Město Děčín
USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 2. března 2004
Usnesení č. RM 0405 10 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat dne 25. března 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0405 10 02
Rada města projednala nabídku spolupráce mezi Městem Děčín a MK STUDIEM a
neschvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Děčín a MK STUDIEM.
Usnesení č. RM 0405 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0327 059
usnesení č. RM 0401 041
usnesení č. RM 0402 15 01
usnesení č. RM 0404 11 01
VzDK.

ředitelka MD
tajemník MěÚ
starosta města
tajemník MěÚ

VzDK
VzDK
VzDK

Usnesení č. RM 0405 12 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod movitého majetku města nutného pro
zabezpečení výkonu agendy státní sociální podpory na Českou republiku – Úřad práce ke dni
1. 4. 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatný převod schválit.
Usnesení č. RM 0405 12 02
Rada města projednala návrh na úplatný převod drobného a dlouhodobého hmotného majetku
města Děčín na Českou republiku – Úřad práce pro potřeby výkonu agendy státní sociální
podpory ve výši 90 879,--Kč a tento
schvaluje.

Usnesení č. RM 0405 13 01
Rada města projednala návrh na odprodej projektové dokumentace na rekonstrukci
městských lázní a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
městských lázní, vlastníkovi objektu, tj. společnosti ELECOM s. r. o., se sídlem Bočná 1,
Děčín I, za cenu 10 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 02
Rada města projednala informace, týkající se odvolání proti rozhodnutí Finančního ředitelství
v Ústí nad Labem a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0405 13 03
Rada města projednala doplnění návrhu na rozhodnutí ZM č. 06/2003 o odprodeji areálu
děčínské teplárny pod zámkem v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění rozhodnutí ZM č. 6/03/OSM o odprodeji areálu
děčínské teplárny pod zámkem v k. ú. Děčín o podmínku zřízení věcného břemene práva jízdy
a chůze k objektu ČOV na pozemku p. č. 2350 v k. ú. Děčín přes pozemek p. č. 2376
a
pozemek p. č. 2379 v k. ú. Děčín dle geometrického plánu pro vlastníka, tj. město Děčín.
Usnesení č. RM 0405 13 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 0332 087 ze dne
11. 11. 2003, pronájem objektu č. p. 30 a záměr odprodeje objektů č. p. 31 a č. p. 668 včetně
pozemků vše v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 0332 087 ze dne 11. 11. 2003 v plném znění a
2. pronájem objektu č. p. 30 na pozemku p. č. 851 pro potřeby K-centra odboru ŠMAT
MěÚ Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje objektu č. p. 31 včetně pozemku
p. č. 853/3 dle geometrického plánu č. 2358-154/2003 a objektu č. p. 668 včetně pozemku
p. č. 852 vše v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0405 13 05
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Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu odborem správy majetku
města dle rozhodnutí č. 2/OSM/2004 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0405 13 06
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu odborem správy majetku
města dle rozhodnutí č. 3/OSM/2004 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0405 13 08
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu č. p. 815 Tylova, Děčín II, včetně
pozemku st. p. č. 534 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“ ve výši 571 000,--Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zřízení věcného břemene na části pozemku
st. p. č. 534 vyznačeného geometrickým plánem č. 1619-302/2003 pro právo přístupu a
příjezdu k domu na pozemku st. p. č. 533 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0405 13 09
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0405 13 10
Rada města projednala návrh na rozdělení zbývajících darů z humanitní pomoci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozdělení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0405 13 11
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 0402 13 11 ze dne 20. 1. 2004 v části – bezúplatný
převod 4 kusů odvlhčovačů AIRSEC 165 z majetku města na HZS Ústeckého kraje a
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2. bezúplatný převod 3 kusů odvlhčovačů AIRSEC 165 z majetku města na HZS
Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 0405 13 12
Rada města projednala žádost společnosti Aquatest a. s. Praha ze dne 26. 1. 2004 a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska
1. ke vstupu na pozemky v k. ú. Bělá u Děčína dle důvodové zprávy a to pouze v rámci
provádění prací souvisejících s akcí „ Úprava Bělského potoka“ a
2. ke stavebnímu řízení připravované investiční akce „Úprava Bělského potoka“
za podmínky, že ke kolaudaci stavby dojde k majetkoprávnímu urovnání.
Usnesení č. RM 0405 13 13
Rada města projednala problematiku staveb na pozemcích v k. ú. Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska se změnou staveb
na částech pozemků st. p. č. 225 a st. p. č. 228 v k. ú. Děčín ze staveb dočasného charakteru
na stavby trvalého charakteru.
Usnesení č. RM 0405 13 14
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
v
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3797 a-108 ze dne 25. 1. 1999 na pronájem části
pozemku p. č. 3797 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny nájemce z původního – manželé
Jaroslav a Olga Dvořákovi, Děčín, na nového – manželé Libor a DrahomV.Šperlovi z Děč
ína
Usnesení č. RM 0405 13 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
1. změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 763/2 o výměře 586 m2 a pozemku p.
č. 773/1 o výměře 389 m2 v k. ú. Bynov ve smyslu užívání pozemku – z původního účelu
„na stavbu lehké montované haly a parkoviště pro zákazníky o celkové výměře 975 m2
se sjednaným nájemným 14 040,--Kč/rok“ – na nový účel „část pozemku
p. č.
763/2 o výměře 186 m2 na stavbu lehké montované haly a část pozemku
p. č.
2
773/1 o výměře 80 m na parkoviště pro zákazníky za cenu 3 830,--Kč/rok a část pozemku
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p. č. 763/2 o výměře 400 m2 a část pozemku p. č. 773/1 o výměře 316 m2 na zahradu
k domu na pozemku st. p. č. 198/2 za cenu 1 418,--Kč/rok a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 0313 054 ze dne 22. 4. 2003 v plném znění.
Usnesení č. RM 0405 13 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0616 ze dne
22. 5. 2003 v plném znění.
Usnesení č. RM 0405 13 18
Rada města projednala návrh na prominutí nedoplatku za pronájem pozemků a
schvaluje
prominutí nedoplatku za pronájem pozemků p. č. 354 a p. č. 355 v k. ú. Vilsnice v celkové
výši 9 708,--Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0405 13 19
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1585 o výměře cca 15 m2 v k. ú.
Oldřichov na stavu kolny a

