Město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 6. dubna 2004

Usnesení č. RM 0409 10 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude
konat dne 29. dubna 2004 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto – po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. RM 0409 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na

vědomí

usnesení č. 1366/2000/1
usnesení č. 0328 057/1
usnesení č. RM 0402 1002/1
VzDK
usnesení č. RM 0402 1002/2

vedoucí odboru správy majetku
vedoucí odboru rozvoje
ředitel Městské policie Děčín

VzDK
DK 09/04

vedoucí odboru vnitřních věcí

VzDK.

Usnesení č. RM 0409 11 02
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se bezúplatného převodu objektů bývalého Okresního úřadu Děčín do
vlastnictví města Děčín a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 03 18 037 ze dne 17. června 2003 a to bod
3. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva
č. ZM 0307 0506 ze dne 26. června 2003 a to bod 3. v plném znění.

města

Usnesení č. RM 0409 13 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a návrh předkládací ceny objektu
trafostanice s pozemkem p. č. 237/5 zast. pl. v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 0402 13 08 ze dne 20. 1. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0414 03 03 ze dne
19. 2. 2004 v plném znění a předkládací cenu objektu trafostanice s pozemkem p. č. 237/5
zast. pl. v k. ú. Děčín – Staré Město dle „Zásad„ ve výši 307 260,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 0409 13 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a návrh předkládací ceny objektu a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0402 13 07 ze dne 20. 1. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0414 03 04 ze dne 19. 2. 2004 v plném znění
2. předkládací cenu objektu č. p. 1297 ul. Želenická, Děčín VI, včetně pozemku p. č. 3453/67
zast. pl. v k. ú. Podmokly za cenu dle varianty č. 1, tj. dle ZP ve výši 183 370,--Kč +
ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 0409 13 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/2004/OSM o odprodeji domu č. p. 575 a
č. p. 622 Mírové nám., Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu Mírové nám. č. p. 575 a č. p. 622 včetně pozemku
p. č. 949 zast. pl. vše v k. ú. Podmokly s věcným břemenem práva chůze a jízdy
kupující:
pan Jiří Vojáček z Děčína
za kupní cenu 500 000,--Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena níží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravy domu dle čl. VII odst. 1)
č. p. 622 ve výši 20%, tj. 27 975,--Kč
č. p. 575 ve výši 20%, tj. 35 007,--Kč.
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Usnesení č. RM 0409 13 04
Rada města projednala žádost o dočasné snížení nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
snížení nájemného z nebytových prostor v objektu Dvořákova 1313/3, Děčín II, panu
Rastislavu Sobíškovi na dobu od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2006 nebo do doby prodeje nebytových
prostor na částku 50,--Kč měsíčně.
Usnesení č. RM 0409 13 05
Rada města projednala zprávu o likvidaci Bytového podniku Děčín v likvidaci zastoupenou
likvidátorem podniku Ing. Miroslavem Weiserem a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0409 13 06
Rada města projednala žádost HC Děčín s. r. o. o schválení ceny za pronájem sportovní
plochy zimního stadionu a
schvaluje
cenu za pronájem sportovní plochy zimního stadionu na in-line hokej od 20:00 hodin do
11:00 hodin za 500,--Kč za 1 hodinu pronájmu včetně šatny a od 11:00 hodin do 20:00
hodin za 800,--Kč za 1 hodinu pronájmu včetně šatny, cenu za veřejné bruslení na
kolečkových bruslích pro bruslící 20,--Kč a nebruslící 10,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 07
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 0332 087 ze dne 11. 11. 2003,
pronájem objetu č. p. 30 a záměr odprodeje objektů č. p. 31 a 668 včetně pozemků vše v
k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0332 087 ze dne 11. 11. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru odprodeje objektu č. p. 31 včetně pozemku
p. č. 853/3 dle geometrického plánu č. 2358-154/2003, objektu č. p. 30 včetně pozemku
p. č. 851 a objektu č. p. 668 včetně pozemku p. č. 852 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 0409 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.
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Usnesení č. RM 0409 13 10
Rada města projednala žádosti 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 0409 13 11
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 0409 13 12
Rada města projednala návrh na úpravu a doplnění části usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
úpravu a doplnění části usnesení rady města č. RM 0403 13 03 ze dne 3. 2. 2004 v bodě 3
v doporučující části následovně: “zastupitelstvu města schválit výkup objektu č. p. 97
Dolní Oldřichov, Děčín VIII, na 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 a výkup
pozemku st. p. č. 667 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím o
výměře 176 m2 za cenu 150,--Kč/m2, tj. 26 400,--Kč od WICO B. G. M., a. s.” a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úpravu a doplnění části usnesení zastupitelstva města
č. ZM 0414 03 05 ze dne 19. 2. 2004 v bodě 3 ve schvalovací části následovně: ”výkup
objektu č. p. 97 Dolní Oldřichov, Děčín VIII, na 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 a výkup pozemku st. p. č. 667 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím o výměře 176 m2 za cenu 150,--Kč/m2, tj. 26 400,--Kč od WICO B.G.M., a.
s.”
Usnesení č. RM 0409 13 13
Rada města projednala oznámení o konání závodů v mototrialu ve dnech 9. 4. 2004 a
10. 4. 2004 na Zimním stadionu v Děčíně a konání závodů
schvaluje.
Usnesení č. RM 0409 13 14
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
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pronájem pozemků p. č. 296/1 o výměře 714 m2 a p. č. 296/2 o výměře 343 m2 v k. ú.
Dolní Žleb na zahradu, za cenu 756,--Kč/rok pro paní Blaženu Hillebrandovou z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 296/1 o výměře 714 m2,
p. č. 296/2 o výměře 343 m2 a p. č. 296/4 o výměře 579 m2 vše v k. ú. Dolní Žleb na
zahrady.
Usnesení č. RM 0409 13 15
Rada města projednala návrh na směnu případně prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města směnit pozemky z majetku města část pozemku p.
č. 2872 část pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, a do majetku města část pozemku p. č. 313 v k. ú. Děčín o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven s finančním vyrovnáním,
- variantu č. 2, tj. záměr města prodat část pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, na zajištění přístupu k soukromému pozemku.
Usnesení č. RM 0409 13 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 300 v k. ú.
Děčín - Staré Město o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
na
zahrady.

