Město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 5. října 2004

Usnesení č. RM 0420 10 01
Rada města projednala návrh na doplnění pozvánky na 20. zasedání zastupitelstva města
a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 0420 10 02
Rada města projednala návrh Nařízení města Děčín č. 12/2004 o stanovení maximální ceny
za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín a
ruší
Nařízení města č. 1/2003 a
vydává
Nařízení města č. 12/2004 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0420 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0327 060/1

vedoucí OSM

Usnesení č. RM 0420 11 02
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín

DK 01/05.

č. 8/2004 a

doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 8/2004 – Požární řád
města Děčín.

Usnesení č. RM 0420 11 03

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města
vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2004, kterou se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
Usnesení č. RM 0420 12 01
Rada města projednala žádost Konfederace politických vězňů ČR o příspěvek na částečné
pokrytí nákladů na provoz a správu nebytového prostoru Hálkova 1030/8, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Konfederaci
politických vězňů ČR v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0420 13 01
Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
z nebytových prostor Krásnostudenecká 797/80, Děčín VI, panu Josefu Fulínovi ve výši dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0420 13 02
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory o celkové ploše cca 100 m2 v objektu
Základní školy, se sídlem ulice Míru 152, Děčín XXXII, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 0420 13 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 5/2004/OSM o odprodeji objektu č. p. 64
ul. Družstevní, Děčín X, včetně pozemků st. p. č. 40/1, st. p. č. 40/2 a p. č. 36 vše v k. ú.
Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 64 ul. Družstevní, Děčín X,
pozemků st. p. 40/1, st. p. č. 40/2 a p. č. 36 vše v k. ú. Bělá u Děčína

kupující:
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včetně

Děčínské stavby s. r. o., se sídlem Nálepkova 223, Děčín X,
za kupní cenu 1 175 133,--Kč
V souladu se “Zásadami”
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné
náklady na řešení oprav
- bude poskytnut
příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 13,3 %,
tj. 185 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0420 13 04
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit výjimku z „Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města“
2) zveřejnit záměr města odprodat objekty Vítězství č. p. 81, Děčín XXXI
č. p. 82, Děčín XXXI, včetně příslušných pozemků dle doporučení SÚ.

a Družinová

Usnesení č. RM 0420 13 05
Rada města projednala opětovně informaci o provozu Plaveckého areálu Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0420 13 06
Rada města projednala návrh na pronájem a odprodej garáží a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru města odprodat:
1. garáž na pozemku p. č. 853/5 včetně pozemku p. č. 853/5 zast. plocha o výměře 21 m2
v k. ú. Podmokly
2. garáž na pozemku p. č. 853/6 včetně pozemku p. č. 853/6 zast. plocha o výměře 22 m2
v k. ú. Podmokly.

Usnesení č. RM 0420 13 07
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Rada města projednala na svém zasedání návrh na revokaci usnesení rady města
a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0330 079 ze dne 21. 10. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0733 ze dne 20. 11. 2003
v plném znění a
2. o výkupu pozemku p. č. 1156/3 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 334 m2 od pana
akad. arch. Stanislava Tomana, Praha 4, za cenu 500,--Kč/m2, tj. 167 000,--Kč + ostatní
náklady + 6 680,--Kč, jako vydání bezdůvodného obohacení za užívání komunikace
s tím, že město Děčín vybuduje oplocení mezi pozemky p. č. 1156/3 a p. č. 421/1 oba
v k. ú. Prostřední Žleb jako náhradu za původní oplocení – drátěné pletivo do výšky 180
cm ukotvené na betonových, popř. kovových sloupcích.
Usnesení č. RM 0420 13 08
Rada města projednala žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska se záborem
pozemků p. č. 3825 a p. č. 3828/2 v k. ú. Podmokly pro realizaci opravy mostu na silnici I/62
ev. č. 62-016 v Děčíně s tím, že ke kolaudaci dojde k majetkoprávnímu urovnání
vztahů – pozemky zastavěné stavbou.
Usnesení č. RM 0420 13 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p. č. 403/3 o výměře 1520 m2 a p. č. 403/4
o výměře 29435 m2 v k. ú. Chrochvice za účelem legalizace zahrádkářské kolonie.
Usnesení č. RM 0420 13 10
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1235/1 o výměře 30 m2 v k. ú.
Podmokly za účelem výstavby prodejního stánku rychlého občerstvení a prodej tiskovin.
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Usnesení č. RM 0420 13 11
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/35 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín jako zázemí k objektu.
Usnesení č. RM 0420 13 12
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 401 v
o výměře upřesněné geometrickým plánem na zahradu.

k. ú. Děčín

Usnesení č. RM 0420 13 13
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 356/1 o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chrochvice na zahrady.
Usnesení č. RM 0420 13 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1537/9 a část pozemku
p. č. 1538/4 o výměrách stanovených geometrickým plánem, vše v k. ú. Horní Oldřichov
na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 464/2 o výměře 11 m2,
pozemek p. č. 466/10 o výměře 169 m2 a pozemek p. č. 469/2 o výměře 157 m2 v k. ú.
Podmokly za účelem majetkoprávního urovnání.
Usnesení č. RM 0420 13 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1803 o výměře 155 m2
v k. ú. Děčín na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 527/2 v k. ú. Vilsnice
o výměře stanovené geometrickým plánem na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1811/1 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Podmokly – zázemí k nemovitosti.
Usnesení č. RM 0420 13 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 536/2 v
Chrochvice o výměře dle geometrického plánu na zahradu.

k. ú.

