknáře a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 08 24 37 43
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 515 o výměře 102 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Bytový podnik Děčín
v likvidaci, Teplická 31/45, Děčín IV.
Usnesení č. RM 08 24 37 44
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 612/15 v k. ú. Folknáře o výměře 277 m 2,
se všemi součástmi a příslušenstvím od pana M. K. a pana Z. K. za cenu 350 Kč/m 2,
tj. 96.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 45
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 813/1 o výměře 1 247 m2 a p. č. 820/1
o výměře 1 390 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví ČR – Bytový podnik Děčín v likvidaci, Teplická 31/45, Děčín IV, za cenu
dle znaleckých posudků, tj. za cenu 476.440,00 Kč.
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Usnesení č. RM 08 24 37 47
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 3719/1, dle GP č. 2875–029/2008
nově ozn. jako pozemek p. č. 3719/13 v k. ú. Podmokly, o výměře 806 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví SPORTOVNÍHO KLUBU STOLNÍHO TENISU DĚČÍN, ul.
Práce 1824/19, Děčín IV, za cenu 2.015.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města a prodej
částí pozemků v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0414 13 24 ze dne 08.06.2004, týkající se prodeje
pozemků p. č. 168/53, p. č. 168/54 a p. č.168/56 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 0418 06 36 ze dne
17.06.2004, týkající
se prodeje pozemků p. č. 168/53, p. č. 168/54 a p. č.168/56 v k. ú.
Podmokly, v plném znění a zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 168/53, p. č.
168/54 a p.č.168/56 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 08 24 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 18 37 35 ze dne 09.09.2008 ve smyslu doplnění
usnesení o text „a vrácení ceny za trvalé porosty ve výši 1.919,00 Kč a ceny za objekt ve výši
13.018,00 Kč nájemci a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 08 08 54 ze dne
25.09.2008 ve smyslu doplnění usnesení o text „a vrácení ceny za trvalé porosty ve výši
1.919,00 Kč a ceny za objekt ve výši 13.018,00 Kč nájemci a to po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí“.
Usnesení č. RM 08 24 37 51
Rada města projednala návrh na odpis pohledávky ve výši 1.115.497,46 Kč a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy z důvodu
nedobytnosti.
Usnesení č. RM 08 24 37 52
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 654 v ulici
Bezručova, Děčín IV, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. další prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 654 ul. Bezručova 15, Děčín IV, do 31.10.2009.
Usnesení č. RM 08 24 37 53
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 23 37 25 ze dne 04.11.2008, týkající se prodeje
pozemku p. č. 213/2 v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 213/2 o výměře 165 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana D. S. za cenu 10.600,00 Kč +
100.000,00 Kč za stavbu opěrné zdi + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 24 37 54
Rada města projednala informace, týkající se prodeje pozemků v lokalitě zahrádkářské osady
Pod Chlumem a
doporučuje
zastupitelstvu města uvést v každé kupní smlouvě na odprodej pozemků, které jsou v blízkosti
komunikace ul. Litoměřická podmínku v tomto znění – kupující bere na vědomí, že pozemky
mohou být dotčeny rekonstrukcí ul. Litoměřická, Děčín III, dle projektové dokumentace
zpracované spol. AZ Consult, Klíšská 12, Ústí nad Labem, z roku 2008.
Usnesení č RM 08 24 37 55
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1084/8 o výměře 820 m2, p. č.
776 o výměře 330 m2, p. č. 750/2 o výměře 423 m2, p. č. 777/8 o výměře 29 m2, p. č. 772
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o výměře 743 m2, p. č. 758 o výměře 175 m2 a p. č. 780/1 o výměře dle nově vypracovaného
GP, v k. ú. Děčín – Staré Město do podílového spoluvlastnictví všech budoucích kupujících
jednotlivých pozemků, vše dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1089/2 o výměře 1 304 m 2
v k. ú. Děčín – Staré Město pro ČZS, ZO Pod Chlumem, Děčín III, dle geometrického plánu
č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 57
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 745/6 o výměře 610 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní Z. M. a panu M. R. za cenu
91.500,00 Kč + ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 58
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 745/2 o výměře 662 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a J. P. za cenu 99.300,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 59
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 745/1 o výměře 817 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům V. a K. U. za cenu 122.550,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 60
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 744 o výměře 1 028 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní M. H. za cenu 154.200,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 61
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 742 o výměře 537 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům J. a M. D. za cenu 80.550,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 62
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 741 o výměře 588 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a V. B. za cenu 88.200,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 63
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 740 o výměře 600 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a F. S. za cenu 90.000,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 64
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 746 o výměře 1018 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům S. a F. S. za cenu 152.700,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007 .
Usnesení č. RM 08 24 37 65
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 747 o výměře 587 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a L. B. za cenu 88.050,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007 .
Usnesení č. RM 08 24 37 66
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 748 o výměře 592 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. H. za cenu 88.800,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 67
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 754 o výměře 1 188 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům L. a V. K. za cenu 178.200,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 68
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 751 o výměře dle nově
vypracovaného GP, v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům J. a P. B. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 69
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 756 o výměře 569 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní R. S. za cenu 85.350,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 70
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 757/4 o výměře 363 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní M. B. za cenu 54.450,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 71
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 771/2 o výměře 784 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům A. a L. V. za cenu 117.600,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 72
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 771/4 o výměře 782 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům J. a M. B. za cenu 117.300,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 73
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 771/7 o výměře 717 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům I. a M. L. za cenu 107.550,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 74
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/8 o výměře 311 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům V. a K. V. za cenu 46.650,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 75
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/9 o výměře 240 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Z. a F. K. za cenu 36.000,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 76
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/1 o výměře 544 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům I. a J. Š. za cenu 81.600,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 77
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/4 o výměře 509 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům V. a J. S. za cenu 76.350,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 78
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/5 o výměře 478 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům V. a F. P. za cenu 71.700,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 79
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/6 o výměře 555 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům S. a J. K. za cenu 83.250,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 80
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 775/7 o výměře 529 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům A. a D. K. za cenu 79.350,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 81
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 777/7 o výměře 472 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům K. a Z. H. za cenu 70.800,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 82
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 777/9 o výměře 368 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní H. K. za cenu 55.200,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638-251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 83
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 777/3 o výměře 779 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní K. K. za cenu 116.850,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 84
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 777/10 o výměře 855 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu T. R. za cenu 128.250,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 85
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/10 o výměře 529 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům A. a J. B. za cenu 79.350,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 86
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/5 o výměře 583 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní E. F. za cenu 87.450,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 87
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/2 o výměře 632 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům I. a Z. V. za cenu 94.800,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 88
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/3 o výměře 545 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a O. P. za cenu 81.750,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 89
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/4 o výměře 632 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu S. M. za cenu 94.800,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 90
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/13 o výměře 469 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům B. a J. V. za cenu 70.350,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 63–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 91
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/14 o výměře 539 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům S. a M. J. za cenu 80.850,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 92
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/17 o výměře 547 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu T. K. za cenu 82.050,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 93
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/18 o výměře 255 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. J. za cenu 38.250,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 94
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/21 o výměře 619 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům A. a P. A. za cenu 92.850,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 95
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/22 o výměře 395 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům H. a V. B. za cenu 59.250,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 96
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/25 o výměře 543 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní A. V. za cenu 81.450,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 97
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/26 o výměře 578 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. V. a J. K. za cenu 86.700,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 98
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/5 o výměře 484 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům B. a J. B. za cenu 72.600,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 99
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/6 o výměře 458 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům E. a P. H. za cenu 68.700,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 100
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/9 o výměře 490 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům L. a J. N. za cenu 73.500,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 101
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/10 o výměře 488 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu I. L. za cenu 73.200,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 102
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/12 o výměře 484 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní J. Z. za cenu 72.600,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 103
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 789/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu M. M. za cenu 63.750,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 104
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/15 o výměře 353 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím paní E. Š. za cenu 52.950,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 105
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 787/5 o výměře 101 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům M. a Š. E. za cenu 15.150,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 106
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/5 o výměře 562 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu M. P. za cenu 84.300,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 107
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/6 o výměře 416 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Z. a I. M. za cenu 62.400,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 108
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/16 o výměře 743 m 2 a části pozemku
p. č. 780/1 o výměře dle nově vypracovaného GP, v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům A. a B. O. za cenu 150 Kč/m2 Kč + ostatní náklady,
dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 109
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 841/2 o výměře 415 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům O. a J. R. za cenu 62.250,00 Kč +
ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 110
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
26