Usnesení č. RM 0409 13 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 302 v k. ú. Děčín Staré Město o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, na zahrady.
Usnesení č. RM 0409 13 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2803 v k. ú. Děčín o
výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, na zahrady.
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Usnesení č. RM 0409 13 19
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 842 v k. ú. Děčín Staré Město o výměrách stanovených GP za účelem výjezdů z garáží.
Usnesení č. RM 0409 13 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 419/5 o výměře 307 m2 v
k. ú. Folknáře na zahradu.
Usnesení č. RM 0409 13 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 971/8 o výměře 590 m2
k. ú. Boletice nad Labem na stavbu RD.

v

Usnesení č. RM 0409 13 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 600 o výměře 234 m2
k. ú. Chrochvice jako přístup a zázemí k RD.

v

Usnesení č. RM 0409 13 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 175/1 o výměře 348 m2 ,
pozemek st. p č. 39 o výměře 59 m2 a část pozemku p. č. 1134/8 o výměře upřesněné GP vše
v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu a zázemí k domu.

Usnesení č. RM 0409 13 25
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Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č.
666/5 o výměře 909 m2 v k. ú. Bynov na stavbu RD.

Usnesení č. RM 0409 13 26
Rada města projednala návrh prodej na části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 495/7 o výměře dle GP
v k. ú. Děčín - Staré Město na zahradní restauraci.
Usnesení č. RM 0409 13 27
Rada města projednala návrh prodej na části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1235/2 o výměře dle GP
v k. ú. Podmokly na stavbu restaurace s předzahrádkou.
Usnesení č. RM 0409 13 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 562/2 (díl „a“), části pozemku
p. č. 562/4 (díl „c“), části pozemku p. č. 562/5 (díly „f + i“) a části pozemku p. č. 562/6
(díl „g“) ( dle GP č. 536-113/2003 se jedná o pozemek p. č. 562/6 o výměře 845 m2) v k. ú.
Bynov pro manžele Blanku a Jaromíra Veselých z Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 21 125,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 769/1 o výměře 963 m2 v k. ú. Děčín pro
paní Zdeňku Habartovou z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
68 150,--Kč + ostatní náklady na stavbu RD s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII
odst. 1 „Postupu a zásad...“, tj. 15 000,--Kč.
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Usnesení č. RM 0409 13 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1530 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře 161 m2 pro manžele Romana a Renatu Šmídlovy z Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 4 025,--Kč + venkovní úpravy za cenu 4 101,--Kč + trvalé porosty za
cenu 13 114,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 356 (dle GP č. 378-245/2003 se
jedná o pozemek p. č. 356/2 o výměře 84 m2) v k. ú. Chrochvice pro manžele Ing. Josefa a
Helenu Zdeňkovy z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 100,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 347/1 (dle GP č. 489-139/2003
se jedná o pozemek p. č. 347/8 o výměře 300 m2) v k. ú. Bělá u Děčína pro manžele Věru a
Zdeňka Kosíkovy z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 7 733,--Kč +
trvalé porosty za cenu 233,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 11 (dle GP č. 193-245/2003 se jedná
o pozemek p. č. 11/2 o výměře 800 m2) v k. ú. Lesná u Děčína, za účelem stavby RD pro
manžele Petra a Magdu Ronešovy z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
30 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 34
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1055/35 (dle GP č. 505-164/2003 se
jedná o st. p. č. 677 o výměře 107 m2) a části pozemku p. č. 1055/35 (dle GP č. 505-164/2003
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se jedná o pozemek p. č. 1055/35 o výměře 834 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Martina Freiberga z Děčína, za cenu 57 750,--Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0409 13 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 971/4 o výměře 590 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Gattringerovy z Děčína, za
cenu 24 750,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0409 13 36
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku p. č. 394/5 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 394/5 v k. ú. Bělá u Děčína (dle GP
č. 499-166 /2003 pozemek p. č. 394/7 o výměře 51 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím,