Usnesení č. RM 0420 13 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0420 13 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 130/2 o výměře 294 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 971/5 o výměře 590 m2
v k. ú. Boletice nad Labem na stavbu RD.
Usnesení č. RM 0420 13 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 837/19 o výměře 162 m2
v k. ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 169/1, dle
geometrického plánu č. 564-17/2004 ozn. jako díl „a“ o výměře 45 m2 a díl „b“ o výměře
6 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město – majetkoprávní urovnání.
Usnesení č. RM 0420 13 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2408/3 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly za účelem přístupu.
Usnesení č. RM 0420 13 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 106 a p. č. 107
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Vilsnice jako zázemí
k objektu.

Usnesení č. RM 0420 13 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 244 o výměře 220 m2
v k. ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 66 o výměře 194 m2
v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 141/1 o výměře 425 m2
a pozemek st. p. č. 24 o výměře 179 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 169/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín - Staré Město jako zázemí k domu.
Usnesení č. RM 0420 13 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3453/15 o výměře 498 m2
v k. ú. Podmokly na stavbu řadových garáží.
Usnesení č. RM 0420 13 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 132 o výměře 157 m2, p. č. 133 o výměře
153 m2 a st. p. č. 130 o výměře 798 m2, vše v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Josefa Koudelku, Děčín I, za cenu 271 090,--Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 0420 13 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 270/1 o výměře 1 m2 v k. ú.
Chrochvice (dle GP č. 276-28/97 – díl „g“) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Jaroslava a Zdenu Šírovy, Děčín VI, za cenu 150,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 419/5 o výměře 307 m2 v k. ú. Folknáře
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Leona Stibera, Děčín II, za cenu 7 675,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1666/39 o výměře 283 m2 v k. ú.
Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jana a Janu Holubovy, Děčín VI,
za cenu 7 075,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1811/3 o výměře 288 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Janu Malou, Děčín II, za cenu 72 000,--Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 0420 13 37
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2164/1 o výměře 140 m2 v k. ú.
Děčín (dle GP č. 1628-10/2004 – pozemek p. č. 2164/5) se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 3 500,--Kč + ostatní náklady, a to v ideálním podílu pro vlastníky bytových jednotek
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v objektu č. p. 686 El. Krásnohorské 3, Děčín II, dle výpisu z katastru nemovitostí,
přiloženého v důvodové zprávě, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 2164/5 v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva chůze pro vlastníka pozemků p. č. 2164/4, p. č. 2164/1 a p. č.
2167 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0420 13 38
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2164/1 o výměře 77 m2 v k. ú. Děčín
(dle GP č. 1628-10/2004 – pozemek p. č. 2164/4) a pozemku p. č. 2164/1 o výměře 73 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jaroslava a Pavlínu Kudrhaltovy, Děčín VII,
za cenu 3 750,--Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 2164/4 a části
pozemku p. č. 2164/1 věcným břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 2167 v k.
ú. Děčín.
Usnesení č. RM 0420 13 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 130 o výměře 94 m2 a pozemku
p. č. 1555/7 o výměře 127 m2, oba v
k. ú. Velká Veleň, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Alenu Ševčíkovou, Most, za cenu 2 210,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 230/7 (dle GP č. 157-179/2004
pozemek p. č. 230/13 o výměře 408 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Svatavu Benešovou, Děčín XIV, za cenu 4 080,--Kč + ostatní
náklady.

Usnesení č. RM 0420 13 41
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 388/1 o výměře 92 m2, p. č. 387/1
o výměře 966 m2 a část pozemku st. p. č. 16 (dle GP č. 101-050/2004 pozemek st. p. č. 16/2
o výměře 68 m2) v k. ú. Loubí u Děčína pro pana Danh Pham Conga, Děčín XIII, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 142 421,--Kč + ostatní náklady.

