Město Děčín
USNESENÍ
ze 6. schůze rady města konané dne 16. března 2004
Usnesení č. RM 0406 13 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0315 021 ze dne 13. 5. 2003 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0505 ze dne
26. 6. 2003 v plném znění.
Usnesení č. RM 0406 13 02
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemku
p. č. 118 v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 118-101/02 ze dne 28. 5. 2002 ve smyslu změny
lhůty pro zahájení výstavby, a to z původní „do 1 roku od uzavření této smlouvy“ na novou
„do 31.12.2004“.
Usnesení č. RM 0406 13 03
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku
varianty č. 1

v k. ú. Děčín a dle

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 182/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Děčín
na stavbu polyfunkčního domu a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín o
výměře dle geometrického plánu po kolaudaci stavby polyfunkčního domu.
Usnesení č. 0406 13 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 131 o výměře 462 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro RETO s. r. o., Ústecká 454/74, Děčín V,
za cenu dle varianty č. 1, tj. 152 460,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0406 13 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0405 13 34 ze dne 2. 3. 2004 v plném znění.
Usnesení č. RM 0406 14 01
Rada města projednala návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok 2004 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 0406 14 02
Rada města projednala žádost Zdeňky Medunové z Děčína a návrh na rozhodnutí ZM č.
4/04/OE o odprodeji domu č.p. 1225 ul. Palackého 17, Děčín IV, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) výjimku z čl. II, odst. 5) a 7) „Zásad“, tj. částečné postoupení žádosti i oznámení manželů
Jaroslava a Milady Ženkových, Jany Pazourkové, manželů Bohuslava a Jany Bendových,
Jiřiny Bártové, Dagmar Němcové, Olgy Kačírkové, Dagmar Voráčkové, manželů
Jany Minichové Haškové a JUDr. Petra Minicha, manželů Jana a Dariny Horčičkových,
Lenky Zigové, Jiřího Jeřábka, Mileny Wurstové, Pavla Říhy, Ludmily Vejnarové,
manželů Jiřího a Marie Zachařových, Jiřího Zachaře a Judity Žďánské na
Zdeňku
Medunovou a
2) prodej objektu č. p. 1225 ul. Palackého 17 s pozemkem p. č. 1008 zast. pl. v k. ú.
Podmokly
kupující:
manželé Jaroslav a Milada Ženkovi u Děčína
podíl 689/10772 za kupní cenu 317 696,--Kč,
Zdeňka Medunová z Děčína
podíl 688/10772 za kupní cenu 317 236,--Kč,
manželé Bohuslav a Jana Bendovi z Děčína
podíl 696/10772 za kupní cenu 320 924,--Kč,
Jiřina Bártová z Děčína
podíl 674/10772 za kupní cenu 310 780,--Kč,
Dagmar Němcová z Děčína
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podíl 1416/10772 za kupní cenu 652 915,--Kč,
Olga Kačírková z Děčína
podíl 795/10772 za kupní cenu 366 573,--Kč,
Dagmar Voráčková z Děčína
podíl 701/10772 za kupní cenu 323 230,--Kč,
manželé Jana Minichová Hašková a
JUDr. Petr Minich z Děčína
podíl 708/10772 za kupní cenu 326 457,--Kč,
manželé Jan a Darina Horčičkovi z Děčína
podíl 777/10772 za kupní cenu 358 273,--Kč,
Lenka Zigová z Děčína
podíl 717/10772 za kupní cenu 330 607,--Kč,
Jiří Jeřábek z Děčína
podíl 388/10772 za kupní cenu 178 906,--Kč,
Milena Wurstová z Děčína
podíl 388/10772 za kupní cenu 178 906,--Kč,
Pavel Říha z Děčín IV
podíl 404/10772 za kupní cenu 186 284,--Kč,
Ludmila Vejnarová z Děčína
podíl 404/10772 za kupní cenu 186 284,--Kč,
manželé Jiří a Marie Zachařovi z Děčína
podíl 468/10772 za kupní cenu 215 486,--Kč,
Jiří Zachař z Ústí nad Labem
podíl 233/10772 za kupní cenu 107 743,--Kč,
Jana Pazourková z Děčína
podíl 422/10772 za kupní cenu 250 376,--Kč,
Judita Žďánská z Děčína
podíl 204/10772 za kupní cenu 119 424,--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.