paní Františce Sekaninové z Děčína, za cenu 1 275,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 37
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 404 a p. č. 403/4 oba v k. ú. Děčín
(dle GP č. 1585 - 125 /2003 pozemek p. č. 403/4 o výměře 186 m2), se všemi součástmi a
příslušenstvím, manželům Kýnlovým z Děčína, za cenu 4 650,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 38
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 399/1 a p. č. 403/3 oba v k. ú. Děčín
(dle GP č. 1585 - 125 /2003 pozemek p. č. 403/3 o výměře 476 m2), se všemi součástmi a
příslušenstvím, manželům Bednářovým, z Děčína, za cenu 11 900,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0409 13 39
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku p. č. 2922/1v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2922/1 v k. ú. Děčín (dle GP č.
1584-124/2003 pozemek p. č. 2922/5 o výměře 76 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím,
manželům Milanovi a Jarmile Hájkovým z Děčína, za cenu 19 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 40
Rada města projednala návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 435/15 a části pozemku p. č. 435/16
oba v k. ú. Bělá u Děčína (dle GP č. 514-045 /2004 pozemek p. č. 435/15 o výměře 999 m2),
se všemi součástmi a příslušenstvím, Ing. Kateřině Matunové z Děčína, za cenu 69 950,-Kč + ostatní náklady a s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“,
tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 41
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 435/4 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
768 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům JUDr. Karlovi a Libuši Stehlíkovým
z Děčína, za cenu 58 400,--Kč + ostatní náklady a s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII
odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 42
Rada města projednala návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 435/17 a části pozemku p. č. 435/16
oba v k. ú. Bělá u Děčína (dle GP č. 514-045 /2004 pozemek p. č. 435/17 o výměře 985 m2 ),
se všemi součástmi a příslušenstvím, panu Mgr. Aleši Podrábskému z Děčína, za cenu
69 250,--Kč + ostatní náklady a s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu
a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 43
Rada města projednala návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 435/14 v k. ú. Bělá u Děčína o
výměře 1113 m2 (dle GP č. 514-045 /2004 pozemek p. č. 435/14 o výměře 1113 m2), se
všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Robertovi a Vladimíře Parlesákovým z Děčína,
za cenu 75 650,--Kč + ostatní náklady a s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1
„Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 76 v k. ú. Vilsnice a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 76 (dle GP č. 304-200/2003 se jedná
o pozemek p. č. 76/1 o výměře 1075 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Jiřího Jetela z Děčína a Radku Jetelovou z Děčína, za cenu 73 750,--Kč +
ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 76 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 76 (dle GP č. 304-200/2003 se jedná
o pozemek p. č. 76/2 o výměře 1250 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele MUDr. Antonína a Jiřinu Zamykalovy z Děčína, za cenu
82 500,--Kč +
ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 76 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 76 (dle GP č. 304-200/2003 se jedná
o pozemek p. č. 76/3 o výměře 1250 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Bc. Jaroslava Horáka z Děčína, za cenu 82 500,--Kč + ostatní náklady, výhradně za
účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu
a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 47
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 76 a p. č. 78 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 76 a části pozemku p. č. 78 (dle GP
č. 304-200/2003 se jedná o pozemek p. č. 76/4 o výměře 1399 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Ing. Libora a Radku Žákovy z Děčína, za cenu
89 950,--Kč + ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou
úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 79 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 79 o výměře 204 m2
v
k. ú. Vilsnice na zahradu s tím, že cena za prodej bude stanovena ve výši 15,--Kč/m2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 49
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/1 (díl „a“ o výměře 1772 m2)
a části pozemku p. č. 489/3 (díl „c“ o výměře 201 m2) - (dle GP č. 211-43/2004 se jedná o
pozemek p. č. 489/1 o výměře 1973 m2) v k. ú. Folknáře 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. 118 650,--Kč.