10

Usnesení č. RM 0420 13 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a zřízení věcného břemene
v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 971/9 o výměře 588 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem na stavbu RD manželům Milanovi a Miroslavě Rychnovským, Děčín XXXII, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 24 700,--Kč + ostatní náklady s podmínkou
zatížení pozemku p. č. 971/7 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva přístupu a
příjezdu pro vlastníky pozemků p. č. 971/4, p. č. 971/5, 971/2, p. č. 971/6, p. č. 971/10, p. č.
971/9 a p. č. 971/8 v k. ú. Boletice nad Labem a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 0420 13 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 291/10 o výměře 485 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína manželům Milanovi a Ireně Hrachovcovým, Děčín XXVII, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 12 125,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 761/132 (dle GP č. 555-099/2004
se jedná pozemek p. č. 761/174 o výměře 50 m2) v k. ú. Bynov manželům Pavlovi a Jindře
Černým, Děčín IX, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 250,--Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 45
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 761/100 (dle GP č. 548-077/2004
se jedná o pozemek p. č. 761/173 o výměře 108 m2) v k. ú. Bynov manželům Blahoslavovi
a Ireně Křížovým, Jílové u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím dle varianty č. 1 za
cenu 250,--Kč/m2, tj. 27 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 46
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 399/4 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. RM 0420 13 47
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 399/6 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, manželům Jiřině a Romanovi
Trojanovým, Děčín X, se všemi součástmi a příslušenstvím dle varianty č. 1 za cenu dle
„Zásad…“, tj. 25,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 48
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 399/5 a p. č. 399/6 v k. ú.
Bělá u Děčína o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven na zahradu
k domu, manželům Zdeňce a Jiřímu Balatým, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím
dle varianty č. 1 za cenu dle „Zásad…“, tj. 25,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 49
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků p. č. 812/1 o výměře 12370 m2,
p. č. 812/5 o výměře 9472 m2, p. č. 812/8 o výměře 3127 m2 a p. č. 812/9 o výměře 10855 m2
v k. ú. Křešice u Děčína, p. č. 25 o výměře 3328 m2 v k. ú. Chlum u Děčína,
p.
č. 151/1 o výměře 9637 m2 v k. ú. Loubí u Děčína, p. p. 3112/2 o výměře 478 m2 v k. ú.
Podmokly, p. č. 25/1 o výměře 8990 m2, p. č. 25/2 o výměře 3376 m2, p. č. 26 o výměře
493 m2 v k. ú. Březiny u Děčína z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města
Děčín za cenu dle ZP.
Usnesení č. RM 0420 13 50
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 531/2 o výměře 3395 m2
v k. ú. Březiny u Děčína z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. RM 0420 13 51
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 182/1 o výměře dle geometrického
plánu v k. ú. Děčín po kolaudaci stavby polyfunkčního domu pro PSD s. r. o. Děčín, Březová
187, Děčín III, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 500,--Kč/m2
+
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 13 52
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
-

z majetku města Děčín část pozemku p. č. 761/87 a část pozemku p. č. 761/141 (dle GP
č. 525-28/2003 se jedná o díl „c“ o výměře 7 m2 a díl „e“ o výměře 2 m2) v k. ú. Bynov
do majetku pana Nguyen Anh Duc, Děčín IX,

-

z majetku pana Nguyen Anh Duc, Děčín IX, do majetku města část pozemku st. p. č. 855
(dle GP č. 525-28/2003 se jedná o díl „b“ o výměře 10 m2) v k. ú. Bynov do majetku
města Děčín

a to bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 0420 13 53
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 0410 13 53, RM 0410 13 54 a RM 0410 13 55 ze dne
27. 4. 2004 ve smyslu změny v textu z původního „za cenu 25,--Kč/m2“ na nový text
„za cenu 10,--Kč/m2“ a
doporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení č. ZM 0417 04 19 bod 1/, 2/ a 3/ ze dne
20. 5. 2004 ve smyslu změny v textu z původního „za cenu 25,--Kč/m2“ na nový text
„za cenu 10,--Kč/m2“.
Usnesení č. RM 0420 14 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 9/04/OE o odprodeji domu č. p. 58 Labské
nábřeží, Děčín XI, z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 58 Labské nábřeží s pozemky p. č. 299/1
zast. pl. a p. č. 299/3 zast. pl. v k. ú. Prostřední Žleb
kupující:
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Petr Plechatý, Děčín I
za kupní cenu 664 700,--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. 88 441,--Kč.
Usnesení č. RM 0420 14 02
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 1083 ul. Čs. legií 10, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 1083 ul. Čs. legií 10, Děčín IV, do 11. 10. 2004.
Usnesení č. RM 0420 14 03
Rada města projednala žádost Romany Kubíkové, Zlonice, okr. Kladno a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 199 ul. Litoměřická 212, Děčín III, do 29. 9. 2004.
Usnesení č. RM 0420 14 04
Rada města projednala žádost Michala Nováka, Děčín XXIV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu č. p. 177
ul. Pivovarská 26, Děčín IV, do 9. 12. 2005.
Usnesení č. RM 0420 14 05
Rada města projednala žádost o prominutí pohledávky ve výši nad 20 000,--Kč související
s odprodejem nemovitosti a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0420 14 06
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 324/2004/RKS/1316 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. 1316 ul. Dvořákova, včetně pozemku
st. p. č. 1250/7 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku s věcným břemenem práva obnovy
a údržby inženýrských sítí dle GP č. 1638-067/2004
kupující:
1. manželé Jiří Rynda a Jana Ryndová, Děčín II,
podíl ve výši 1726/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 344 660,--Kč
2. Šárka Mynaříková, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
3. manželé Vojtěch Kallai a Alexandra Kallaiová, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 148 767,--Kč.
4. manželé Anežka Marzelínová a Karel Marzelín, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č.p. 1316 a pozemku st.p.č. 1250/7
cena nabídková
195 893,--Kč
5. Filip Ort, Děčín VI,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
6. manželé Tibor Damu a Dagmar Damová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
7. manželé Bc. Martina Boháčková a Zdeněk Boháček, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
148 767,--Kč
8. manželé Jana Hatlapatková a Jiří Hatlapatka, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
195 893,--Kč
9. Mgr. Zdeňka Hellerová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
10. manželé Steve Tkáč a Eva Tkáčová, okr. Děčín,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč

15

11. manželé Lenka Bislimajová a Sedat Bislimaj, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
148 767,--Kč
12. manželé PhDr. Jana Stránská a JUDr. Vlastimil Doutnáč, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 195 893,--Kč
13. Jiří Lulek, Děčín II,
podíl ve výši 1146/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
228 842,--Kč
14. Hana Lešáková, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
15. manželé MUDr. Marie Bílá a Václav Bílý, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
195 893,--Kč
16. Hedvika Simmová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
17. Jana Rajtorová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
18. manželé Mgr. Karel Kilian a Mgr.Šárka Kilianová, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
148 767,--Kč
19. Radek Polák, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
195 893,--Kč
20. Danuše Vajnerová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
21. Mgr. Vlasta Nováčková, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p.. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
22. manželé Alena Borlová, Děčín II a Roman Borl, Děčín VII,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
148 767,--Kč
23. manželé Josef Kurka a Eva Kurková, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
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cena nabídková

195 893,--Kč

24. manželé Eva Grobárová a Miroslav Grobár, Chomutov,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
25. manželé Václav Mandík a Maruška Mandíková, Děčín II,
podíl ve výši 1382/29935 na budově č.p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
275 968,--Kč
26. manželé Zdeněk Matoušek a Marie Matoušková, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
195 893,--Kč
27. Mgr. Martin Škoda, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
28. Blanka Voděrková, Rumburk,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
29. manželé Jan Vítek a Lucie Vítková, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
148 767,--Kč
30. manželé Lubomír Šembera a Miroslava Šemberová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
31. Jaroslava Maryšková, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
32. manželé Emil Vincze a Jaroslava Vinczeová, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 148 767,--Kč
33. Bohumil Ťoupal, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 195 893,--Kč
34. manželé MUDr. Radoslav Bureš a MUDr. Lucie Burešová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 80 075,--Kč
35. Marie Schořová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č.p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 80 075,--Kč
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36. manželé Vladimír Krejčí a Jindřiška Krejčí, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 148 767,--Kč
37. Jiří Skalník, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 195 893,--Kč
38. Veronika Brožová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková
80 075,--Kč
39. manželé Jan Gryč a Věra Gryčová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 80 075,--Kč
40. Pavel Sláma a Alena Slámová, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 148 767,--Kč
41. manželé Bedřich Havriljak a Alena Havriljaková, Děčín II,
podíl ve výši 981/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 195 893,--Kč
42. manželé Václav Říha a Alenka Říhová, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 80 075,--Kč
43. František Vitvar, Děčín II,
podíl ve výši 401/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 80 075,--Kč
44. manželé František Kmoch a Václava Kmochová, Děčín II,
podíl ve výši 745/29935 na budově č. p. 1316 a pozemku st. p. č. 1250/7
cena nabídková 148 767,--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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- zachovat zařízení pro dodávku el. proudu do stánku PNS, který s budovou sousedí
Na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiomobil, a. s.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- se kupní cena sníží o 30% z nabídkové ceny dle čl. VIII, bodu 5
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
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Usnesení č. RM 0420 14 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 322/2004/RKS/1334 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 nemovitostí - jednotek v budově č. p. 1334,
ul. Dvořákova, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemku st. p. č. 1250/21 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. Petr Šulc, Děčín II,
byt. j. č. 1334/1 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
2. Tomáš Kotalík, Děčín II,
byt. j. č. 1334/2 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
3. manželé Zdeněk Češpiva a Zdeňka Češpivová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/3 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč

4. manželé František Kindl a Olga Kindlová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/4 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
5. Luboš Gregor, Děčín II,
byt. j. č. 1334/5 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemcích
cena nabídková 86 609,--Kč
6. manželé Vladimír Nikl a Diana Niklová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/7 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
7. Josef Ryneš, Děčín II,
byt. j. č. 1334/8 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
8. manželé Petr Křížek a Pavlína Křížková, Děčín II,
byt. j. č. 1334/9 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč
9. Lucie Masaryková, Děčín II,
byt. j. č. 1334/10 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
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cena nabídková 150 286,--Kč
10. manželé Libuše Kolářová a Josef Kolář, Děčín II,
byt. j. č. 1334/11 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
11. manželé Bohumil Květoň a Helena Květoňová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/12 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč
12. Pavel Křesťan, Děčín II,
byt. j. č. 1334/13 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
13. manželé Jan Gregor a Jaroslava Gregorová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/14 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
14. Věra Sýkorová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/15 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč
15. manželé MUDr.Petr Zahradník a Eva Zahradníková, Děčín II,
byt. j. č. 1334/16 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč

16. Michaela Chladíková, Děčín II,
byt. j. č. 1334/17 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
17. manželé JUDr. Edvin Svoboda a Mgr. Helena Svobodová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/18 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč
18. Mgr. Jana Niklová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/19 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
19. manželé Jaromír Němeček a Hana Němečková, Děčín II,
byt. j. č. 1334/20 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--Kč
20. manželé Pavel Inger a Valerie Ingrová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/21 včetně podílu 736/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 696,--Kč
21. manželé Marek Švarc a Helena Švarcová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/22 včetně podílu 734/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 150 286,--Kč
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22. Květuše Vebrová, Děčín II,
byt. j. č. 1334/23 včetně podílu 423/15890 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 86 609,--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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0420 14 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 321/2004/RKS/1335 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. 1335 ul. Dvořákova, včetně pozemku
st. p. č. 1250/22 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
1. Marie Gerlová, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
2. manželé Vladimír Schön a Marie Schönová, Děčín II,
podíl ve výši 874/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 181 549,--Kč
3. manželé Petr Hlušek a Petra Hlušková, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
4. manželé Ján Gundza a Cecílie Gundzová, Děčín II,
podíl ve výši 407/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 87 238,--Kč
5. Petr Jersenský, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
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6. manželé Lenka Horváthová a Miloš Horváth, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
7. manželé Arnošt Havel a Jana Havlová, Děčín II,
podíl ve výši 407/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 87 238,--Kč
8. Hana Walterová, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
9. manželé Lenka Landová a Jiří Landa, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
10. Anděla Švábová, Děčín II,
podíl ve výši 814/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 174 476,--Kč
11. manželé Pavel Holešinský a Blanka Holešinská, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
12. Jan Battya, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
13. manželé Lenka Schaukalová a Martin Schaukal, Děčín II,
podíl ve výši 1141/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 244 566,--Kč
14. MUDr. Zoran Vikalo, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
15. ing. Jana Strnádková, Děčín II,
podíl ve výši 407/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 87 238,--Kč
16. Jiří Hodboď, okr. Děčín,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,-- Kč
17. manželé Bohuslav Škoda a Věra Škodová, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
18. Petra Čapková, Děčín II,
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podíl ve výši 407/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. 1250/22
cena nabídková 87 238,--Kč
19. manželé Petr Krákora a Pavla Krákorová, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--Kč
20. manželé Lenka Giláková a Jiří Gilák, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st.p.č. 1250/22, cena nabídková:
157 328,- Kč
21. manželé Petr Čapek a Milada Čapková, Děčín II,
podíl ve výši 407/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková
87 238,--Kč
22. manželé Jan Baštrnák a Vlasta Baštrnáková, Děčín II,
podíl ve výši 734/15113 na budově č. p. 1335 a pozemku st. p. č. 1250/22
cena nabídková 157 328,--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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
-

o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
o povolení opravy a údržby interního televizního kabelového rozvodu

V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- se kupní cena sníží o 30% z nabídkové ceny dle čl. VIII, bodu 5
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0420 14 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 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 nemovitostí - jednotek v budově č. p. 304 ul. Košická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 812 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. manželé Otakar Šteffel a Věra Šteffelová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/2 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
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2. manželé Blanka Čurdová a Josef Čurda, Děčín IX,
byt. j. č. 304/3 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
3. manželé František Šíma a Eva Šímová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/4 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
4. manželé Judita Vitoušová a Ivo Vitouš, Děčín IX,
byt. j. č. 304/7 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
5. manželé Jana Hlavacká a Anatol Hlavacký, Děčín II,
byt. j. č. 304/8 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
6. Zdeněk Drobný, Děčín IX,
byt. j. č. 304/9 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
7. manželé PaedDr. Vladimír Medek a Mgr. Ľubomíra Medková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/11 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
8. manželé Jiří Herink a PhDr. Jarmila Herinková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/12 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
9. manželé Jan Waldauf a Eliška Waldaufová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/13 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
10. manželé Petr Lišok a Jiřina Lišoková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/14 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
11. Věra Martinková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/15 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
12. Sabina Nistorová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/16 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
13. manželé Ladislav Sluťák a Radka Sluťáková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/18 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
14. Ludmila Steinhauerová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/20 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
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15. manželé Zdeňka Poklopová a Václav Poklop, Děčín IX,
byt. j. č. 304/21 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
16. manželé Ivana Poláčková a Ladislav Poláček, Děčín IX,
byt. j. č. 304/22 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
17. manželé Romana Vlková a Josef Vlk, Děčín IX,
byt. j. č. 304/23 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
18. Bc. Miluše Martincová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/24 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
19. manželé Romana Rychtaříková a Martin Rychtařík, Děčín IX,
byt. j. č. 304/25 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč

20. manželé Zdeněk Šlinský a Eva Šlinská, Děčín IX,
byt. j. č. 304/26 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
21. manželé Jaroslav Soukup a Marcela Soukupová, Děčín IX,
byt. j. č. 304/27 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
22. Yveta Šímová a Petr Fišer, Děčín IX,
byt. j. č. 304/28 včetně podílu 662/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
23. manželé Zdeňka Kazmířová a Petr Kazmíř, Děčín IX,
byt. j. č. 304/30 včetně podílu 751/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 094,--Kč
24. manželé František Staněk a Zlata Staňková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/31 včetně podílu 752/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 141 282,--Kč
25. manželé Miroslav Rajsík a Marie Rajsíková, Děčín IX,
byt. j. č. 304/32 včetně podílu 681/22432 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 124 373,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
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-

že umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice, která není předmětem převodu
o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. RM 0420 14 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 325/2004/RKS/396 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0420 14 11
Rada města projednala návrh na doplněk č. 8 rozhodnutí ZM č. 170/2001/RKS/354
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 nemovitostí – jednotky v budově č. p. 354, ul. Žerotínova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 571 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
56. Libuše Homolová, bytem Dolní Žleb 11, Děčín XIV,
byt. j. č. 354/55 včetně podílu 636/36592 na spol. č. budovy a pozemku
cena nabídková 113 049,--Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících:
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
Na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiokontakt OPERATOR, a. s.
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 0420 14 12
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/257/23 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. X ze dne 21. 3. 2002, týkající se
rozhodnutí č. 60/2002/RKS/257/23
2 ) prodej bytové jednotky č. 257/23 v budově č. p. 256 a č. p. 257 ul. Teplická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 791/27936 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 769 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří a Dagmar Pexovi, Děčín IX,
za nabídnutou cenu 192 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy
TERMO Děčín, a. s.
-

v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0420 14 13
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 324/2004/RKS/171/15 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 171/15 v budově č. p. 171 a č. p.
172 ul. Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 790/28416
na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Jiří a Dagmar Pexovi, Děčín IX,
za nabídnutou cenu 177 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0420 14 14
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 325/2004/RKS/172/2 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. 172/2 v budově č. p. 171 a č. p. 172
ul. Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 357/28416 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dana Kadlecová, Děčín III,
za nabídnutou cenu 99 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá kupní 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 KN.
Usnesení č. RM 0420 14 15
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 326/2004/RKS/172/10 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 172/10 v budově č. p. 171 a č. p. 172
ul. Kosmonautů a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 631/28416 na
společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří a Dagmar Pexovi, Děčín IX,
za nabídnutou cenu 140 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávají způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0420 14 16
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 327/2004/RKS/354/53 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 354/53 v budově č. p. 354
ul. Žerotínova a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 571/36592 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 571 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Blanka Skalická, Děčín III,
za nabídnutou cenu 190 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- při ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem stávající způsob vytápění s přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku Základové stanice Děčín, kterým je
Radiokontakt OPERATOR, 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
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před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 0420 14 17
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Horáka – Instalatérství o přímý odprodej objektu
Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý prodej objektu Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI,
včetně pozemku st. p. č. 2657 zast. plocha v k. ú. Podmokly panu Jaroslavu Horákovi –
Instalatérství, se sídlem Jiřího z Poděbrad 646/9, Děčín VI,
za nabídkovou cenu
2 000 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0420 14 18
Rada města projednala žádost paní Elišky Weissové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej bytové jednotky
č. 641/6 v objektu č. p. 641 ul. Palackého 10, Děčín IV, paní Elišce Weissové za nabídkovou
cenu navýšenou o 10%, tj. 119 067,--Kč + náklady za opravy ve výši 6 752,--Kč, tj. celkem
125 819,--Kč.
Usnesení č. RM 0420 14 19
Rada města projednala žádost manželů Ing. Jiřího a Ing. Ivany Šohajové, bytem Krásný
Studenec 82, Děčín XXIV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“
a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu č. p. 700
ul. Podmokelská 18, Děčín IV, do 30. 9. 2005.
Usnesení č. RM 0420 14 20
Rada města projednala návrh na jmenování předsedy ústřední inventarizační komise a
jmenuje
pana Pavla Jeřábka předsedou ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace
majetku a závazků v roce 2004.
Usnesení č. RM 0420 16 01
Rada města projednala
vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových
organizací za I. pololetí 2004 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2004
včetně návrhu záloh na odměny ředitelům řízených příspěvkových organizací a
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bere

