Město Děčín

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 3. února 2004

Usnesení č. RM 0403 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0310 003
usnesení č. RM 0318 055
usnesení č. RM 0324 169
usnesení č. RM 0324 173
usnesení č. RM 0328 057/2
usnesení č. RM 0327 060/2
usnesení č. 1355/02
usnesení č. 650/3/2000
usnesení č. 1394/01
usnesení č. RM 0327 060

vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje
vedoucí odboru rozvoje – převod na OSM
vedoucí odboru správy majetku
vedoucí odboru správy majetku
vedoucí odboru správy majetku
vedoucí odboru správy majetku

DK 01/05
DK 01/05
DK 01/05
DK 06/04
DK 06/04
DK 05/04
DK 04/04
DK 08/04
DK 06/04
DK 08/04.

Usnesení č. RM 0403 12 01
Rada města projednala informaci o činnosti matriky v roce 2003 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0403 12 02
Rada města projednala informaci o činnosti oddělení správních agend odboru vnitřních věcí
(evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady) v roce 2003 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0403 12 03
Rada města projednala informaci o činnosti úseku přestupků v roce 2003 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0403 13 01

Rada města projednala žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje, týkající se bezúplatného
převodu objektů středních škol a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 0403 13 02
Rada města projednala žádost R. I. P. Děčín spol. s r. o., týkající se snížení nájemného
v objektu U Zámečku č. p. 353, Děčín IX a
schvaluje
variantu č. 1, tj. snížení nájemného o 40 % v objektu U Zámečku č. p. 353, Děčín IX, pro
R. I. P. Děčín spol. s r. o. s účinností od 1. 12. 2003 do 30. 3. 2004.

Usnesení č. RM 0403 13 03
Rada města projednala výkup pozemků včetně objektu v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p. č. 1420/2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím dle geometrického plánu od pana Karla Edera a pana Zdeňka Edera z
Děčína, za cenu 19 605,--Kč,
2. výkup pozemku p. č. 1420/1 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím
o výměře 365 m2 za cenu 150,--Kč/m2, tj. 54 750,--Kč, od WICO B. G. M., a. s., včetně
mostku za cenu 300,--Kč/m2
za účelem vybudování bezprašné komunikace, která bude realizována do dvou let od právních
účinků vkladu do katastru nemovitostí + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí,
3. výkup objektu č. p. 97 Dolní Oldřichov, Děčín VIII, včetně st. p. č. 667 v k. ú.
Horní Oldřichov od WICO B. G. M., a. s., za cenu ve výši 8 000,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti.

Usnesení č. RM 0403 13 04
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky ve výši 18 192,12 Kč za nájemné z nebytových
Čsl. partyzánů 355, Děčín XXXII, včetně příslušenství dle důvodové zprávy.
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prostor

Usnesení č. RM 0403 13 05
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0403 13 06
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0403 13 07
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení č. RM 0403 13 08
Rada města projednala odvolání paní Marie Peterové, týkající se nezařazení žádosti o nájem
bytu do evidence žadatelů a zařazení žádosti
neschvaluje.

Usnesení č. RM 0403 13 09
Rada města projednala žádost manželů Světelských ze dne 12. 1. 2003, týkající se odběru
vody a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města k vydání souhlasného stanoviska s odběrem vody
z vodního zdroje (jímky), umístěného na částech pozemků p. č. 2592/1 a p. č. 2328 v k. ú.
Podmokly, pro zásobování budoucího RD na pozemku p. č. 2592 manželům Světelským z
Děčína.

Usnesení č. RM 0403 13 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
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schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 271/11 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 400 m2 na zahrádku
pro manžele Zdeňka a Irenu Budaiovy z Děčína, za cenu
400,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 0403 13 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1811/1 o výměře 82 m2 v k. ú. Pomokly na
zázemí k objektu na st. p. č. 1811/3 v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0403 13 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 1811/3 o výměře 288 m2 v k. ú.
Pomokly pod objektem a jako přístup.

