Město Děčín

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 7. února 2006

Usnesení č. RM 06 03 29 01
Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2005 a tuto
bere na
vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2005.
Usnesení č. RM 06 03 29 02
Rada města projednala návrh pozvánky na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 23. 2. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 03 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 0418 1314
usnesení č. RM 0310 003
usnesení č. RM 0324 169

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR

DK 07/06
DK 07/06
DK 01/07.

Usnesení č. RM 06 03 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2006 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 34 01
Rada města projednala přehled sponzorských darů a
bere

na

vědomí

přijetí sponzorských darů ve formě finančních příspěvků i věcných darů,
získaných ve II. pololetí 2005 na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata,
do majetku města.
Usnesení č. RM 06 03 34 02

2

Rada města projednala návrh na změnu druhu pozemků na lesní pozemky a
bere

na

vědomí

možný převod pozemků, uvedených v důvodové zprávě, na druh pozemku 10, tj. pozemky
určené k plnění funkce lesa.
Usnesení č. RM 06 03 35 01
Rada města projednala návrh novely Směrnice č. 4 k postupu při promíjení (snižování)
pohledávek města Děčín, povolování splátek (posečkání) pohledávek města Děčín a vymáhání
nedoplatků a tuto
vydává
s účinností od

8. února 2006.

Usnesení č. RM 06 03 36 01
Rada města projednala informaci o podnikatelských záměrech na znovuobnovení osobní lodní
dopravy na Labi ve městě Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města pokrýt příspěvek na provozování osobní lodní dopravy ve městě Děčín
v rámci změny rozpočtu na rok 2006 projednané v souvislosti s výsledkem hospodaření města
za rok 2005 pro podnikatele dle varianty č. 1, tj. pana Ivana Juláka.
Usnesení č. RM 06 03 36 02
Rada města projednala informaci o dobudování dětského dopravního hřiště Kamenická ul. a
schvaluje
postup dle varianty č. 1 s tím, že v případě nezískání dotace od MMR budou celkové náklady
ve výši 300 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 03 36 03
Rada města projednala informaci o řešení problematiky dopravy v klidu v centru města
Děčín I a Děčín IV a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 36 04
Rada města projednala zrušení fondu města na úhradu části nákladů spojených s výměnou
olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových
a rodinných domech a bytech ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a
doporučuje

zastupitelstvu města zrušit :
1) fond na úhradu části nákladů spojených s výměnou olověných domovních rozvodů
za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech a bytech
ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a
2) Pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu města na úhradu části nákladů
spojených s výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné
v trvale obydlených bytových a rodinných domech a bytech ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu.
Usnesení č. RM 06 03 36 05
Rada města projednala návrh dohody a
schvaluje
uzavření Dohody o způsobu úhrady dlužné částky mezi Městem Děčín a ŽS Brno, a. s.
Usnesení č. RM 06 03 36 06
Rada města projednala žádost vlastníků objektu Ploučnická 1073/8, Děčín III, o prodloužení
termínu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace,
na odhlučnění objektu Ploučnická 1073/8, Děčín III, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 03 36 07
Rada města projednala návrh zadávacího řízení na zakázku „Oprava fasády a střechy včetně
výměny oken budov MěÚ Děčín“ a
schvaluje
1. zadání veřejné zakázky formou užšího zadávacího řízení dle jednoho kritéria –
nejnižší nabídková cena
2. postup při zadání zakázky dle důvodové zprávy a
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Antonín Běle - vedoucí oddělení provozu úřadu - OMH, Ing. Miloslav Mikyna projektant, Ing. arch. Aleš Höll - vedoucí odboru stavební úřad, Ing. Renata Domašinská oddělení rozvoje a cestovního ruchu - OR, Miroslav Šašek - oddělení investic - OR,
Zdeněk Pitaš - člen ZM;
náhradníci:
Šárka Koutná - oddělení provozu úřadu - OMH, Ing. Pavel Bílek - projektant,
Václav Kortus - autorizovaný technik, Ing. Alena Singolová - oddělení rozvoje a cestovního