Horní

nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1585 v k. ú.
Horní Oldřichov o výměře stanovené geometrickým plánem po kolaudaci kolny – skutečné
zaměření.
Usnesení č. RM 0405 13 21
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 130 o výměře 798 m2 pod domem č. p. 106 a pozemku
p.
č. 132 o výměře 157 m2 a pozemku p. č. 133 o výměře 153 m2 na zahradu – zázemí k domu
vše v k. ú. Děčín – Staré Město pro pana Josefa Koudelku z Děčína za cenu 3 014,--Kč/rok
a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 130 o výměře 798 m2 pod
domem a pozemek p. č. 132 o výměře 157 m2 a pozemek p. č. 133 o výměře 153 m2 na
zahradu – zázemí k domu vše v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 0405 13 22
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 85 o výměře 448 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město za cenu
448,--Kč/rok na zahradu pro manžele Albrechtovy z Děčína
Usnesení č. RM 0405 13 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3617 o výměře 1800 m2,
pozemku p. č. 3618 o výměře 2290 m2 a pozemek p. č. 3656/1 o výměře 602 m2 v k. ú.
Podmokly na stavbu skladu nápojů a zřízení parkoviště.
Usnesení č. RM 0405 13 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1392 o výměře 603 m2,
p.
2
2
2
č. 1393 o výměře 281 m , p. č. 1394 o výměře 279 m a p. č. 1395 o výměře 407 m
v k.
ú. Děčín na stavbu rodinného domu.
Usnesení č. RM 0405 13 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 130 o výměře 94 m2
pozemek p. č. 1555/7 o výměře 127 m2 oba v k. ú. Velká Veleň na zahradu.

