Město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 3. ledna 2006
Usnesení č. RM 06 01 31 01
Rada města projednala návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 1/2006
o znaku a vlajce města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 1/2006 o znaku a vlajce
města Děčín.
Usnesení č. RM 06 01 37 01
Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu č. p. 642 Kamenická
103, Děčín II, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 1/OMH/2006 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 06 01 37 02
Rada města projednala návrh na prodej objektu bez č. p. vedený jako občanská vybavenost
včetně pozemku st. p. č. 590 v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt bez č. p. vedený jako občanská
vybavenost včetně pozemku st. p. č. 590 v k. ú. Boletce nad Labem.
Usnesení č. RM 06 01 37 03
Rada města projednala žádost Ing. Ladislava Šindeláře z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 537 ul. Kamenická 55, Děčín II, do 30. 9. 2006.
Usnesení č. RM 06 01 37 04
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků domu ul. Prokopa Holého č. p. 114,
Děčín IV a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 114 ul. Prokopa Holého 27, Děčín IV, do 30. 9. 2006.
Usnesení č. RM 06 01 37 05
Rada města projednala návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu č. p. 815 ul.
Podmokelská 8, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 11 02 01 ze dne 22. 12. 2005 v plném
znění a
2. prodej domu č. p. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV, s pozemkem p. č. 1209 zast. pl.
v k. ú. Podmokly pro kupující:
manžele Janovy z Děčína, podíl 534/4810 za kupní cenu 117 124,--Kč
manžele Krausovy z Děčína, podíl 592/4810 za kupní cenu 129 847,--Kč
manžele Adámkovy z Děčína, podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,--Kč
Marcelu Mannovou z Děčína, podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,--Kč
Renatu Půllánovou z Děčína, podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,--Kč
Věru Cucovou z Děčína, podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,--Kč
manžele Kvizový z Děčína, podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,--Kč
manžele Matějovy z Děčína, podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,--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) „Zásad“ ve výši 20 %,
tj. 189 866,--Kč.
Usnesení č. RM 06 01 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 389/2006/RKS/1313/2 o odprodeji bytové
jednotky 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. 1313/2 v budově č. p. 1312, 1313
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 418/29629
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/3 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Miloš Křivan z Děčína, za nabídnutou cenu 260 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:

- 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“
- 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 06 01 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 388/2006/RKS/301/16 o odprodeji bytové
jednotky 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. 301/16 v budově č. p. 300, 301
ul. Vítova, Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 337/26577
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 816 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Roman Dzurko z Děčína, za nabídnutou cenu 83 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
- závazek umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy
TERMO Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 01 37 08
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 15 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz pro paní Jarmilu Tylovou z Děčína.
Usnesení č. RM 06 01 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků

v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1589-102/97 na pronájem pozemku p. č. 1589
v k. ú. Bělá u Děčína, a to ve smyslu rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce manžele
Mrázovy z Děčína.
Usnesení č. RM 06 01 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 404/5-102 na pronájem pozemku p. č. 404/5
v k. ú. Bělá u Děčína, a to ve smyslu rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce manžele
Mrázovy z Děčína.
Usnesení č. RM 06 01 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1766 o výměře 116 m2 v k. ú. Podmokly pro pana Igora Gáluse
z Děčína, na zahradu za cenu 116,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 01 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zatížení pozemku
věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1766 v k. ú. Podmokly
o výměrách dle GP a zatížení části pozemku p. č. 1467/1 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva přístupu pro vlastníky pozemku 1766 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 01 37 13
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p. č. 174 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. výkup pozemku p. č. 174 o výměře 545 m2
v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů
Fujerových z Ústí nad Labem, manželů
Crhových z Děčína, manželů Otradovských
z Děčína, manželů Polákových z Děčína, manželů Říhových z Děčína, manželů
Kuruczových z Děčína, paní Anny Sadílkové z Děčína a paní Venduly Procházkové z Děčína,
za cenu 130 800,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 01 37 14
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 05 24 37 79 ze dne 23. 8. 2005 o text: „a část pozemku
p. č. 235“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 04 28 ze dne
15. 9. 2005 v bodě 3) o text: „a část pozemku p. č. 235“.
Usnesení č. RM 06 01 37 15
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 71, č. RM 05 24 37 72 a č. RM 05 24 37 73
ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 04 24
ze dne 15. 9. 2005 bod 1), 2) a 3) v plném znění.
Usnesení č. RM 06 01 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej částí pozemků p. č. 1039/4
a p. č. 1039/5, dle GP č. 514-178/2003 pozemek p. č. 1039/4 o výměře 825 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Lindu Mrázkovou, paní
Vladimíru Mrázkovou a pana Martina Mrázka všichni z Děčína, za cenu 162 000,--Kč
+ 1 064,--Kč za venkovní úpravy a 795,--Kč za trvalé porosty oceněné ve znaleckém
posudku + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 01 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej částí pozemku p. č. 1039/6, p. č. 1039/5,
p. č. 1039/7 a pozemku p. č. 1039/8 dle GP č. 514-178/2003 pozemek p. č. 1039/6 o výměře