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 841/3 o výměře 661 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům E. a R. S. za cenu 99.150,00 Kč
+ ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 111
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 841/6 o výměře dle nově
vypracovaného geometrického plánu v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím paní J. P. za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 112
Rada města projednala návrh paní Z. M. na prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a splatnosti kupní
ceny ve výši 91.500,00 Kč + ostatní náklady za odprodej pozemku p. č. 745/6 o výměře
610 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město v termínu do 31.12.2009, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 113
Rada města projednala návrh manželů S. a F. S. na prodloužení úhrady kupní ceny a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a splatnosti kupní
ceny ve výši 152.700,00 Kč + ostatní náklady za odprodej pozemku p. č. 746 o výměře
1 018 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město ve třech splátkách a to takto: 1. splátka ve výši
52.700,00 Kč do 31.10.2008, 2. splátka ve výši 52.700,00 Kč do 31.12.2009 a 3. splátka
ve výši 50.000,00 Kč do 31.12.2010, dle GP č. 638–251/2007.
Usnesení č. RM 08 24 37 114
Rada města projednala návrh pana I. L.na úlevu kupní ceny za odprodej pozemku v k. ú.
Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit úlevu kupní ceny ve výši 40 % za prodej pozemku p. č. 783/10
o výměře 488 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu
I. L. , tj. z původních 73.200,00 Kč + ostatní náklady na nových 43.920,00 Kč + ostatní
náklady, dle GP č. 638–251/2007.
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Usnesení č. RM 08 24 37 115
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků
do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín“ po doplnění s účinností od 19.12.2008
s tím, že dosud platné „Zásady“ pozbudou platnosti dne 18.12.2008.
Usnesení č. RM 08 24 37 116
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Dům dětí a mládeže, Klostermannova 869/74,
Děčín VI, tří místností v suterénu o celkové výměře 34,1 m² pro zajištění provozu bistra
a účely spojené s činností Domu dětí a mládeže pro pana A. L. s účinností od 01.12.2008
za nájemné dle “Zásad” + úhrada za služby .
Usnesení č. RM 08 24 37 117
Rada města Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 0003/03
na pronájem pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 0003/03 na pronájem pozemku p. č. 2639/8,
p. č. 2639/9, p. č. 2639/10 a p. č. 2639/11 v k. ú. Děčín ve výši ročního nájemného
10.975,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 3 smlouvy.
Usnesení č. RM 08 24 37 118
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 0021/06 na pronájem
pozemku a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 0021/06 na pronájem pozemku p. č. 581/9
v k. ú. Dolní Žleb ve výši ročního nájemného 275,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 2 smlouvy.
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Usnesení č. RM 08 24 38 01
Rada města projednala Zásady poskytování účelových dotací pro sociální oblast a
doporučuje
zastupitelstvu města Zásady poskytování účelových dotací pro sociální oblast schválit.
Usnesení č. RM 08 24 38 02
Rada města projednala návrh na změnu složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a
rozhodla
o změně složení manažerského týmu procesu komunitního plánování z manažerky
Mgr. Petry Ludwigové na Mgr. Michaelu Houdovou - pro koordinační skupinu rodiny v krizi
dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 08 24 38 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.10.2004 Centra
sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, a dále návrh Dodatku č. 4 Příkazní smlouvy
uzavřené s uvedenou příspěvkovou organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině s účinností od 01.01.2009
a Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě s účinností ke dni jejího uzavření dle důvodové zprávy
a příloh tohoto návrhu a pověřit primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem
výše uvedených dodatků a následně podpisem úplného znění Zřizovací listiny a Příkazní
smlouvy organizace Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 08 24 39 01
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
a
s c h v a l u j e
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 39 02
Rada města projednala informaci o přípravě projektu mezinárodní letní hokejové školy a tuto
bere na