Usnesení č. RM 0403 13 13
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2190 o výměře 286 m2 v k. ú. Děčín na
stavbu bytového domu a
doporučuje
zastupitelstva města dle varianty č 1 zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 o
výměře 286 m2 v k. ú. Děčín, tj. na stavbu bytového domu po kolaudaci stavby s podmínkou
zatížení části pozemku o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku st. p. č. 2189 v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 0403 13 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
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variantu č. 1, tj. pronájem části pozemku p. č. 1455/1 o výměře 150 m2 a pozemku
p. č. 1455/7 o výměře 226 m2 v k. ú. Horní Oldřichov na zahradu pro manžele Hurtovy z
Děčína, za cenu 376,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 0403 13 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2267/2 o výměře 986 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu k RD.

Usnesení č. RM 0403 13 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2701 o výměře 543 m2
v k. ú. Děčín na stavbu RD a zahradu.

Usnesení č. RM 0403 13 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Dolní Žleb
o výměře stanovené geometrickým plánem jako zázemí k RD.
Usnesení č. RM 0403 13 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1532/3 o
výměře 338 m2 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem vybudování parkovací plochy a zeleně
v souladu se zpracovanou studií na úpravu tohoto pozemku.
Usnesení č. RM 0403 13 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2949 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Děčín za účelem rozšíření zázemí k objektu.
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Usnesení č. RM 0403 13 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku 481/1 v k. ú. Lesná u Děčína o výměře
upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven, pro manžele Koudelkovy z Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,--Kč/m2
+ ostatní náklady spojené
s převodem.

Usnesení č. RM 0403 13 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 235/5 o výměře 467 m2 v k. ú. Bělá u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Zdeňku Harantovou z Děčína, za cenu
11 675,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0403 13 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 235/6 o výměře 404 m2 v k. ú. Bělá u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Miroslava a Janu Harantovy z
Děčína, za cenu 10 100,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0403 13 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1271/1 o výměře 3144 m2 v k. ú. Velká
Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Bubancovy z Děčína, za cenu 31
440,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0403 13 24
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 351/4 o výměře 91 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Olgu Rambouskovou z Děčína, za cenu
9 100,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0403 13 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0313 045 ze dne 22. 4. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0635 ze
dne 22. 5. 2003 v plném znění.

Usnesení č. RM 0403 13 26
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0330 075 ze dne 21. 10. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0729 ze
dne 20. 11. 2003 bod 4) v plném znění.

Usnesení č. RM 0403 14 01
Rada města projednala informaci o vyhlášce MF č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.
540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a
doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit veškeré ceny schválené zastupitelstvem města do 31. 12. 2003.

Usnesení č. RM 0403 14 02
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Rada města projednala žádosti firmy ECS s. r. o., se sídlem Masarykova 196/114, Ústí nad
Labem, manželů Gabriely Hrubé a Ing. Jiřího Pacovského z Děčína, paní Marie Barcalové z
Děčína a manželů Bohuslava a Boženy Hanouskových z Děčína, o přímý prodej objektů
V Hliništi 237/5 a V Hliništi 235/9, Děčín VII, včetně pozemků p. č. 348 a p. č. 346 v k. ú.
Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplněnou variantu č. 5, tj. další postup prodeje nemovitosti
dle „Zásad“, tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení na objekt
V Hliništi 237/5, Děčín VII, ve výši 315 000,--Kč mezi paní Marií Barcalovou a manželi
Gabrielou Hrubou a Ing. Jiřím Pacovským a s výchozí cenou pro dohadovací řízení na objekt
V Hliništi 235/9, Děčín VII, ve výši 310 000,--Kč, mezi manželi Bohuslavem a
Boženou
Hanouskovými, manželi Gabrielou Hrubou a Ing. Jiřím Pacovským a paní
Marií
Barcalovou.