Usnesení č. RM 0409 13 50
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/1 (díl „b“ o výměře 1129 m2) a
části pozemku p. č. 489/3 (díl „d“ o výměře 105 m2 ) - (dle GP č. 211-43/2004 se jedná o
pozemek p. č. 489/4 o výměře 1234 m2) v k. ú. Folknáře 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. 81 700,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 51
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/3 (dle GP č. 211-43/2004 se
jedná o pozemek p. č. 489/3 o výměře 1301 m2) v k. ú. Folknáře 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. 118 650,--Kč.

Usnesení č. RM 0409 13 52
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/3 (dle GP č. 211-43/2004 se
jedná o pozemek p. č. 489/5 o výměře 1105 m2) v k. ú. Folknáře 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. 118 650,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 13 53
Rada města na projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 489/1 (dle GP č. 211-43/2004 se
jedná o pozemek p. č. 489/6 o výměře 170 m2) v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Jiřího a Bohumilu Harychovy z Děčína,
za cenu 4 250,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 54
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003 se
jedná o pozemek p. č. 893/11 o výměře 17 m2) v k. ú. Děčín paní Marii Moravcové z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 550,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 55
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/12 o výměře 14 m2) v k. ú. Děčín panu Karlu Koudelovi z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 100,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 56
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/13 o výměře 13 m2) v k. ú. Děčín manželům Kostelkovým z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 950,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 57
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/14 o výměře 11 m2) v k. ú. Děčín MUDr. Anně Briestenské z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 650,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 58
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/15 o výměře 10 m2) v k. ú. Děčín manželům Peleškovým z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 500,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 59
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/16 o výměře 9 m2) v k. ú. Děčín manželům Šuberovým z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 350,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 60
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 893/1 (dle GP č. 1588-137/2003
se jedná o pozemek p. č. 893/17 o výměře 13 m2) v k. ú. Děčín manželům Šivrovým z
Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 950,--Kč
+ ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0409 13 61
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 443/1 (dle GP
č. 2360-210/2003 se jedná o pozemek p. č. 443/5 o výměře 395 m2) v k. ú. Podmokly pro
manžele Irenu a Jana Tomsovy z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
9 875,--Kč + trvalé porosty za cenu 6 324,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 62
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č.1, tj. prodej pozemku p. č. 996/2 o výměře 998 m2 a
pozemku st. p. č. 254 o výměře 226 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro manžele Jaroslava a
Věru Veselých z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 30 600,--Kč + trvalé
porosty za cenu 1 335,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 63
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 194 (dle GP č. 526-186/2003 se
jedná o pozemek p. č. 194/2 o výměře 109 m2) v k. ú. Děčín - Staré Město panu
Robertu Divišovi z Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 725,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0409 13 65
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. XLIII. ze dne
24. 5. 2001 v plném znění.
Usnesení č. RM 0409 13 66
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 0330 061 ze dne 21. 10. 2003, týkající se prodeje pozemku
p. č. 850/1 o výměře 707 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město, v plném znění a