a

Usnesení č. RM 0405 13 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1666/39 o výměře 283 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu.
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Usnesení č. RM 0405 13 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 958 o výměře 1233 m2
v k. ú. Děčín na zázemí k domu.
Usnesení č. RM 0405 13 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 276/1 o výměře 756 m2
v k. ú. Dolní Žleb na zahradu k domu.
Usnesení č. RM 0405 13 29
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1477/5 o výměrách
dle geometrického plánu v k. ú. Horní Oldřichov na zázemí k domům.
Usnesení č. RM 0405 13 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1213 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín na zázemí a zajištění vjezdu k domu.
Usnesení č. RM 0405 13 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2395 v k. ú. Děčín
o výměře stanovené geometrickým plánem na stavbu samoobslužné vysokotlaké myčky
osobních automobilů.
Usnesení č. RM 0405 13 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 270/1 (dle
geometrického plánu č. 276-28/97 se jedná o díl „g“ o výměře 1 m2 ) v k. ú. Chrochvice pod
stavbou garáže.
Usnesení č. RM 0405 13 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1. tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek
p. č. 761/14 o výměře 121 m2, pozemek p. č. 761/12 o výměře 901 m2 , pozemek p. č. 761/1
o výměře 1010 m2 a části pozemků p. č. 761/135, p. č. 797 a p. č. 784/2 o výměrách
upřesněných geometrickým plánem, který bude vyhotoven podle studie využití území
schválené SÚ Děčín vše v k. ú. Bynov za účelem výstavby objektu sloužícího motoristické
veřejnosti.
Usnesení č. RM 0405 13 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2044 o výměře 229 m2 a pozemku
p. č. 2045 o výměře 181 m2 vše v k. ú. Děčín pro KREDIT Děčín a. s., Masarykovo nám.
3/3, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 61 775,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 0405 13 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 599/2 v k. ú. Bynov o výměře 766 m2 pro
manžele Antonína a Naděždu Novákovy z Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 19 150,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0405 13 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 583 o výměře 1619 m2 , pozemku p. č. 585
o výměře 683 m2 a pozemku p. č. 586 o výměře 385 m2 v k. ú. Bynov pro manžele
Petra a Vandu Kmochovy z Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu
67 175,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0405 13 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 104 v k. ú. Chrochvice o výměře 471 m2
pro manžele Františka a Dášu Koderovy z Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 11 775,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 683/3 v k. ú. Bynov o výměře 236 m2 pro
paní Ing. Bohuslavu Mandovou z Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 5
900,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 530/1 o výměře 914 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Aleše a Miroslavu Bednářovy z Děčína za
cenu 75 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 542/1 o výměře 1613 m2 v k. ú. Chlum u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Věru Smolíkovou z Děčína za cenu 16
130,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 611/1 o výměře 625 m2 a části
pozemku p. č. 612 o výměře 265 m2 (dle geometrického plánu č. 534-150/2003 nově
označené jako pozemek p. č. 611/1 o výměře 890 m2 ) v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Rustama a Kamilu Kokotjuchovy z Děčína za cenu 22 250,-Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0405 13 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 456 (dle geometrického plánu
č. 558-211/2003 se jedná o pozemek p. č. 456 o výměře 241 m2 ) v k. ú. Děčín – Staré Město
pro paní Olgu Matoušovou, Děčín , se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 6 025,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1476/87 (dle geometrického plánu
č. 497-212/2003 se jedná o pozemek p. č. 1476/87 o výměře 1101 m2) v k. ú. Bělá u Děčína
pro manžele Michaela a Petru Čuříkovy, z Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 75 050,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 604 o výměře 75 m2 , část pozemku
p. č. 842/9 (dle geometrického plánu č. 491-40/2003 nově ozn. jako pozemek st. p. č. 668 o
výměře 24 m2), část pozemku 842/9 (dle geometrického plánu č. 491-40/2003 ozn. jako
pozemek p. č. 842/9 o výměře 666 m2) vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Kučerovy z Děčína za cenu 48 150,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 45
Rada města projednala návrh na prodej a zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 183 o výměře 660 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím na stavbu správní budovy pro ČR – Okresní
soud v Děčíně, Masarykovo nám. 1/1, Děčín I, za cenu 256 760,--Kč + ostatní náklady
s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu dle geometrického plánu
č. 1112-006/98 a to bezúplatně pro vlastníka nemovitosti na pozemku st. p. č. 186 v
k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0405 13 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
10