vědomí.
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Usnesení č. RM 08 24 39 03
Rada města projednala informaci o převedení dřevěných stánků do majetku příspěvkových
organizací: Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín, Mateřská škola
Děčín II, Riegrova 454/12, p. o., Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova
178/12, p. o., Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. o., Základní škola Děčín XXXII,
Míru 152, p. o. , Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, p. o., Mateřská škola Děčín
VI, Klostermannova 1474/11, p. o. , a
bere na vědomí
informaci o převedení dřevěných stánků do majetku výše uvedených příspěvkových
organizací.
Usnesení č. RM 08 24 39 04
Rada města projednala návrh na jmenování zástupců za zřizovatele do školské rady
Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p. o., a Základní školy Děčín
XXXII, Míru 152, p. o., a
jmenuje
Ing. Zdeňku Čečákovou, a paní Lenku Kovrčovou za členy školské rady ZŠ Děčín I,
Komenského náměstí 622/3, p. o., a paní Alenu Vrbskou a Bc. Pavla Žatečku, za členy
školské rady ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o.
Usnesení č. RM 08 24 50 01
Rada města projednala návrh Nařízení č. 4/2008, kterým se mění Nařízení města Děčína
č. 10/2004 – tržní řád a
schvaluje
Nařízení č. 4/2008, kterým se mění Nařízení č. 10/2004 – tržní řád, a to změnu v článku
5 odstavci 2 písm. a), kde mění kalendářní omezení provozování restauračních předzahrádek,
a to následovně:
a) restaurační předzahrádky lze provozovat celoročně. Doba prodeje zboží a poskytování
služeb je v maximálním rozpětí od 08.00 hodin do 22.00 hodin s tím, že ostatní články
a odstavce Nařízení města Děčína č. 10/2004 – tržní řád zůstávají beze změny.