na

vědomí

vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací:
DD Kamenická ul. 195, Děčín II, příspěvková org. - ředitel Mgr. Radek Michálek
ÚSP Horní Žleb, Pod Svahem 6, Děčín XI, příspěvková org. - ředitel Bc. Maršoun Petr
ÚSP Boletice, Spojenců 214, příspěvková org. - ředitelka Mgr. Alena Šestáková
za I. pololetí roku 2004 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2004 a
schvaluje
poskytnutí záloh na odměny ředitelům:
Mgr. Radku Michálkovi – DD Kamenická ul., příspěvková organizace, Mgr. Aleně Šestákové
– ÚSP Boletice, příspěvková organizace, Bc. Petru Maršounovi – ÚSP Horní Žleb,
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 0420 16 02
Rada města projednala návrh na zrušení příspěvkových organizací, návrh „Zřizovací listiny“
a „Příkazní smlouvy“ nově vzniklé příspěvkové organizace města Děčína na úseku sociálních
věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) zrušit níže uvedené příspěvkové organizace:
Domov důchodců, p. o., sídlo Děčín II, Kamenická 195, IČ: 472 745 06
Ústav sociální péče, Boletice, p. o., sídlo Spojenců 214, Děčín 32, IČ: 472 745 14
Ústav sociální péče Děčín - H.Žleb, p. o., sídlo Pod Svahem 6, Děčín XI, IČ: 472 744 76
a to s účinností ke dni 31. 12. 2004,
2) založit příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace, s účinností od 1. ledna 2005,
3) schválit „Zřizovací listinu“ a „Příkazní smlouvu“ příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Děčín, s účinností od 1. ledna 2005.
Usnesení č. RM 0420 17 01
Rada města projednala návrh Nařízení města Děčína č.10/2004 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 0420 19 01
Rada města projednala stanovisko odboru rozvoje k dopisu fotografa Bohumila Eichlera a
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doporučuje
zastupitelstvu města vzít toto stanovisko na vědomí.
Usnesení č. RM 0420 19 02
Rada města projednala vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací
za I. pololetí 2004 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2004 včetně návrhu
záloh na odměny ředitelům řízených příspěvkových organizací a
bere na

vědomí

vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových organizací:
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace
Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace
Kulturní a společenské středisko města Děčín, příspěvková organizace
za I. pololetí roku 2004 v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2004 a
schvaluje
poskytnutí záloh na odměny ředitelům:
MgA. Petru Michálkovi a Mgr. Janetě Benešové - Městské divadlo Děčín, příspěvková
organizace, Mgr. Ladislavu Zoubkovi – Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
Ing. Lubomíru Moudrému – Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, Ing. Pavlu Pflanzerovi – Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice,
příspěvková organizace, Jaroslavě Šulckové – Kulturní a společenské středisko města Děčín,
příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0420 19 03
Rada města projednala návrh využití části finančních prostředků odvedených na účet města
k 21. 9. 2004 z výtěžku výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely a uzavření
smluv o poskytnutí dotací a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o využití části finančních prostředků ve výši 193 000,--Kč, které byly městu Děčín
odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2, § 4 a § 16 zákona
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění na veřejně
prospěšné účely, dle přiložené důvodové zprávy
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací sportovnímu klubu Sport Relax Děčín – karate klub,
TJ Doprava Děčín a panu Pavlu Machalovi, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 0420 19 04
Rada města projednala Strategický plán rozvoje města Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Děčín II jako základní rozvojový
dokument města, který nahrazuje Strategický plán rozvoje města Děčína, schválený
zastupitelstvem města dne 15. 2. 2001.
Usnesení č. RM 0420 19 05
Rada města projednala Děčínskou cyklistickou petici a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 0420 19 06
Rada města projednala informaci o uvažovaném zadání PD na rekonstrukci vodovodního řadu
v k. ú. Folknáře a

neschvaluje
zadání projektové dokumentace odborem rozvoje.
Usnesení č. RM 0420 20 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1567/4 - ost. plocha silnice a pozemku p. č. 393/14 - zahrada
v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva vedení kanalizační přípojky přes tyto
pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0420 20 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1579/1 – ostatní komunikace v k. ú. Krásný Studenec, pozemku
p. č. 1661 – ostatní komunikace a pozemku p. č. 1660/1 – trvalý travní porost v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro
přípojky přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 0420 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 přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 13/5 v k. ú. Folknáře za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 0420 20 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 966 – ostatní komunikace, pozemku p. č. 967/5 – společný dvůr,
pozemku p. č. 1212 – zeleň, pozemku p. č. 1213/2 – ostatní komunikace a pozemku p.
č. 1240 – silnice vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení plynovodní přípojky
přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí.
Usnesení č. RM 0420 20 05
Rada města projednala informaci o uzavření smlouvy o dílo ke sběru dat z pevných
a mobilních radarových měřičů rychlosti s předáním objednateli dle smlouvy číslo:
S-04-137 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 0420 21 01
Rada města projednala žádost České asociace střelby Praha na kovové siluety o společenskou
záštitu nad Mistrovstvím Evropy 2005 ve střelbě na kovové siluety a
souhlasí
se společenskou záštitou Města Děčína nad Mistrovstvím Evropy 2005 ve střelbě na kovové
siluety.
Usnesení č. RM 0420 21 02
Rada města projednala změny příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství a
schvaluje
změny příplatků za vedení dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2004.

34

Usnesení č. RM 0420 21 03
Rada města projednala znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu HC Děčín
s. r. o. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu
subjektu HC Děčín s. r. o. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0420 50 01
Rada města projednala žádosti, včetně podnikatelských záměrů, týkající se pronájmu
Společenského domu Střelnice a
schvaluje
variantu č. 5, tj. pronájem objektu č. p. 691 včetně pozemku p. č. 657 zast. pl. mimo NP
restaurace a vinárny, objektu včetně pozemku p. č. 662/2 zast. pl., objektu včetně pozemku
p. č. 661 zast. pl., objektu včetně pozemku p. č. 658 zast. pl., pozemek p. č. 659/1 ost. pl.,
pozemek p. č. 659/2 ost. pl., pozemek p. č. 659/3 ost. pl., pozemek p. č. 659/4 ost. pl.,
pozemek p. č. 659/5 ost. pl., pozemek p. č. 662/1 ost. pl., vše v k. ú. Děčín, pro pana
Petra Kudrhalta, bytem E. Krásnohorské 36 B, Děčín II, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 1,- Kč/rok za pronájem NP a 1,--Kč/rok, za pronájem pozemků s tím, že nájemce bude
provádět na své náklady pravidelnou údržbu celého areálu a dále za podmínek:
-