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) ve výši 5,9 %,
tj.
257 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0406 14 03
Rada města projednala žádost Mgr. Richarda Pavlíka o revokaci usnesení ZM a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 0414 02 03 ze dne 19. 2. 2004.
Usnesení č. RM 0406 14 04
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 276/2004/RKS/284/5 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. 284/5 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:
Juraj Kanči z Děčína
za nabídnutou cenu 83 000,--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
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 0406 19 01
Rada města projednala návrh platu ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková
organizace a
schvaluje
plat MgA. Petru Michálkovi, řediteli Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, podle
důvodové zprávy, s platností od 20. března 2004.
Usnesení č. RM 0406 22 01
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0401 026 ze dne 6. 1. 2004 a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit pro Mateřskou školu Děčín XXIV - Krásný Studenec variantu
č. 1, tj. ponechání provozu mateřské školy za podmínky převzetí objektu mateřské školy do
30. 6. 2004 firmou Šuba Bauer za dodržení všech zákonných podmínek provozu předškolních
zařízení, za současného dofinancování nadnormativních výdajů z rozpočtu města; v případě
nepřevzetí objektu zrušení provozu k 31. 7. 2004.
Usnesení č. RM 0406 22 02
Rada města projednala doplnění „Optimalizace sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0401 027 ze dne 6. 1. 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pro Mateřskou školu Děčín XV – Prostřední Žleb variantu č. 1,
tj. zrušení k 31. 7. 2004, zavedení autobusového dopravního spojení a vytvoření podmínek
pro vznik soukromé mateřské školy Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 0406 22 03
Rada města projednala oznámení Mgr. Ludmily Lacinové, ředitelky Základní školy Děčín II,
Kamenická 1145, příspěvková organizace, o ukončení pracovního poměru a výkonu funkce
ředitelky základní školy a toto oznámení
bere na vědomí
a
pověřuje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy požádat Krajský úřad Ústeckého kraje a Českou školní
inspekci o určení členů do konkursní komise.
Usnesení č. RM 0406 50 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod objektu Sportovní haly v Maroldově ul.,
Děčín I, včetně pozemků a uzavření nájemní smlouvy k objektu Sportovní haly Maroldova ul.,
Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti na pozemku
p. č. 7/5 zast. pl. v k. ú. Děčín a pozemku p. č. 7/5 zast. pl., pozemku p. č. 7/6 ostat. pl.,
pozemku p. č. 7/7 ost. pl., pozemku p. č. 33/1 zahrada a pozemku p. č. 33/2 ost. pl. vše v k. ú.
Děčín z majetku Sportovního klubu Děčín, občanské sdružení, do majetku města Děčín s tím,
že k převodu dojde po ukončení veřejné obchodní soutěže na rekonstrukci a přístavbu tohoto
objektu a za podmínky přechodu závazků plynoucích z vyhlášené veřejné obchodní soutěže
na město Děčín včetně přijetí dodavatelského úvěru a
schvaluje
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variantu č. 1, tj. uzavření nájemní smlouvy k objektu Sportovní hala Maroldova ul., Děčín I,
mezi městem Děčín a BK Děčín, s. r. o., na dobu určitou 15 let, která bude uzavřena ke dni
podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 0406 50 02
Rada města projednala návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vydat jednací řád Zastupitelstva města Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0406 50 03
Rada města projednala oznámení Bc. Mileny Šikýřové Mestlové o vzdání se funkce vedoucí
odboru Státní sociální podpory k 31. březnu 2004 a toto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0406 60 01
Rada města projednala návrh na užití městského znaku a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na plakátech a materiálech, vydaných při příležitosti návštěvy
presidenta ČR a jeho manželky dne 28. března 2004 ve městě Děčín.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta
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