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 170/9 (dle geometrického plánu
č. 142-46/2003 ozn. jako pozemek p. č. 170/9 o výměře 1587 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 21 797,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
manžele Forejtovy, Dolní Žleb 6, Děčín XIV.
Usnesení č. RM 0405 13 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 170/9 (dle geometrického plánu
č. 142-46/2003 ozn. jako pozemek p. č. 170/26 o výměře 116 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 1 160,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
manžele Grundovy z Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 0405 13 48
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 3, tj. prodej části pozemku p. č. 170/9
(dle geometrického plánu č. 142-46/2003 ozn. jako pozemek p. č. 170/25 o výměře 118 m2)
v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení mezi
stávajícími žadateli o odkoupení tohoto pozemku a to panem Martinem Neumannem z Děčína
a manželi Švarcovým z Děčína s tím, že výchozí cena při dohadovacím řízení o prodeji
tohoto pozemku bude stanovena dle „Zásad“, tj. 1 180,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 13 49
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 3565 o výměře 679 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro RETO s. r. o., Ústecká 354/74, Děčín V,
za cenu 169 750,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 51
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 144/1 o výměře 955 m2 a
pozemku p. č. 144/2 o výměře 275 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi
a
příslušenstvím pro manžele Josefa a Evu Martínkovy,
Litvínov – Hamr, za cenu 30
750,--Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0405 13 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1034/3 o výměře 643 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ mezi zájemci, kteří
jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení pozemku a při dohadovacím řízení
o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle „Zásad“, tj. 16 075,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 13 53
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a návrh
na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 0313 049 ze dne 22. 4. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0306 0619 ze dne 22. 5. 2003 v plném znění a
2. variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 466/4 o výměře 321 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, panu Janu Musilovi z Děčína (MeDoZa, Saská 415, Děčín X),
za cenu 25,--Kč/ m2 , tj. 8 025,--Kč + ostatní náklady a
prodej části pozemku p. č. 466/5 o výměře upřesněné geometrickým plánem v k. ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu Janu Musilovi z Děčína (MeDoZa,
Saská 415, Děčín X), za cenu 25,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 54
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a návrh
na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0324 100 ze dne 26. 8. 2003 v bodě 1/ v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0746 ze dne 11. 9. 2003 v bodě 1/
v plném znění a
2. prodej pozemků st. p. č. 145/4 o výměře 270 m2 a části pozemku p. č. 145/2 dle
geometrického plánu č. 349-44/2003 pozemek p. č. 145/2 o výměře 545 m2 oba v k. ú.
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Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Kordovým z Děčína za
cenu 81 125,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0405 13 55
Rada města pro jednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku p. č. 239/1 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0405 14 02
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu Březová 193/102, Děčín III,
s pozemkem č. 371, 372 a 373 v k. ú. Staré město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. prodej objektu Březová 193/102, Děčín III,
s pozemkem č. 371, 372 a 373 v k. ú. Staré Město za předkládací cenu dle nového znaleckého
posudku.
Usnesení č. RM 0405 14 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 3/04/OE o odprodeji domu č. p. 1068
Zámecká 2, Děčín I, z majetku města Děčína a