doporučuje
zastupitelstvu města
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0311 0702 ze dne 20. 11. 2003, týkající
se prodeje pozemku p. č. 850/1 o výměře 707 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město, v plném
znění a
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2. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 850/1 o výměře dle GP v k. ú. Děčín Staré Město na zahradu, s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu
přes pozemky p. č. 850/2 a p. č. 890 v k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. RM 0409 13 67
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rada města č. 589/02 ze dne 9. 5. 2002, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1037/1 o výměře dle GP v k. ú. Chlum u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. XLII ze dne
30. 5. 2002, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Chlum u Děčína,
v plném znění.
Usnesení č. RM 0409 13 68
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. 0315 089 ze dne 13. 5. 2003 ve smyslu změny
kupujících z původního znění „manželům Petrovi a Heleně Mrázkovým z Děčína a manželům
Aleši Röhrichovi z Děčína
a Daniele Röhrichové, Děčín“ na nové znění „manželům
Petrovi a Heleně Mrázkovým, z Děčína a manželů
Milošovi a Yvetě Röhrichovým z
Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 0307 0635
ze dne 26. 6. 2003 ve smyslu změny kupujících z původního znění „manželům
Petrovi a Heleně Mrázkovým z Děčína a manželům Aleši Röhrichovi z Děčína a Daniele
Röhrichové, bytem ,z Děčína“ na nové znění „manželům Petrovi a Heleně Mrázkovým z,
Děčína a Milošovi a Yvetě Röhrichovým z Děčína
Usnesení č. RM 0409 14 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 316/2004/RKS/1 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. 1 ul. Labské nábřeží, včetně pozemku st.
p. č. 129/1 v k. ú. Prostřední Žleb, dle Občanského zákoníku
kupující:
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Petr Knespl z Děčína
a Roman Dvořák z Děčína
kupní cena: 643 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících zachovat pouliční osvětlení, které je
k objektu připevněno.
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. 124 432,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 02
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu Čs. legií 200/19, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny
1) u podílu pana Jiřího Herzoga o vložené finanční prostředky dle znaleckého posudku,
tj. o částku ve výši 182 906,--Kč
2) u podílu paní Ivety Röhrichové o vložené finanční prostředky dle znaleckého posudku ve
výši 49 287,--Kč a částku dosud neodbydleného nájemného která bude upřesněna ke dni
podpisu kupní smlouvy
3) u podílu paní Danuše Homolkové o vložené finanční prostředky dle znaleckého posudku
ve výši dle varianty č. 1, tj. 385 591,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 03
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 178 ul. Žerotínova 34, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 178 ul. Žerotínova 34, Děčín III, do 30. 6. 2005.
Usnesení č. RM 0409 14 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 5/04/OE o odprodeji domu č. p. 238
V Hliništi 3, Děčín VII, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 0303 604 ze dne 13. 2. 2003, týkající se
odprodeje domu V Hliništi 238/3, Děčín VII, s pozemkem p. č. 349 zast. pl. v k. ú.
Chrochvice a
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2) prodej domu č. p. 238 V Hliništi 3, Děčín VII, s pozemkem p. č. 349 zast. pl. v k. ú.
Chrochvice
kupující:
manželé Oldřich a Dagmar Kubcovi z Děčína
za kupní cenu 500 000,--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
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20%, tj. 83 184,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 6/04/OE o odprodeji domu č. p. 200
ul. Čs. legií 19, Děčín IV, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 200 ul. Čs. legií 19 s pozemkem p. č. 962
zast. pl. v k.ú. Podmokly
kupující:
neb. j. č.
200/501 manželé Jiří a Irena Hercogovi
200/502 Danuše Homolková
200/503 Yveta Röhrichová
byt.j.č.
200/1
manželé Radomír a Jarmila Kotalovi
200/2
Světlana Petřinová
200/3
manželé Emil a Ludmila Svačinovi
200/4
Jana Zámečníková
200/5
manželé Václav a Markéta Novákovi
200/6
Jindřiška Zlámalová
200/7
manželé Petr a Olga Grausgruberovi
200/8
Jan Plhal

podíl spol. ploch
2205/11569
1680/11569
982/11569

kupní cena v Kč
849 421,-704 793,-359 817,--

553/11569
1026/11569
732/11569
1242/11569
1069/11569
784/11569
626/11569
670/11569

202 604,-337 410,-253 620,-307 560,-346 275,-268 440,-198 697,-212 663,--

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
- se kupní cena u neb. j. č. 200/501, 200/502, 200/503 sníží o vložené finanční prostředky,
resp. o částku dosud neodbydleného nájemného dle samostatného rozhodnutí zastupitelstva
města.
Usnesení č. RM 0409 14 06
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Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu „Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a
nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech
z vlastnictví města Děčína“ s účinností od 30. 4. 2004.
Usnesení č. RM 0409 14 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 312/2004/RKS/845 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. 845 ul. Krátká, včetně pozemku st. p. č.
3490 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:
Miroslav Matouch a Irena Matouchová z Děčína
kupní cena 810 000,--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. 124 954,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 315/2004/RKS/617 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. 617 ul. Bezručova, včetně pozemku
st. p. č. 996 v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:
ECS, s. r. o., sídlem Masarykova 196/114, Ústi nad Labem
kupní cena 2 135 877,--Kč
V objektu bude umístěn rozvaděč 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
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nemovitostí.
Usnesení č. RM 0409 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 314/2004/RKS/241 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. 241, 242 ul. Karolíny Světlé, včetně
pozemků st. p. č. 354, 355 v k. ú. Chrochvice, dle Občanského zákoníku
kupující:
ECS, s .r. o., sídlem Masarykova 196/114, Ústi nad Labem
kupní cena 653 630,--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.
Usnesení č. RM 0409 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 313/2004/RKS/379 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. 379, ul. Stavební, včetně pozemku
st. p. č. 2250/1 v k. ú. Děčín s věcným břemenem přístupu přes část pozemku č. 2250/1 pro
vlastníka pozemku p. č. 2250/2 dle GP č. 1159-83-98, dle Občanského zákoníku