Usnesení č. RM 0403 14 03
Rada města projednala žádost pana Richarda Pavlíka z Děčína, o přímý prodej objektu
Teplická 633/4, Děčín IV, včetně pozemku p. č. 787 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. další postup prodeje nemovitosti dle „Zásad“,
tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 541 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/04/OE o odprodeji domu č. p. 165
Náměstí 5. května 7, Děčín III, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 165 Náměstí 5. května 7, Děčín III,
s pozemkem p. č. 208 zastavěná plocha dle geometrického plánu č. 529-014/2003 v
k. ú. Děčín – Staré Město,

kupující:
manželé Petr Tichý a Nikola Tichá z Děčína,
za kupní cenu 479 300,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
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-

se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 %,
tj.
64 041,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 308/2004/RKS/392 o odprodeji
nemovitosti 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 nemovitosti č. p. 392, 393 ul. Přímá, včetně pozemků
st. p. č. 832/11, 801 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku,
kupující:
Radek Havlíček z Ilsede,
kupní cena 3 600 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 13,24 %, tj. 325 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 06
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 147/2001/RKS/276 ze dne
21. 6. 2001 o odprodeji nemovitosti 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 nemovitosti – jednotky v budově č. p. 276, 277 ul.
Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na
pozemcích st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
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26. manželé Petr Švarc a Michaela Švarcová z Děčína,
byt. j. č. 276/7 včetně podílu 620/21138 na spol. č. budovy a pozemcích,
cena nabídková 120 668,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
předmětem převodu
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové ceny jednotek dle čl. VIII,
odst. 1
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. RM 0403 14 07
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 219/2001/RKS/1219 ze dne
17. 1. 2002 o odprodeji nemovitosti 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 nemovitosti – jednotky v budově č. p. 1219, 1220, 1221
ul. Pohraniční, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemku st. p. č. 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
59. Jiří Mikel z Děčína,
byt. j. č. 1219/23 včetně podílu 614/34847 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 112 247,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s., spolu s umožněním přístupu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR budou vybudovány protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický
stav nemovitosti
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-

se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. RM 0403 14 08
Rada města projednala návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 178/2001/RKS/1030 ze dne
30. 8. 2001 o odprodeji nemovitosti 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 nemovitosti – jednotky v budově č. p. 1030 ul. Hálkova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 468 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
14. Vlasta Krocová z Děčína,
nebyt. j. č. 1030/301 včetně podílu 488/9833 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 83 448,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o náklady spojené s opravami v objektu, tj. o 18 467,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 09
Rada města projednala návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 174/2001/RKS/643 ze dne
30. 8. 2001 o odprodeji nemovitosti 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 nemovitosti – jednotky v budově č. p. 643 ul. Palackého,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 983 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
6. Jitka Klímová z Děčína,
byt. j. č. 643/2 vč. podílu 647/6056 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 110 637,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20 % z nabídkové ceny jednotek dle čl. VIII,
odst.1
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
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Usnesení č. RM 0403 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 245/2004/RKS/401/5 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. 401/5 v budově č. p. 399, 400, 401,
402 ul. Pražská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 739/29200
na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17 v k. ú. Boletice nad Labem,
dle
zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jan a Romana Březinovi z Děčína,
za nabídnutou cenu 133 153,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 11
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 248/2004/RKS/402/4 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. 402/4 v budově č. p. 399, 400, 401,
402 ul. Pražská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 419/29200
na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17 v k. ú. Boletice nad Labem,
dle
zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Ladislav Lávička z Děčína,
za nabídnutou cenu 105 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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-

nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a.s.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 12
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 252/2004/RKS/313/1 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. 313/1 v budově č. p. 313 ul. Přímá,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 590/14271 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 811 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Ivona Kotrbová z Děčína,
za nabídnutou cenu 82 244,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 264/2004/RKS/315/1 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
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zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 315/1 v budově č. p. 315 ul. Přímá,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 607/14395 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 819 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Ivona Kotrbová z Děčína,
za nabídnutou cenu 85 571,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 246/2004/RKS/315/2 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. 315/2 v budově č. p. 315 ul. Přímá,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 304/14395 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 819 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Vladimír Feix z Děčína,
za nabídnutou cenu 41 471,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 255/2004/RKS/278/8 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. 278/8 v budově č. p. 278, 279
ul.
Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21090 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 798 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Martina Vočadlová z Děčína,
za nabídnutou cenu 87 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 256/2004/RKS/284/2 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. 284/2 v budově č. p. 284, 285, 286 ul.
Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
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kupující:
Zdeněk a Tereza Kováčovi z Děčína,
za nabídnutou cenu 107 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0403 14 17
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 247/2004/RKS/286/2 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. 286/2 v budově č. p. 284, 285, 286 ul.
Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Růžena Karafiátová z Děčína,
za nabídnutou cenu 76 644,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
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Usnesení č. RM 0403 14 18
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 249/2004/RKS/286/12 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. 286/12 v budově č. p. 284, 285, 286
ul. Na Pěšině, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Vilém Musil z Děčína,
za nabídnutou cenu 210 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 19
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 251/2004/RKS/717/2 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. 717/2 v budově č. p. 717 ul. 28. října
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 556/8249 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 372 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jolana Housová z Děčína,
za nabídnutou cenu 220 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
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-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 20
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 262/2004/RKS/1082/2 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. 1082/2 v budově č. p. 1082
ul.
28. října, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 785/7896 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 391 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Pavel Harych z Děčína,
za nabídnutou cenu 133 452,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 21
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 250/2004/RKS/507/2 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. 507/2 v budově č. p. 507
Jiřího z Poděbrad, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 374/2902
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1894 v k. ú. Podmokly, dle zákona
72/1994 Sb.,
kupující:
Ladislav Lávička z Děčína,
za nabídnutou cenu 63 314,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu

18

ul.
na
č.

-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 22
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 253/2004/RKS/171/21 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. 171/21 v budově č. p. 171, 172
ul. Kosmonautů,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 790/28416 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona
č.
72/1994 Sb.,
kupující:
Zdeněk a Irena Budaiovy z Děčína,
za nabídnutou cenu 174 071,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele pro dodávku
tepla a TUV.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 23
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 254/2004/RKS/1184/9 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. 1184/9 v budově č. p. 1184
ul.
17. listopadu, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 284/5603
na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši
284/5603 na vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
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Vladimír Feix z Děčína,
za nabídnutou cenu 51 464,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.,
s umožněním přístupu.

spolu

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 24
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 257/2004/RKS/265/1 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. 265/1 v budově č. p. 264, 265
ul.
Kamenická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 502/13980
na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1428, 1429 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Martina Vočadlová z Děčína,
za nabídnutou cenu 77 873,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0403 14 25
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 258/2004/RKS/1030/19 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
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zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1030/19 v budově č. p. 1030
ul.
Hálkova, s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 959/9833 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 468 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jiří Klínský z Děčína,
za nabídnutou cenu 350 000,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 26
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 259/2004/RKS/300/12 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. 300/12 v budově č. p. 300, 301, 302,
303 ul. Oblouková,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 600/50261
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Ladislav Faltin z Děčína,
za nabídnutou cenu 114 384,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s., spolu
s umožněním přístupu.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
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Usnesení č. RM 0403 14 27
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 260/2004/RKS/354/22 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. 354/22 v budově č. p. 354
ul.
Žerotínova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 279/36592 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 571 v k. ú. Staré Město, dle zákona
č. 72/1994
Sb.,
kupující:
Václav Pour z Děčína,
za nabídnutou cenu 54 551,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- nájemní smlouva s firmou Radiokontakt Operator, a. s.
- umožnit provoz a údržbu měřící trati.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 28
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 261/2004/RKS/656/2 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. 652/2 v budově č. p. 656
ul.
Bezručova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 770/7403 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1201 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Pavlína Veberová z Děčína,
za nabídnutou cenu 152 460,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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-