dodržení a převzetí všech platných práv a závazků, vztahujících se k výše uvedeným
nemovitostem
finanční spoluúčast města ve formě dotace na provoz ve výši 1 200 000,--Kč, bez zahrnutí
částky na technickou a stavební údržbu
symbolický pronájem na konání zastupitelstva města
akce pořádané městem za režijní cenu
úhrada všech energií
umožnění podnájmu stávajícím nájemcům za stejných finančních podmínek
pořádání kulturně společenské a komerční činnosti.

Usnesení č. RM 0420 50 02
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky „Oprava komunikace – úsek
Labské nábřeží – Přípeř“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce dle varianty č. 1, tj. nabídka společnosti IPH s. r. o. na realizaci výše
uvedené veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 0420 50 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 761/1 - díl „b“ o výměře 466 m2,
části pozemku p. č. 761/12 – díl „f“ o výměře 8 m2, části pozemku p. č. 761/135 – díl „g“
o výměře 473 m2 a části p. č. 797 – díl „i“ o výměře 54 m2 (dle GP č. 558-102/2004 pozemek
p. č. 761/1 o výměře 1001 m2 ) a pozemek p. č. 761/14 o výměře 116 m2 a části pozemku
p. č. 761/1 - díl „c“ o výměře 232 m2 a části pozemku p. č. 761/12 – díl „e“ o výměře 726 m2
(dle GP č. 558-102/2004 pozemek p. č. 761/14 o výměře 1074 m2) a pozemku p. č. 761/135
(dle GP č. 558-102/2004 o výměře 979 m2), vše v k. ú. Bynov, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost BASH s r. o., Soustružnická 5, Děčín V, za cenu dle varianty
č. 1, tj. 2 351 580,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0420 50 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 863/9 o výměře 3000 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov za účelem umístění sběrného dvora na dobu určitou do 30. 6. 2005.
Usnesení č. RM 0420 50 05
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a
neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Děčín a PSD s. r. o., se sídlem
Březová 187, Děčín III, na „Výstavbu obytného domu v ul. Ruská - Tržní, Děčín IV“.
Usnesení č. RM 0420 60 01
Rada města projednala informaci o situaci sportovních oddílů Sportcentrum Děčín a GSK
Děčín a tuto
b e r e

na

v ě d o m í .

Usnesení č. RM 0420 60 02
Rada města projednala žádost sportovního klubu Region Děčan o finanční příspěvek na
sportovní činnost v roce 2004 a
rozhodla
poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000,--Kč (z VHP) pro sportovní klub Region
Děčan na sportovní činnost v roce 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu klubu
Region Děčan dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0420 60 03
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Rada města projednala návrh na pronájem objektu Základní školy Vilsnice a
schvaluje
pronájem objektu ZŠ Děčín XII – Vilsnice č. p. 31 na pozemku p. č. 338 včetně části
pozemku p. č. 340 a části pozemku p. č. 341 v k. ú. Vilsnice pro Obec Malšovice,
zastoupenou panem Pavlem Plachým – starostou obce, za cenu 1,--Kč ročně.
Usnesení č. RM 0420 60 04
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo se společností ELEKTRUM s. r. o.
Praha a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o dílo se společností ELEKTRUM s. r. o.,
se sídlem Tesaříkova 1026/23, Praha 10, na zajištění ekonomického, organizačního
a finančního poradenství v souvislosti s prodejem menšinového podílu ve společnosti
TERMO Děčín, a. s. a prodejem SCZT Děčín IX – Bynov, dle návrhu uvedeného
v důvodové zprávě, dopracovaného o připomínky právního zástupce města.
Usnesení č. RM 0420 60 05
Rada města projednala předložený návrh na uzavření smlouvy o archeologické činnosti a
informace o postupu stavby Víceúčelového hřiště v areálu koupaliště pod zámkem a
schvaluje
uzavření smlouvy o archeologické činnosti mezi městem Děčín a Ústavem archeologické
památkové péče Severozápadních Čech v Mostě na provádění záchranného archeologického
výzkumu v lokalitě areálu koupaliště pod zámkem a
bere na vědomí
předložené informace o postupu provádění výstavby Víceúčelového hřiště v areálu koupaliště
pod zámkem a
rozhodla
o realizaci výstavby Víceúčelového hřiště v Březinách.
Usnesení č. RM 0420 60 06
Rada města projednala účast místostarosty Mgr. Václava Lešanovského na pracovní cestě ve
dnech 21. až 28. 10. 2004 do Běloruské republiky a tuto
schvaluje.
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Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Pavel J e ř á b e k
místostarosta
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