kupující:
Jezbera a syn v. o. s., sídlem Varšavská 991/15, Děčín VI
kupní cena 790 000,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících zachovat 1 ks dopravního značení, které
je k objektu připevněno.
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. 117 020,--Kč.
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Usnesení č. RM 0409 14 11
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu Prokopa Holého 138/27, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. l, tj. prodej objektu Prokopa Holého 138/23,
Děčín IV, včetně pozemku p. č. 926 v k. ú. Podmokly manželům Alešovi a Kamile
Bachroňovým za cenu sníženou o 385 973,-- Kč, tj. za 3 474 027,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 12
Rada města projednala návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 193/2001/RKS/334 ze dne
20. 9. 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. 334, 335, 336
ul. Litoměřická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a
na pozemku st. p. č. 484 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
66. Alena Šídlová z Děčína
byt. j. č. 335/8 vč. podílu 576/33491 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková 99 468,--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
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví TERMO Děčín,
a. s., spolu s umožněním přístupu.
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 0409 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 276/2004/RKS/349/2 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. 349/2 v budově č. p. 349 ul. Příčná, a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 713/34864 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 459/2 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Sdružení RIO, s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené panem
Martinem Šmalclem z Děčína
za nabídnutou cenu 123 086,--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.
- nájemní smlouva s firmou RadioMobil, 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 KN.

Usnesení č. RM 0409 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 277/2004/RKS/300/3 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. 300/3 v budově č. p. 300, 301
ul.
Vítova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 595/26577 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 816 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Zdeněk Žilka z Jílového u Děčína
za nabídnutou cenu 130 000,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 15
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 278/2004/RKS/401/9 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. 401/9 v budově č. p. 399, 400, 401,
402 ul. Pražská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 735/29200 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 832/17 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Eliška Libšanská z Děčína
za nabídnutou cenu 133 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě ve vlastnictví TERMO Děčín, a. s.
spolu s umožněním přístupu
- 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.
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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 279/2004/RKS/401/11 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. 401/11 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:
Halka Horáčková z Děčína
za nabídnutou cenu 210 000,--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
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- 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 KN.

Usnesení č. RM 0409 14 17
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 280/2004/RKS/400/4 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. 400/4 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:
Sdružení RIO, s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené panem
Martinem Šmalclem z Děčína
za nabídnutou cenu 75 495,--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 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 KN.

Usnesení č. RM 0409 14 18
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 281/2004/RKS/562/1 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. 562/1 v budově č. p. 562 ul.
Lipová, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 347/2508 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1839 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jan Plhal z Děčína
za nabídnutou cenu 80 000,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 19
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 282/2004/RKS/368/6 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. 368/6 v budově č. p. 368 ul. Teplická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 660/5080 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 579 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ladislav Nistor z Děčína
za nabídnutou cenu 130 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- zachovat a strpět právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 579 na pozemek p. č. 581.
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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 20
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 283/2004/RKS/1148/9 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. 1148/9 v budově č. p. 1148 ul.
Teplická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 434/9739 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1068 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Ladislav Nistor z Děčína
za nabídnutou cenu 65 738 ,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 21
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 284/2004/RKS/932/3 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. 932/3 v budově č. p. 932
Podmokelská, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 746/10018
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1203 v k. ú. Podmokly, dle zákona
72/1994 Sb.

ul.
na
č.

kupující:
Petr Krajíček z Děčína
za nabídnutou cenu 140 323,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 22
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 285/2004/RKS/285/17 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. 285/17 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:
Eva Borutová z Ústí nad Labem
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
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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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 23
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 286/2004/RKS/585/7 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. 585/7 v budově č. p. 585 ul.
Bezručova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 709/5438 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 991/1 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Bartoloměj Damu z Děčína
za nabídnutou cenu 117 473,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 24
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 287/2004/RKS/507/1 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. 507/1 v budově č. p. 507 ul.
J. z Poděbrad, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 374/2902 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1894 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jan Kožár z Děčína
za nabídnutou cenu 63 954,--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 KN.
Usnesení č. RM 0409 14 25
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 288/2004/RKS/256/3 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. 256/3 v budově č. p. 256, 257 ul.
Teplická, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 632/27936 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 769 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaroslava Opálecká z Děčína
za nabídnutou cenu 161 000,--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 KN.

Usnesení č. RM 0409 14 26
Rada města projednala žádost manželů Cermonových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 301/14
v objektu č. p. 301 ul. Vítova, Děčín IX, manželům Haně a Jiřímu Cermonovým za
nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. 164 333,--Kč.

Usnesení č. RM 0409 14 27
Rada města projednala žádost pana Josefa Dzurka o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 256/1
v objektu č. p. 256 ul. Teplická, Děčín IX, panu Josefu Dzurkovi za nabídkovou cenu ve výši
121 937,--Kč.