ruchu - OR, Jarmila Podrábská - oddělení investic - OR, Pavel Jeřábek - člen ZM.
Usnesení č. RM 06 03 36 08
Rada města projednala návrh zadávacího řízení na zakázku „Zámek Děčín – Tyršův dům“ a
schvaluje
1. zadání veřejné zakázky formou užšího zadávacího řízení dle jednoho kritéria –
nejnižší nabídková cena
2. postup při zadání zakázky dle důvodové zprávy a
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Jaroslava Šulcková - ředitelka ZaKS, Jan Holík - OŠK, Ing. arch. Vlastimil Stránský projektant, Jarmila Podrábská - oddělení investic - OR, Mgr. Václav Lešanovský - člen ZM;
náhradníci:
Ing. Pavel Pflanzer - ZaKS, Bc. Lenka Holavová - OŠK, Ing. Milan Pileček - projektant,
Jitka Jarošová - oddělení investic - OR, Ing. Milan Kunc - člen ZM.
Usnesení č. RM 06 03 37 01
Rada města projednala návrh na doplněk č. 5 rozhodnutí ZM č. 325/2004/RKS/225
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 – bytové jednotky v budově č. p. 225, 226,
227, 228 ul. 28. října, Děčín I, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a na pozemku st. p. č. 227 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
51. manželé Hozmanovi z Děčína, byt. j. č. 226/10 včetně podílu 647/34418 na společných
částech budovy a pozemku, cena nabídková 127 524,--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 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 na řešení oprav.

Usnesení č. RM 06 03 37 02
Rada města projednala návrh na změnu usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 04 02 11 ze dne 21. 4. 2005, a to bodu
27) rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 a
2) nové znění bodu 27) rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 takto:
kupující: 27. Alena Rosická z Děčína, byt. j. č. 304/5 včetně podílu 662/22432 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 812 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
cena nabídková 124 373,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající zbůsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy
- 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 03 37 03
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1543/2 v objektu č. p.
1542, 1543 ul. Želenická, Děčín VI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodat bytovou jednotku formou
dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou cenou
67 511,--Kč
navýšenou o 20 %,
tj. 81 013,--Kč.
Usnesení č. RM 06 03 37 04
Rada města projednala žádost pana Jindřicha Květoně o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při prodeji bytové jednotky
č. 82/3 Labské nábřeží 82, 83, Děčín XI, panu Jindřichu Květoňovi a poskytnutí slevy
v případě splnění podmínek dle „Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. RM 06 03 37 05
Rada města projednala žádost vlastníků jednotek Dvořákova 1336, Děčín II, o výjimku

z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy
ve výši 30 % vlastníkům jednotek Dvořákova 1336, Děčín II, za splnění podmínky prodeje 23
bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 100 %.
Usnesení č. RM 06 03 37 06
Rada města projednala žádost paní Olgy Polesné z Děčína o snížení kupní ceny při prodeji
bytové jednotky č. 301/8 v objektu č. p. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková, Děčín III a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny při prodeji bytové jednotky č. 301/8
v objektu č. p. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková, Děčín III, s tím, že toto usnesení
je konečné.
Usnesení č. RM 06 03 37 07
Rada města projednala žádost pana Vladimíra Feixe o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji b. j. č. 1105/10 v objektu č. p. 1105 ul. Čs. armády,
Děčín I, panu Vladimíru Feixovi z Děčína, do 31. 3. 2006, s tím, že v kupní smlouvě bude
uvedeno, že nabyvatel kupuje bytovou jednotku v takovém stavu, v jakém se skutečně nachází
v době podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 06 03 37 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 390/2006/RKS/401/4 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
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 02 19 ze dne 15. 9. 2005 a
2) prodej bytové jednotky č. 401/4 v budově č. p. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská,
Děčín XXXII, 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: Iva Picková z Děčína, za nabídnutou cenu 100 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:

-

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
umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví společnosti
TERMO Děčín, a. s.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 03 37 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 391/2006/RKS/66/5 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. 66/5 v budově č. p. 66 ul. Vítězství,
Děčín XXXII, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 845/6403 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 252 v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Michal Otrošina z Děčína, za nabídnutou cenu 220 000,--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 06 03 37 10
Rada města projednala žádost pana Radka Báši a paní Etely Bášové, oba z Děčína 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. 130
ul. Březová, Děčín III, do 31. 5. 2006.

Usnesení č. RM 06 03 37 11
Rada města projednala žádost manželů Tesařových z Děčína 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. 250
ul. Spojenců, Děčín XXXII, do 30. 4. 2006.