ul.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 1068 ul. Zámecká 2 s pozemkem p. č. 158
zast. pl. v k. ú. Děčín s věcným břemenem umístění páteřních rozvodů tepla pro otop s patním
měřidlem tepelné energie a rozvodů TUV v suterénu budovy č. p. 1068 ul. Zámecká 2,
Děčín I a s právem vstupu provozovatele tepelných rozvodů do prostor za účelem jejich
údržby, opravy a kontroly pravidelných odečtů
kupující:
manželé Martin a Zdeňka Bittnerovi z Děčína
podíl 636/11539 za kupní cenu 344 177,--Kč
Jan Starosta z Děčína
podíl 662/11539 za kupní cenu 358 248,--Kč
manželé Svatopluk a Eva Ledvinkovi z Děčína
podíl 660/11539 za kupní cenu 357 166,--Kč
Ludmila Leváková z Děčína
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 986,--Kč
Blanka Skalická z Děčína
podíl 3185/11539 za kupní cenu 2 534 434,--Kč
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Lenka Karešová z Děčína
podíl 670/11539 za kupní cenu 362 577,--Kč
Jana Jankovičová z Děčína
podíl 947/11539 za kupní cenu 512 478,--Kč
Martin Bauer z Děčína
podíl 683/11539 za kupní cenu 369 612,--Kč
manželé Jiří a Irena Třískovi z Děčína
podíl 666/11539 za kupní cenu 360 412,--Kč
manželé Pavel a Pavla Kroupovi z Děčína
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 985,--Kč
manželé Milan a Zdeňka Pipotovi z Děčína
podíl 691/11539 za kupní cenu 373 942,--Kč
manželé Jaroslav a Marcela Soukupovi z Děčína
podíl 869/11539 za kupní cenu 1 219 863,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII, odst. 1) v max. výši 250 000,--Kč.
Na nabyvatele nemovitostí přechází z vlastníka budovy závazek, že po dobu 10-ti let po
nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob
vytápění a přípravy TUV.
Usnesení č. RM 0405 14 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 2/04/OE o odprodeji domu č. p. 104
Teplická 194, Děčín VIII, z majetku města Děčína a