Usnesení č. RM 0409 14 28
Rada města projednala žádost paní Lucie Jersenské o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a poskytnutí slevy
z nabídkové ceny bytové jednotky č. 676/2 v objektu č. p. 676 ul. Palackého, Děčín IV, paní
Lucii Jersenské ve výši 25 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 29
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 286/12 v objektu
Na Pěšině 286, Děčín IX a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0414 02 20 ze dne 19. 2. 2004 a
2) předání nabídky dle § 22 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění nájemcům bytové jednotky
za nabídkovou cenu dle varianty č. 1, tj. 210 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 30
Rada města projednala problematiku prodeje bytové jednotky č. 1113/1 a 1113/3 v objektu
č. p. 1113 ul. Zámecká 11, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. zveřejnění nabídky prodeje volných bytových
jednotek za původní nabídkovou cenu navýšenou o 20% a o rozdíl mezi náklady a
poskytnutou dotací a pojistným plněním s odečtením 10 000,--Kč na jednotku, tj. bytová
jednotka č. 1113/1 za 109 518,--Kč a bytová jednotka č. 1113/3 za 76 878,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 14 31
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 0414 02 21 ze dne
19. 2. 2004, týkající se odprodeje obsazené bytové jednotky č. 717/2 v objektu č. p. 717
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ul. 28. října, Děčín I, paní Jolaně Housové o dalšího kupujícího pana Vladimíra Housu z
Děčína.
Usnesení č. RM 0409 14 32
Rada města projednala návrh na změnu „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ s účinností od
30. 4. 2004.

Usnesení č. RM 0409 18 01
Rada města projednala žádost paní Milady Ženkové o poskytnutí příspěvku na zajištění akce
"28. mezinárodní setkání skalničkářů v roce 2004 v Děčíně" pro Klub skalničkářů PRIMULA
Děčín a
schvaluj e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0409 19 01
Rada města projednala Informaci o návrhu koncepčního materiálu (Zásady) pro budování
přístupových komunikací k pozemkům prodaným na výstavbu rodinných domků a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně a předkládány ke schválení do
jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 0409 19 02
Rada města projednala přihlášení projektu Rekonstrukce sportovní haly Maroldova do
programu Ústeckého kraje a
doporučuje
zastupitelstvu města přihlášení schválit spolu se zajištěním spolupodílu na financování
projektu ve výši 34,2 mil. Kč.
Usnesení č. RM 0409 19 03
Rada města projednala žádost ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
k používání služebního vozidla pro služební i soukromé účely a
schvaluje
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řediteli Městského divadla Děčín, příspěvková organizace, panu MgA. Petru Michálkovi
používání služebního motorového vozidla pro služební i soukromé účely od 7. dubna 2004.
Usnesení č. RM 0409 19 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi městem Děčín a
Zoologickou zahradou Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi městem Děčín a
Zoologickou zahradou Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, podle důvodové
zprávy, s účinností od 1. května 2004.
Usnesení č. RM 0409 19 05
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a
Svazem hudebníků ČR a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Děčín a Svazem hudebníků ČR
podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 0409 19 06
Rada města projednala žádost Euroregionu Elbe/Labe, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem o
souhlas s užitím znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín ve vydání publikace přestavující profily měst a obcí Euroregionu
Elbe/Labe.
Usnesení č. RM 0409 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1165 – ostatní komunikace, pozemku p. č. 393/24 – trvalý travní
porost v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva vedení plynovodní, vodovodní,
kanalizační a elektro přípojky a pozemku p. č. 393/33 – trvalý travní porost v k. ú. Bělá u
Děčína věcným břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tyto pozemky včetně práva
vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
sítí pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle “Zásad “.
Usnesení č. RM 0409 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
revokuje
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usnesení rady města č. RM 0325 006 ze dne 2. 9. 2003 v plném znění a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 830/2 – silnice, p. č. 879/1, 860/1, 848/3 – vše ost. komunikace,
p. č. 50/2, 911 – zem. půdní fond, p. č. 284 – jiná plocha, p. č. 902/1 – vodní tok,
p. č. 1301/1 – manipulační plocha, vše v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
vedení zemního kanalizačního potrubí přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0409 20 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 591/1 – ostatní komunikace v k. ú. Folknáře věcným břemenem
práva vedení elektro přípojky nn přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj.
vlastníka sítí za cenu dle “Zásad“.
Usnesení č. RM 0409 20 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 761/138 – manipulační plocha v k. ú. Bynov věcným břemenem
práva vedení plynovodní přípojky přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj.
vlastníka sítí za cenu dle “Zásad“.

Usnesení č. RM 0409 20 05
Rada města projednala žádost firmy ELECOM s. r. o. o udělení plné moci za účelem
vybudování komunikace na pozemku p. č. 393/24 a pozemku p. č. 393/33 v k. ú.
Bělá u Děčína a tuto
schvaluje
a
pověřuje
starostu města k podepsání plné moci pro firmu ELECOM s. r. o. se sídlem U Plovárny
1262/17, Děčín I, za účelem vybudování komunikace na pozemku p. č. 393/24 a pozemku p.
č. 393/33 v k. ú. Bělá u Děčína.