Usnesení č. RM 08 24 50 02
Rada města projednala oznámení záměru „Zařízení pro sběr a zpracování autovraků
v Děčíně“, který je podroben zjišťovacímu řízení a
bere na

vědomí
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oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., a
doporučuje
záměr dále neposuzovat dle citovaného zákona a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k zaslání písemného stanoviska
KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 50 03
Rada města projednala Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině (ZL) příspěvkové organizace Lesní
úřad Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Lesní
úřad Děčín, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 08 24 50 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek p. č.
469/2 – vodní plocha v k. ú. Podmokly, práva zřízení a provozování oprav, údržby
kanalizačního vedení (zaústění dešťové kanalizace do pozemku p. č. 469/2 v k. ú.
Podmokly) a práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení od povinného, tj. Povodí Ohře, státní
podnik, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x ochranné pásmo v m x sazba za m2 (min.
10,00 Kč) pro danou lokalitu x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč + 19 %
DPH – viz čl. VII. smlouvy) a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 469/2 – vodní plocha v k. ú. Podmokly
práva zřízení a provozování oprav, údržby kanalizačního vedení (zaústění dešťové
kanalizace do pozemku p. č. 469/2 v k. ú. Podmokly) a práva vstupu a vjezdu
na uvedený pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení od povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, za cenu dle vzorce: délka
v ose VB x ochranné pásmo v m x sazba za m2 (min. 10,00 Kč) pro danou lokalitu x
5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč + 19 % DPH – viz čl. VII. smlouvy) a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 08 24 50 05
Rada města projednala informaci o doplnění Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města jmenovat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
s hlasem hlasovacím: Tomáš Pavlík – manažer prevence kriminality a strážník, Městská
policie a
bere na vědomí
změnu u již jmenovaného člena Řídícího výboru Ing. Mgr. Libora Lněničky na člena s hlasem
poradním.
Usnesení č. RM 08 24 50 06
Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín –
zpravodaj a
schvaluje
vydávání tiskoviny Město Děčín – zpravodaj jako týdeník od ledna 2009 a
bere na vědomí
informaci o přípravě výběrového řízení na zhotovitele tiskoviny Město Děčín – zpravodaj.
Usnesení č. RM 08 24 50 07
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro zajištění velkoplošných reklam a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 3 Postup
při zadávání veřejných zakázek, bod 1, a firmu Jabor pro, s. r. o., Folknářská 21, 405 02
Děčín II, jako zhotovitele velkoplošných reklam na objekty Teplická 28/35, Děčín IV,
DPS Jindřichova 337, Děčín IX, Kamenická 610/111, Děčín II a na část objektu Zimního
stadionu v ul. Ve Vilách, Děčín III, dle cenové nabídky uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 08 24 50 08
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2009 a
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schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2009 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2009.
Usnesení č. RM 08 24 50 09
Rada města projednala žádost ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/15, 405 02
Děčín IV, o povolení odprodeje vyřazeného hmotného majetku – služebního vozidla a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 20 34 05 a to v části „likvidace vyřazeného
majetku“ a odprodej vyřazeného majetku, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 50 10
Rada města projednala žádost o navýšení limitů mzdových prostředků, počtu pracovníků
a plánovaných tržeb oproti plánu u řízené příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín,
p. o., Raisova 3, Děčín IV, a Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, v rámci
schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2008 a
schvaluje
tyto změny ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace Městská
knihovna Děčín, p. o., a Zámek Děčín, p. o., na rok 2008 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 50 11
Rada města projednala žádost sportovního klubu FK ŘEZUZ Děčín, Ve vilách 1020/19,
405 01 Děčín I, o finanční dotaci na dopravu oddílu dospělých a družstva starších žáků
vzhledem k jejich postupu do vyšší soutěže a
doporučuje
zastupitelstva města rozhodnout:
•
•