ul.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 104 ul. Teplická 194 s pozemkem p. č. 432
zast. pl. v k. ú. Horní Oldřichov
kupující:
Jan Lukáč z Děčína
za kupní cenu 380 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí.
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Usnesení č. RM 0405 14 05
Rada města projednala žádost pana Pavla Douska o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové
jednotky č. 1221/12 v objektu č. p. 1221 ul. Pohraniční, Děčín I, do 31. 3. 2004.
Usnesení č. RM 0405 14 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 309/2004/RKS/386 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. 386 ul. V Sídlišti, včetně pozemku
st. p. č. 832/23 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
Zdeněk Otradovský z Děčína
kupní cena 1 300 815,--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 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 11,45 %, tj. 149 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 310/2004/RKS/378 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. 378 ul. Čs. partyzánů, včetně pozemku
st. p. č. 832/6 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
PhDr. Irena Brettová z Děčína a
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Věra Jindrová, Kamenická Šenov
kupní cena 1 220 000,--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 20 %, tj. 129 750,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 311/2004/RKS/124 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. 124 ul. Divišova, včetně pozemku
st. p. č. 935 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:
PhDr. Irena Brettová z Děčína a
Věra Jindrová, Kamenický Šenov
kupní cena 1 032 805,--Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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 20 %, tj. 97 074,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 267/2004/RKS/317/13 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. 317/13 v budově č. p. 316, 317
ul.
Kladenská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 355/25058 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 621 v k. ú. Staré Město , dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Petra Sokolářová z Děčína
kupní cena 70 000,--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 tranzitního potrubí a měřící tratě.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 0405 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 268/2004/RKS/1184/1 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. 1184/1 v budově č. p. 1184
ul.
17. listopadu a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 2262/1 a spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na
vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Krupičková z Děčína
za nabídnutou cenu 109 953,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitu potrubí ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0405 14 11
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 269/2004/RKS/238/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 238/2 v budově č. p. 238 ul. Divišova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 1018/7075 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 940 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Ambrož z Děčína
za nabídnutou cenu 310 000,--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 0405 14 12
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 270/2004/RKS/585/1 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. 585/1 v budově č. p. 585
ul.
Bezručova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 254/5438 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 991/1 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Barcalová z Děčína
za nabídnutou cenu 42 748,--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
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0405 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 271/2004/RKS/1344/1 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. 1344/1 v budově č. p. 1343, 1344,
1345 ul. Slovanská a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 414/16966 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1805, 1804, 1803 v k. ú. Podmokly,
dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
Sdružení RIO,s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p.Martinem Šmalclem
z Děčína
za nabídnutou cenu 78 705,--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 plynové kotelny ve vlastnictví 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 0405 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 272/2004/RKS/277/11 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. 277/11 v budově č. p. 276, 277 ul.
Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21138 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 799 k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO,s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p.Martinem Šmalclem
z Děčína
za nabídnutou cenu 110 000,--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 TERMO Děčín, a. s.
- 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 0405 14 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 273/2004/RKS/285/13 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 285/13 v budově č. p. 284, 285, 286
ul. Na Pěšině a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 623/31770 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 789 k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO,s.r.o.se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p. Martinem Šmalclem
z Děčína
za nabídnutou cenu 172 000,--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 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 0405 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 274/2004/RKS/1184/10 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. 1184/10 v budově č. p. 1184
ul. 17. listopadu a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 433/5603 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/5603 na
vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Petr Vávra z Děčína
za nabídnutou cenu 79 244,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitu potrubí ve vlastnictví 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 0405 14 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0413 0405 ze dne 22. 1.2004 v plném znění
2. nové znění rozhodnutí ZM č. 244/2003/RKS/277/1 takto:
prodej bytové jednotky č. 277/1 v budově č. p. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Bohumila Hadačová z Děčína
za nabídkovou cenu 140 155,--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
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 0405 14 18
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. XIV ze
dne 27. 6. 2002 a to části, týkající se rozhodnutí ZM č. 249/2002/RKS/656, bodu 2).
Usnesení č. RM 0405 14 19
Rada města projednala žádost pana Stanislava Pavla o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1105/3
v objektu č. p. 1105 ul. ČSA, Děčín I, panu Stanislavu Pavlovi za nabídkovou cenu navýšenou
o 10 %, tj. 194 551,--Kč včetně podílu na vedlejším pozemku.
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Usnesení č. RM 0405 14 20
Rada města projednala žádost paní Karly Černé a pana Jaroslava Pobřísla o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 656/6
v objektu č. p. 656 ul. Bezručova, Děčín IV, panu Jaroslavu Pobříslovi za nabídkovou cenu
navýšenou o 10 %, tj. 160 637,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 21
Rada města projednala žádost pana Josefa Chalupianského o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej
b. j. č. 1344/7 v objektu č. p. 1344 ul. Slovanská, Děčín VI, panu Josefovi Chalupianskému
za cenu stanovenou náhradníkem z dohadovacího řízení, tj. 55 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 22
Rada města projednala problematiku odprodeje jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24,
Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0503 ze dne
11. 9. 2003.
Usnesení č. RM 0405 14 23
Rada města projednala problematiku odprodeje jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24,
Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu bytové jednotky č. 810/1 v objektu č. p. 810
ul. Tylova 24, Děčín II, s podílem 1301/3714 na společných částech domu a na pozemku
p. č. 767 zast. plocha a na pozemku p. č. 768/1 zahrada v k. ú. Děčín ve výši 576 800,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 24
Rada města projednala problematiku odprodeje jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24,
Děčín II a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit předkládací cenu bytové jednotky č. 810/3 v objektu č. p. 810
ul. Tylova 24, Děčín II, s podílem 1039/3714 na společných částech domu a na pozemku p.
č. 767 zast. plocha a na pozemku p. č. 768/1 zahrada v k. ú. Děčín ve výši 454 300,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 25
Rada města projednala problematiku odprodeje jednotek v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24,
Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města odprodat podíl 1374/3714 na pozemku p. č. 767
zast. plocha a na pozemku p. č. 768/1 zahrada v k. ú. Děčín k bytové jednotce č. 810/2
v objektu č. p. 810 ul. Tylova 24, Děčín II, za cenu ve výši 96 700,--Kč.
Usnesení č. RM 0405 14 26
Rada města projednala návrh na nabytí nemovitostí do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. bezúplatné nabytí nemovitosti č. p. 1240
ul. Ptačí 8, Děčín VI, s pozemky p. č. 2521 zast. plocha a pozemku p. č. 2522 zahrada v k. ú.
Podmokly do majetku města na základě darovací smlouvy a dohody o zřízení věcného
břemene doživotního bydlení a užívání nemovitostí.
Usnesení č. RM 0405 16 01
Rada města projednala účast města při tvorbě a realizaci komunitního plánování města
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit účast města při tvorbě a realizaci komunitního plánu města
Děčína v oblasti sociálních služeb.
Usnesení č. RM 0405 19 01
Rada města projednala přístavbu
ZŠ Vrchlického a