Usnesení č. RM 0409 21 02
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Rada města projednala žádost Bike klubu Děčín a
rozhodla
prodloužit bezplatný vstup do Plaveckého areálu v Děčíně panu Radanu Pazderkovi
na rok 2004.
Usnesení č. RM 0409 21 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních příspěvků sportovcům a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek sportovcům, kteří se v roce 2003 umístili na l., 2. nebo 3. místě
na ME ve výši 4 000,--Kč
- běh – psí spřežení-štafeta:
panu Rudolfu Homolkovi a panu Petru Toncarovi
na EP a MR – ve výši 3 000,--Kč
- kanoistický maratón:
panu Tomáši Dudovi, paní Lucii Kovačkové,
panu Janu Obermannovi, panu
Jakubu Zemanovi, panu Janu Charvátovi, panu Tomáši Charvátovi,
panu
Pavlu Rothmeierovi, paní Lence Hrochové, panu Michalu Zavřelovi, paní L. Havlíčkové,
paní Kateřině Havlíčkové, panu J. Kubíčkovi,
-

sportovní gymnastika:
střelba na kovové siluety:
chůze na 20 km – Poděbrady:
veslování – čtyřka párová,dvojskif:

paní Petře Šulcové
panu Pavlu Rambouskovi
panu Pavlu Svobodovi
paní Janě Draslarové.

Usnesení č. RM 0409 21 04
Rada města projednala návrh na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním
subjektům a
rozhodla
poskytnout mimořádný finanční příspěvek sportovním subjektům ve výši:
5 000,--Kč sportovnímu klubu Sportcentrum Děčín pro juniory za 1. místo na MR,
10 000,--Kč sportovnímu klubu TJ Slavia Děčín pro juniory a dorost za 1. a 2. místa na MR
5 000,--Kč TJ Kabelovně Děčín pro dorostenku Lucii Antoniovou za 1. místo na MR
v kanoistickém maratónu a juniorku Petru Obermannovou za 1. místo na MR
v kanoistickém maratónu.
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Usnesení č. RM 0409 21 05
Rada města projednala návrh na oceňování úspěšných sportovců v roce 2004 a
schvaluje
variantu č. 2, tj. oceňování úspěšných sportovců jednou za rok v prosinci hodnoceného roku.
Usnesení č. RM 0409 21 06
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2004 a po úpravě
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2004 ve výši do
50 000,--Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0409 21 07
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o finančních dotacích
subjekty dle důvodové zprávy ve výši nad 50 000,--Kč.

v roce 2004 pro sportovní

Usnesení č. RM 0409 50 01
Rada města projednala návrh využití finančních prostředků z výtěžku výherních hracích
přístrojů na veřejně prospěšný účel a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o využití finančních prostředků ve výši 1 691 201,52 Kč,
které byly městu Děčín k 31. 3. 2004 odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na
základě odst. 2 § 4 a § 16 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách na
veřejně prospěšný účel, dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0409 50 02
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních
mapových podkladů města Děčín a smlouvu o dílo, Tvorba digitální technické mapy města
Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města předložené smlouvy schválit.

Usnesení č. RM 0409 50 03
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Rada města projednala žádost HC Děčín s. r. o. o souhlas s užitím znaku města Děčín a
souhlasí
s umístěním znaku města Děčín do středového kruhu ledové plochy na Zimním stadionu
v Děčíně.
Usnesení č. RM 0409 60 01
Rada města projednala problematiku dostavby městského divadla – III. etapa a
schvaluje
variantu č. 2, tj. pokračovat ve stavebních pracích do výše ceny vyplývající ze smlouvy o dílo,
tj. 12 196 tis. Kč (včetně zvýšené DPH, dále odsouhlasených a provedených víceprací,
týkajících se změny založení opěrné zdi a opravy dělící zídky, a provedení EPS v nové
přístavbě divadla), s rozšířením prací o realizaci protipožární clony ve výši 2 261 tis. Kč
včetně 19 % DPH s tím, že stavba bude přechodně finančně kryta dodavatelským úvěrem a
následně dle vývoje rozpočtových příjmů jako prioritní akce kryta v rámci návrhu na změnu
rozpočtu roku 2004, včetně nákladů souvisejících s poskytnutím dodavatelského úvěru.
Usnesení č. RM 0409 60 02
Rada města projednala žádost SaM silnice a mosty Děčín a. s. o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na pozvánce vydávané u příležitosti slavnostního předání mostů
ul. Vilsnická a ul. Slepá v Děčíně VI a mostu přes náhon v Obloukové ul. v Děčíně I.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta
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