-

zachovat a strpět právo chůze a jízdy průjezdem přes pozemek p. č. 1201
jednat s městem Děčín o zřízení cyklistické stezky přes stávající pozemek p. č. 1201 v
k. ú. Podmokly, pokud město Děčín k jejímu vybudování přistoupí a dále závazek uzavřít
s městem smlouvu o podmínkách provozování této stezky. V případě realizace záměru
města vybudovat přes pozemek p. č. 1201 v k. ú. Podmokly cyklistickou stezku, uhradí
město veškeré náklady s touto realizací spojené (geometrické oddělení pozemku, vklad
GP do katastru nemovitostí apod.)
umožnit provoz a údržbu směšovací stanice ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.,
spolu s umožněním přístupu.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 29
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 263/2004/RKS/309/2 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
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 0303 623 ze dne 13. 2. 2003 a to části,
týkající se rozhodnutí č. 157/2003/RKS/309/2 a
2) prodej bytové jednotky č. 309/2 v budově č. p. 309, 310, 311 ul. Rakovnická, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 763/16600 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 428 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jan Mareš z Děčína a
Barbora Janovcová z Děčína,
za nabídnutou cenu 146 353,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
-

umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu

23

-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 30
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 277/2003/RKS/1220/1 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
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0513 ze dne 20. 11. 2003 a
2) prodej bytové jednotky č. 1220/1 v budově č. p. 1219, 1220, 1221 ul. Pohraniční, a s ní
souvisejících podílů ve výši 590/34847 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
54/2, 54/3, 54/4 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující:
Jiří Mrkvička z Těchlovic, okr. Děčín a
Klára Tesařová z Děčína,
za nabídkovou cenu 119 551,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě dva protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 0403 14 31
Rada města projednal návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. II ze dne
17. 1.2002 a to části, týkající se doplňku č. 1 rozhodnutí ZM č. 205/2001/RKS/316.

Usnesení č. RM 0403 14 32
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Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306
0410 ze dne 22. 5. 2003 a to části, týkající se doplňku č. 1 rozhodnutí ZM
č.
151/2001/RKS/507.

Usnesení č. RM 0403 14 33
Rada města projednala žádost pana Bartoloměje Damu o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 585/7
v objektu č. p. 585 ul. Bezručova 18, Děčín IV, panu Bartoloměji Damu za navýšenou
nabídkovou cenu o 10 %, tj. za 117 473,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 34
Rada města projednala žádost pana Jana Kožára o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 507/1
v objektu č. p. 507 ul. Jiřího z Poděbrad 8, Děčín VI, panu Janu Kožárovi za nabídkovou
cenu 63 954,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 35
Rada města projednala žádost paní Evy Borutové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 285/17
v objektu č. p. 285 ul. Na Pěšině, Děčín IX, paní Evě Borutové za navýšenou nabídkovou
cenu o 10 %, tj. za 76 644,--Kč.
Usnesení č. RM 0403 14 36
Rada města projednala žádost paní Jaroslavy Opalecké o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.
j. č. 256/3 v objektu č. p. 256 ul. Teplická, Děčín IX, paní Jaroslavě Opalecké za nabídkovou
cenu 121 937,--Kč.
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Usnesení č. RM 0403 14 37
Rada města projednala žádost pana Petra Krajíčka o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 932/3
v objektu č. p. 932 ul. Podmokelská 16,
Děčín IV, panu Petru Krajíčkovi za navýšenou
nabídkovou cenu o 10 %, tj. za 140 323,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 38
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1185/10 v objektu
1185 ul. 17. listopadu 20, Děčín I a

č. p.

nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a vrácení kauce ve výši
000,--Kč z dohadovacího řízení paní Kláře Tesařové.
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Usnesení č. RM 0403 14 39
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky v objektu č. p. 1185 ul.
17. listopadu 20, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. nabídkovou cenu bytové jednotky č. 1185/10
v objektu č. p. 1185 ul. 17. listopadu 20, Děčín I, ve výši 67 000,--Kč, tj. snížení o 50 %.

Usnesení č. RM 0403 14 40
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1185/10 v objektu
v objektu č. p. 1185 ul. 17. listopadu 20, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1185/10 paní Daně Šmírové.