Usnesení č. RM 06 03 37 12
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/06/0MH o odprodeji domu č. p. 855
ul. Podmokelská 6, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 855 ul. Podmokelská 6, Děčín IV,
s pozemkem p. č. 1210 zast. pl. v k. ú. Podmokly pro kupující:
manžele Drbohlavovy z Děčína, podíl 557/4509 za kupní cenu 117 144,--Kč
manžele Chroustovi z Děčína, podíl 1051/4509 za kupní cenu 221 039,--Kč
paní Kateřinu Línkovou z Děčína, podíl 575/4509 za kupní cenu 120 930,--Kč
manžele Neumannovy z Děčína, podíl 591/4509 za kupní cenu 124 295,--Kč
manžele Kopalovy z Děčína, podíl 576/4509 za kupní cenu 121 140,--Kč
manželé Sedláčkovy z Děčína, podíl 1159/4509 za kupní cenu 243 752,--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.
169 923,--Kč.
Usnesení č. RM 06 03 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, po jejím doplnění, na pronájem pozemku p. č. 403/5, od Povodí
Labe, s. p., na dobu neurčitou za cenu 1,--Kč ročně.
Usnesení č. RM 06 03 37 14
Rada města projednala návrh Plánu odpadového hospodářství a tento
bere na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 37 15
Rada města projednala žádosti pana Milana Lískovce, paní Miluše Derevlanyové,
paní Mileny Dovhunové, pana Jana Jiskry, pana Pavla Simurníka a pana Václava Miklase
o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Milanu Lískovcovi z částky
18 445,--Kč na 10 %, tj. 1 844,50 Kč, paní Miluši Derevlanyové z částky 16 332,--Kč na
10 %, tj. 1 633,20 Kč, paní Mileně Dovhunové z částky 8 549,--Kč na 10 %, tj. 854,90 Kč,

panu Janu Jiskrovi z částky 8 158,-- Kč na 10 %, tj. 815,80 Kč, panu Pavlu Simurníkovi
z částky 10 899,20 Kč na 10 %, tj. 1 089,90 Kč a panu Václavu Miklasovi z částky
6 609,50 Kč na 10 %, tj. 660,90 Kč.
Usnesení č. RM 06 03 37 16
Rada města projednala žádost paní Antonie Winklerové o prominutí poplatku z prodlení při
placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní
Antonii Winklerové z částky 25 443,--Kč na 10 %, tj. 2 544,30 Kč.
Usnesení č. RM 06 03 37 17
Rada města projednala odvolání pana Jana Vodvářky proti rozhodnutí bytové komise
o uzavření nájemní smlouvy o nájem bytové jednotky č. 17, v domě č. p. 172 ul. Kosmonautů
v Děčíně XXVII a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k vydání souhlasu k uzavření
nájemní smlouvy s panem Janem Vodvářkou, na bytovou jednotku č. 17, v domě č. p. 172
Kosmonautů v Děčíně XXVII.
Usnesení č. RM 06 03 37 18
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem místního
hospodářství a majetku města a statutárními zástupci správců bytů a nebytových prostor
k 31. 12. 2005 dle Směrnice MěÚ Děčín č. 4 ze dne 27. 4. 2004 a tento
bere

na

vědomí .

Usnesení č. RM 06 03 37 19
Rada města projednala informace o stavu pojištění nemovitého majetku města a tyto
bere

na

vědomí .

Usnesení č. RM 06 03 37 20
Rada města projednala návrh na výpůjčku bývalé zámecké kaple v objektu děčínského
zámku a
schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit bývalou zámeckou kapli v objektu děčínského zámku na dobu
určitou od 1.5.2006 do 31. 8. 2007 za účelem konání výstavy – projektu „Páni z Bünau
v Čechách a Sasku“.