šaten a hygienického zařízení k tělocvičně při

doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. patrová
a dvěma učebnami a

přístavba se sociálním zázemím

ukládá
vedoucí odboru rozvoje
zadat zpracování projektové dokumentace na variantu č. 1 a najít vhodný dotační titul pro
získání finanční podpory v roce 2005.
Termín kontroly: 08/04
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Usnesení č. 0405 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1295/1 – ostatní komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této sítě pro budoucího
oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0405 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 679 – ostatní komunikace v k. ú. Chrochvice věcným břemenem
práva vedení zemní telefonní kabelové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na
tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této sítě pro
budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0405 20 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2152 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní a telekomunikační přípojky a přípojky el. energie nn přes tento
pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí této sítě pro budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 0405 20 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 302 a pozemku p. č. 270/2 – ostatní komunikace v k. ú. Chrochvice
věcným břemenem práva uložení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této sítě pro
budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0405 20 05
Rada města projednal žádosti o pronájem a provozování převozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
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uzavření smlouvy o pronájmu a provozování převozu v Dolním Žlebu se žadateli v pořadí
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0405 20 06
Rada města projednala žádost o povolení provozování prodejních trhů v Děčíně v roce 2004 a
schvaluje
uzavření smlouvy s Ing. Františkem Fialou o pořádání trhů dle žádosti na dobu určitou.
Usnesení č. RM 0405 22 01
Rada města projednala vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2003 a toto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0405 22 02
Rada města projednala Program prevence kriminality na rok 2004 – Žádost o státní účelovou
dotaci a tento
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. RM 0405 22 03
Rada města projednala žádost obce Malšovice o zachování Základní školy Chmelnická
v Děčíně XII – Vilsnici a prohlášení rodičů dětí Základní školy Chmelnická v Děčíně XII –
Vilsnici pro zachování a této základní školy a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí výše uvedenou žádost obce Malšovice a prohlášení
rodičů dětí o zachování Základní školy Chmelnická v Děčíně XII – Vilsnici.

Usnesení č. RM 0405 22 04
Rada města projednala petici obyvatel ze dne 20. 1. 2004 proti zrušení Základní školy
v Křešicích a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
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Usnesení č. RM 0405 22 05
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0401 023 ze dne 6. 1. 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro Základní školu Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
příspěvkovou organizaci – odloučené pracoviště v Pivovarské ul., variantu č. 1, tj. ukončení
činnosti v Pivovarské ul. k 31. 7. 2004 a přesunutí výuky a aktivit do budovy na Máchově
nám., kromě výuky dílen – pronájem v Pivovarské ul. – do doby vytvoření vhodných
podmínek v ZŠ Máchovo nám., nejpozději do 31. 12. 2005.

Usnesení č. RM 0405 22 06
Rada města Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních
a školských zařízení v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro Základní školu Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
příspěvkovou organizaci – odloučené pracoviště v Chmelnické ul. – variantu č. 1,
tj. zachování činnosti v ZŠ a ŠD Chmelnická ul., do doby převzetí zřizovatelské funkce obcí
Malšovice.