Usnesení č. RM 0403 14 41
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu č. p. 646 ul. Jiřího z Poděbrad 9,
Děčín VI a

doporučuje
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zastupitelstvu města schválit variantu č. 3, tj. odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ze dne
2. 4. 2003 a uzavření nové kupní smlouvy s Danou Drbohlavovou s tím, že nebude-li kupní
cena uhrazena v termínu dle kupní smlouvy, bude neprodleně od kupní smlouvy odstoupeno
a bude pokračováno v prodeji formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro dohadovací
řízení ve výši 2 000 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 14 42
Rada města projednala nabídku akciové společnosti KUPONINVEST na odkup akcí Českých
přístavů, a. s., vlastněných městem Děčín za cenu 200,--Kč za 1 akcii a rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný materiál bude předložen do jednání rady města dne 17. 2. 2004.

Usnesení č. RM 0403 16 01
Rada města projednala informaci, týkající se zajištění zubní pohotovosti o svátcích a
víkendech pro občany města Děčína a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že starosta města písemně sdělí Krajskému úřadu Ústeckého kraje požadavek města na
zajišťování řádné stomatologické pohotovostní služby.

Usnesení č. RM 0403 16 02
Rada města projednala zprávu o přijatých sponzorských darech za II. pololetí 2003 a po
doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí sponzorských darů a jejich čerpání.

Usnesení č. RM 0403 18 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere

na

vědomí

přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů, získaných ve
pololetí 2003 na činnost útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, do majetku města.
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II.

Usnesení č. RM 0403 19 01
Rada města projednala rozdělení dalších finančních prostředků z povodňového fondu města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení částky 3 884 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0403 19 02
Rada města projednala žádosti o finanční dotace na činnost v roce 2004 v oblasti kultury a
rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 0403 20 01
Rada města projednala návrh nařízení města a po úpravě
vydává
Nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín
č.
3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo
jejich úsecích.
Usnesení č. RM 0403 20 02
Rada města projednala informativní zprávu o zimní údržbě silnic a chodníků a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0403 20 03
Rada města projednala zprávu o postupu likvidace s. p. Technické služby Děčín v likvidaci k
31. 12. 2003 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0403 22 01
Rada města projednala návrh finančního ocenění sportovců úspěšných v roce 2003 a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek sportovcům, kteří se v roce 2003 umístili na 1., 2. nebo
místě na MS ve výši 5 000,--Kč, na ME ve výši 4 000,--Kč a na MR ve výši 3 000,--Kč.

Usnesení č. RM 0403 22 02
Rada města projednala návrh mimořádného finančního příspěvku sportovním subjektům a
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3.

rozhodla
poskytnout mimořádný finanční příspěvek
ve výši 10 000,--Kč
- sportovnímu klubu Sport Relax Děčín pro juniory za 1. místo na MS,
- sportovnímu klubu Kobra Boletice – oddíl žákovského, přespolního a vytrvalostního běhu
za 2. místo v závodu světového okruhu,
- sportovnímu klubu Karate klub Děčín pro juniory za 1. a 2. místa na MR,
ve výši 5 000,--Kč
- pro Sportovní klub Děčín za 1. místo žáka Ladislava Bečána na MR v judu.

Usnesení č. RM 0403 22 03
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy mezi městem Děčín a Základní školou Děčín
VI, Na Stráni 879/2, příspěvkovou organizací a
rozhodla
zmocnit Základní školu Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkovou organizaci, vykonávat práva
a povinnosti nájemce, vyplývající z nájemní smlouvy č. 1/98 o nájmu nebytového prostoru,
umístěného v přízemních prostorách domu č. p. 80 Prostřední Žleb v k. ú. Prostřední Žleb,
uzavřené mezi městem Děčín a Zdeňkem a Alenou Vaisharovými dne 4. 1. 1998 za účelem
provozování mateřské školy, z dodatku č. 1 k této smlouvě, uzavřeného dne 25. 5. 1999 a
z dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2002, s výhradou změn této smlouvy a jejího vypovězení.
Usnesení č. RM 0403 22 04
Rada města projednala návrh na doplnění optimalizace sítě škol, předškolních a školských
zařízení v Děčíně, týkající se Základní školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkové
organizace - Pivovarská ul., a rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný návrh bude předložen v 03/04.
Usnesení č. RM 0403 22 05
Rada města projednala návrh na doplnění optimalizace sítě škol, předškolních a školských
zařízení v Děčíně, týkající se Základní školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkové
organizace – Chmelnická ul., a rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný návrh bude předložen v 03/04.
Usnesení č. RM 0403 22 06
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Rada města projednala návrh na doplnění optimalizace sítě škol, předškolních a školských
zařízení, týkající se Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvkové organizace a
rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný návrh bude předložen v 03/04.