poskytnutí finanční dotace ve výši 200.000,00 Kč sportovnímu klubu FK ŘEZUZ
Děčín, Ve vilách 1020/19, 40501 Děčín, na dopravu oddílu dospělých a družstva
starších žáků dle důvodové zprávy a
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v roce 2008 sportovnímu klubu
FK ŘEZUZ Děčín, Ve vilách 1020/19, 40501 Děčín, v předloženém znění.

Usnesení č. RM 08 24 50 12
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Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 156/2008, a to navýšení § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost
(projekty, průběžná podpora) o 200.000,00 Kč, snížením § 3513 – Lékařská služba první
pomoci o 200.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 24 50 13
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2008 a
schvaluje
jejich ohodnocení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 50 14
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2008 a
s c h v a l u j e
poskytnout šesti sportovním subjektům finanční dotace do 50.000,00 Kč na činnost v roce
2008 v celkové výši 75.200,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 24 50 15
Rada města projednala pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Technické
služby Děčín, a. s., včetně návrhu na změnu stanov a
doporučuje
zastupitelstvu města
•
•
•

souhlasit s navrženou změnou stanov a pověřit primátora statutárního města Děčín,
aby hlasoval na valné hromadě společnosti TSD, a. s., pro schválení jednotlivých bodů
pořadu souhlasně,
vzít na vědomí odvolání Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Bohumila Bárty
a Ing. Petra Sukdola z funkce člena představenstva TSD, a. s., a Ing. Jiřího Stejskala
a Ivana Vepřeka z funkce člena dozorčí rady TSD, a. s.,
navrhnout v souladu s § 84 odst. 2 bod g) zákona o obcích v platném znění jako
zástupce statutárního města Děčín do představenstva společnosti TSD, a. s.,
Mgr. Václava Lešanovského a do dozorčí rady společnosti TSD, a. s.,
Ing. Jiřího Stejskala.

Usnesení č. RM 08 24 60 01
Rada města projednala návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 18. prosince 2008 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 08 24 60 02
Rada města projednala informaci o poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Děčín
na rok 2008 a
bere na vědomí
přijetí finančního daru od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 38, , na úhradu nákladů spojených s opravou školního hřiště u Základní školy
Děčín IV, Na Stráni 879/2.
Usnesení č. RM 08 24 60 03
Rada města projednala výběrové řízení na službu – zhotovení tiskoviny Město Děčín –
Zpravodaj a
schvaluje
kritéria hodnocení nabídek, návrh členů komise na vyhodnocení nabídek, formu výběru,
seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení.

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

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