Usnesení č. RM 0405 22 07
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0401 025 ze dne 6. 1. 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro Základní školu Děčín XXXII, Míru 152, příspěvkovou
organizaci – odloučené pracoviště v Křešicích – variantu č. 1, tj. zrušení odloučených
pracovišť Základní školy, Školní družiny a Školní jídelny v Křešicích k 31. 7. 2004,
přesunutí veškerých aktivit do Základní školy Děčín XXXII, Míru 152.
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Usnesení č. RM 0405 22 08
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“, týkající se Mateřské školy Děčín XXIV – Krásný Studenec a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0405 22 09
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“, týkající se Mateřské školy Děčín XV – Prostřední Žleb a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 0405 22 10
Rada města projednala dodatek ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3,
příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0405 50 01
Rada města projednala seznam žádostí, předkládaných MŽP ČR v rámci Programu prevence
v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími klimatickými vlivy, prodprogram Řešení
nestabilit svahů v ČR a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotaci na Ministerstvo životního prostředí
v rámci dotačního programu „Program prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a
dalšími klimatickými vlivy“, podprogramu „Řešení nestabilit svahů v ČR“, dílčího projektu
215 124-2: Řešení stabilizace svahů na území ČR, jejich geologický průzkum a monitoring
(konkrétní opatření k odstranění následků a sledování).
1. Zajištění bezpečnosti sklaních masivů v oblasti Pastýřský vrch v Děčíně – Teplická ulice
- I. fáze: technické zabezpečení, včetně monitoringu
- II. fáze: monitoring
2. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Pastýřský vrch v Děčíně – Labské nábřeží
- technické zabezpečení, včetně monitoringu
3. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Stoličná hora v Děčíně – západní a jižní
část
- I. fáze: zahájení monitoringu
- II.fáze: technické zabezpečení, včetně monitoringu
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4. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Labský kaňon v úseku Děčín – Hřensko,
katastrální území Děčín a Loubí u Děčína
- budování a provoz monitoringu skalních svahů
a zajistit příslušnou finanční spoluúčast z rozpočtu města v letech 2004 – 2007.
Usnesení č. RM 0405 50 02
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a termín nástupu
MgA. Petra Michálka do funkce ředitele Městského divadla Děčín a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0403 60 01 a to v části, týkající se termínu
odvolání Mgr. Janety Benešové z funkce ředitelky Městského divadla Děčín, příspěvková
organizace,
2. termín odvolání Mgr. Janety Benešové z funkce ředitelky Městského divadla Děčín,
příspěvková organizace, ke dni 18. 3. 2004 a termín nástupu MgA. Petra Michálka do
funkce ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, ke dni 20. 3. 2004,
3. pověření paní Jany Oreški řízením Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, dne
19. března 2004.
Usnesení č. RM 0405 50 03
Rada města projednala informaci, týkající se problematiky střechy Děčínského zámku a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0405 50 04
Rada města projednala informaci, týkající se stavby „Děčín, Sněžnická ul., stoka B1 a
vodovod VB1“ a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
dokončení stavebních prací na stavbě „Děčín, Sněžnická ul., stoka B1 a vodovod VB1“
-

s tím, že úhrada za provedené práce bude uskutečněna až po přidělení finančních
prostředků na tuto akci, nejdéle však v roce 2005

-

s tím, že společnost MAJJ-KUPEC v.o.s., Jánská 101 nebude požadovat po městu Děčín
žádné sankce.
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Usnesení č. RM 0405 60 01
Rada města projednala Zápis č. 8/2004 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 25. února 2004 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 0405 60 02
Rada města projednala
problematiku provedení vyúčtování u soukromých domů,
spravovaných v roce 2003 správcem SMDaB a
schvaluje
variantu č. 1, tj. provedení vyúčtování u soukromých domů novými správci, kterým bude
poskytnut příspěvek města ve výši 100,--Kč za spravovanou jednotku.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta
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