Usnesení č. RM 0403 22 07
Rada města projednala návrh na doplnění optimalizace sítě škol, předškolních a školských
zařízení v Děčíně, týkající se Mateřské školy Krásný Studenec a rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný návrh bude předložen v 03/04.
Usnesení č. RM 0403 22 08
Rada města projednala návrh na doplnění optimalizace sítě škol, předškolních a školských
zařízení v Děčíně, týkající se Mateřské školy Prostřední Žleb a rozhodnutí
odkládá
s tím, že doplněný návrh bude předložen v 03/04.
Usnesení č. RM 0403 50 01
Rada města projednala návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú.
Děčín a
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Děčín o výměře
1106 m2 od Církve římskokatolické děkanského úřadu v Děčíně, za účelem využití veřejný
park, na dobu 10-ti let s účinností od 1. 3. 2004 za cenu 8 848,--Kč/rok s tím, že pronajímatel
nepožaduje úhradu, avšak město Děčín bude provádět náhradou údržbu parkové zeleně.
Usnesení č. RM 0403 50 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1157/4 o výměře 1158 m2 , p.
č. 1158/4 o výměře 14 m2 , p. č. 1286/3 o výměře 48 m2 , p. č. 1286/4 o výměře 146 m2 , p. č.
1149/3 o výměře 10 m2 , p. č. 1290/2 o výměře 13 m2 , p. č. 348/16 o výměře 617 m2 , p. č.
1161/3 o výměře 81 m2 , st. p. č. 98/2 o výměře 30 m2 , p. č. 595/3 o výměře 11 m2 , p. č.
1300/2 o výměře 63 m2 a p. č. 631/8 o výměře 55 m2 , vše v k. ú. Prostřední Žleb a část st.
p. č. 74/1 a část
pozemku p. č. 332 oba v k. ú. Dolní Žleb, o výměře dle nového
geometrického plánu– majetkoprávní urovnání po stavbě „ ČD, DDC, Optimalizace traťového
úseku Děčín – státní hranice SRN“.
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Usnesení č. RM 0403 50 03
Rada města projednala petici občanů za obnovu nočního klidu v Děčíně I a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 0403 50 04
Rada města projednala návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků p. č. 980/2 o výměře 1250 m2 a p. č.
1102 o výměře 70 m2 oba v k. ú. Děčín, od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města.

Usnesení č. RM 0403 50 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0402 10 02 ze dne 20. ledna 2004 a to bod 2.
v plném znění.

Usnesení č. RM 0403 60 01
Rada města projednala návrh na odvolání z funkce ředitelky Městského divadla Děčín,
příspěvková organizace, a zprávu výběrové komise pro posouzení uchazečů na obsazení
funkce ředitele Městského divadla Děčín a
odvolává
Mgr. Janetu Benešovou z funkce ředitelky Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
k 31. 3. 2004 a
jmenuje
MgA. Petra Michálka do funkce ředitele Městského divadla Děčín s tím, že starosta města se
jmenovaným projedná termín jeho nástupu do funkce.
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Usnesení č. RM 0403 60 02
Rada města projednal informaci, týkající se zajištění ambulantní pohotovostní péče pro
občany města Děčína a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí s tím, že starosta města písemně sdělí Krajskému úřadu
Ústeckého kraje požadavek města na zajišťování řádné pohotovostní služby.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta
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