958 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Lindu Mrázkovou, paní Vladimíru Mrázkovou a pana Martina Mrázka, všichni z Děčína,
za cenu 208 000,--Kč + cena za trvalé porosty 7 969,--Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 06 01 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej částí pozemků p. č. 1039/6, p. č. 1039/5,
p. č. 1039/7, p. č. 1039/9, p. č. 1039/10 a p. č. 1039/8 dle GP č. 514-178/2003 pozemek p. č.
1039/9 o výměře 821 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Lindu Mrázkovou, paní Vladimíru Mrázkovou a pana Martina Mrázka, všichni z Děčína,
za cenu 222 000,--Kč + 9 325,--Kč za trvalé porosty + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 01 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 32 37 66 ze dne 8. 11. 2005, týkající se výkupu
pozemků p. č. 367/7 a p. č. 369/9 v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 01 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace organizacím a sdružením
poskytujícím sociální služby a
schvaluje
poskytnutí dotací do 50 000,--Kč na subjekt dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrhy smluv na poskytnutí dotací organizacím a sdružením
poskytujícím sociální služby.
Usnesení č. RM 06 01 39 01
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Dolní Žleb o pomoc při záchraně kostela
Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí daru Občanskému sdružení Dolní Žleb na
pomoc při záchraně kostela Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu.

Usnesení č. RM 06 01 39 02
Rada města projednala návrh obce Těchlovice o způsobu úhrady neinvestičních výdajů
na žáky, kteří navštěvují základní školy v Děčíně a mají trvalý pobyt v obci Těchlovice, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
- o prominutí pohledávky za obcí Těchlovice dle důvodové zprávy
- o schválení:
a) Dohody o narovnání
b) Dohody o úhradě neinvestičních výdajů mezi městem Děčín a obcí Těchlovice.
Usnesení č. RM 06 01 39 03
Rada města projednala žádost sportovního subjektu VSK Děčín o finanční příspěvek na
činnost volejbalového klubu a
doporučuje
odboru školství a kultury případně řešit tuto problematiku v rámci schváleného rozpočtu
roku 2006.
Usnesení č. RM 06 01 50 01
Rada města projednala informaci ve věci návrhu na ukončení Smlouvy o provádění prací
Technickými službami Děčín, a . s. a zrušení této smlouvy na základě Dohody o narovnání
s účinností k 30. 9. 2005 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 01 50 02
Rada města projednala žádost společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., o finanční
příspěvek na zajištění kulturní akce „Filmové léto 2006“ a
rozhodla
poskytnout společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., finanční dotaci ve výši
30 000,--Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti
Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., na zajištění kulturní akce „Filmové léto 2006“ v Děčíně
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 01 50 03
Rada města projednala zadání zakázky na nákup nové rolby na úpravu ledové plochy pro
zimní stadion v Děčíně a

rozhodla
1. o zadání zakázky uchazeči Silesia WM s. r. o., Ke Kamenině 89/12, Ostrava Hrušov,
IČ: 26817837
2. o vyloučení uchazeče: Derol s. r. o., Nákladní 2486, Teplice, IČ: 25404261.
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