Usnesení č. RM 06 03 37 21
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytového prostoru
– garáže v objektu Bezručova 654/15, Děčín IV, ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 03 37 22
Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 16/1997 k nebytovým prostorům v objektu Myslbekova 1389
D/14, Děčín I, tak, že s účinností od 1. 4. 2006 bude novým nájemcem těchto nebytových
prostor paní Zlatuše Heinrichová z Jílového u Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 23
Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit paní Jitce Horákové prominutí úroku z prodlení za pozdní
úhradu nájemného z nebytových prostor v objektu Divišova 850/1, Děčín IV, ve výši dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 03 37 24
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
s paní Ilonou Jonášovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Iloně Jonášové
v částce 25 555,18 Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách 1 000,--Kč, splatných
do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 25
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem
Evženem Damu z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Evženovi Damu v celkové
částce 30 703,57 Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách 1 000,--Kč, splatných
do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 26

Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem
Jiřím Kvášem z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Janu Kvášovi v celkové
částce 21 416,--Kč v měsíčních splátkách 500,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 27
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Yvetou Vališovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Yvetě Rališové
v celkové částce 8 544,--Kč v měsíčních splátkách 200,--Kč, splatných do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 28
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Renatou Rajsovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Renatě Rajsové
v celkové částce 4 150,--Kč v měsíčních splátkách 200,--Kč, splatných do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 29
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi
Ondovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Ondovým v celkové
částce 494 667,--Kč v měsíčních splátkách 1000,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 30
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi
Ginovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Ginovým v celkové částce
127 361,--Kč v měsíčních splátkách 300,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci,

vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 31
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Monikou Korpovou a panem Romanem Pulkem oba z Děčína, dle které se povoluje úhrada
dluhu paní Monice Korpové a panu Romanu Pulkovi v celkové částce 446 778,--Kč
v měsíčních splátkách 300,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 32
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Monikou Korpovou a panem Romanem Pulkem oba z Děčína, dle které se povoluje úhrada
dluhu paní Monice Korpové a panu Romanu Pulkovi v celkové částce 105 997,--Kč
v měsíčních splátkách 200,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 33
Rada města projednala dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Marcelou Kuruovou a panem Arnoštem Oláhem oba z Děčína, dle které se povoluje úhrada
dluhu paní Marcele Kuruové a panu Arnoštu Oláhovi v celkové částce 32 758,--Kč
v měsíčních splátkách 300,--Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 03 37 34
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1318 ul.
Dvořákova, město Děčín, o prodej nebytové jednotky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. bezúplatný převod nebytové jednotky
č. 1318/301 v objektu č. p. 1318 ul. Dvořákova 13, Děčín II, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 147/30162 na společných částech budovy a pozemku p. č.
1250/11 zast. pl. v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. pro „Společenství vlastníků
jednotek domu č. p. 1318 ul. Dvořákova, město Děčín“

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 trať, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů.
Usnesení č. RM 06 03 37 35
Rada města projednala žádost o pronájem a změnu garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 7 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz pro pana Vojtěcha Polhoše z Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 36
Rada města projednala žádost o pronájem a změnu garážového stání a
schvaluje
změnu garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, a to z č. 7 na č. 17 pro pana
Pavla Machalu z Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 37
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3474/1 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní, plynové a elektro přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení
pro budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 03 37 38
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1253/1 – ostatní komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva vedení plynové přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro
budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 03 37 39

Rada města projednala žádost o pronájem a provozování převozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
uzavřít smlouvu o pronájmu a provozování převozu v Dolním Žlebu se žadatelem
panem Miroslavem Zimou ze Zvoleněvsi, za cenu 1 000,--Kč/rok, na dobu neurčitou
a to až po získání živnostenského oprávnění.
Usnesení č. RM 06 03 37 40
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy č. 114/1 - 118 ze dne 26. 10. 1994 na pronájem pozemku
p. č. 114/1 v k. ú. Boletice nad Labem o dalšího nájemce, a to paní Denisu Patrovskou
z Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 41
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku st. p. č. 513 v k. ú. Děčín,
a to ve smyslu změny nájemce z původních "manželů Černochových z Děčína" na nové "pana
Davida Černocha a pana Jana Černocha, oba z Děčína".
Usnesení č. RM 06 03 37 42
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 313 – 104/94 ze dne 8. 8. 1994 na pronájem
pozemku st. p. č. 313 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu změny nájemce z původního
– pan František Fořt z Děčína, na nového – paní Dagmar Ludačková z Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 43
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 313 o výměře 289 m2
v k. ú. Horní Oldřichov pod stavbou domu a jako zázemí.
Usnesení č. RM 06 03 37 44
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a

schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 05 34 37 15 ze dne 6. 12. 2005, týkající
se pronájmu části pozemku p. č. 2804 v k. ú. Děčín, ve smyslu změny textu z původního:
„.....za cenu 400,--Kč/m2......“ na nový text: „.....za cenu 400,--Kč/rok....“.
Usnesení č. RM 06 03 37 45
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 05 34 37 16 ze dne 06.12.2005, týkající se pronájmu
části pozemku p.č. 2804 v k.ú. Děčín, ve smyslu změny textu z původního „.....za cenu
200,--Kč/m2......“ na nový text „.....za cenu 200,--Kč/rok....“.
Usnesení č. RM 06 03 37 46
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 867 o výměře 150 m2 v k. ú.
Podmokly na stavbu polyfunkčního domu.
Usnesení č. RM 06 03 37 47
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 867 o výměře dle
geometrického plánu (který bude vyhotoven) v k. ú. Podmokly po kolaudaci stavby
polyfunkčního domu.
Usnesení č. RM 06 03 37 48
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 867 o výměře 100 m2 v k. ú.
Podmokly na přístavbu k objektu.
Usnesení č. RM 06 03 37 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 867 o výměře dle

geometrického plánu (který bude vyhotoven) v k. ú. Podmokly po kolaudaci stavby.
Usnesení č. RM 06 03 37 50
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se pronájmu
části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 05 28 37 04 ze dne 20. 9. 2005 ve smyslu
změny nájemce z původního „SČE a. s.“ na nového „ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425“
a ve smyslu změny doby pronájmu z původního „na dobu určitou – na 5 let ode dne uzavření
nájemní smlouvy“ na nové „na dobu určitou – ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení na předmětnou stavbu trafostanice do doby vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí, nejdéle však na 5 let“.
Usnesení č. RM 06 03 37 51
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 321 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven po realizaci stavby trafostanice, v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, se sídlem Praha 2,
Vinohradská 325/8, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemků p. č. 321, p. č. 316/1 a p. č. 315/1 věcným břemenem práva uložení, provozu
a údržby kabelů vn a nn pro tuto trafostanici za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 03 37 52
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 471/3 o výměře 2446 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 06 03 37 53
Rada města projednala návrh na prodej části 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 jako zázemí - zahrada.
Usnesení č. RM 06 03 37 54
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a

nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1811/1 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Podmokly na stavbu RD.
Usnesení č. RM 06 03 37 55
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 15/1 o výměře 1124 m2
v k. ú. Hoštice nad Labem.
Usnesení č. RM 06 03 37 56
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2228/6 o výměře dle
geometrického plánu, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 03 37 57
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 182/5 o výměře 55 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 06 03 37 58
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 195 o výměře 75 m2 v k. ú.
Chrochvice.
Usnesení č. RM 06 03 37 59
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 910/1 o výměře 4 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.

Usnesení č. RM 06 03 37 60
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 828/2 o výměře 248 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 03 37 61
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 339/8, st. p. č. 341/2 – 341/7,
st. p. č. 341/12 – 23, p. č. 341/25 – 29, p. č. 341/35 – 40, p. č. 341/42 – 44, p. č. 341/48 – 55
a p. č. 344/2 o výměrách dle výpisu z KN, který tvoří nedílnou součást materiálu,
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 06 03 37 62
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 118/1 (dle GP č. 252-330/2005
pozemek p. č. 118/3 o výměře 1722 m2) a části pozemku p. č. 119 (dle GP č. 249-275/2005
pozemek p. č. 119/1 o výměře 994 m2) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Petra Marka z Děčína, za cenu 271 600,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 63
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 119 (dle GP č. 249-275/2005
pozemek p. č. 119/2 o výměře 466 m2) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Vilikovy z Děčína, za cenu 46600,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 64
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 663/5 (dle GP č. 591-352/2005 díl „c“
o výměře 24 m2) a části pozemku p. č. 1198/2 (dle GP č. 591-352/2005 díl „a“ o výměře
22 m2) vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky domu
č. p. 63 dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 4. 1. 2006, který je přílohou materiálu,
za cenu 6 900,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 03 37 65
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 663/5 (dle GP č. 591-352/2005
o výměře 213 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky
domu č. p. 57 dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 4. 1. 2006, který je přílohou materiálu,
za cenu 31 950,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 66
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 2046 o výměře 297 m2, p. č. 2047
o výměře 146 m2 a p. č. 2010 o výměře 415 m2 vše v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Oldřicha Semeráda z Děčína a Janu Semerádovou z Ludvíkovi,
za cenu 173 250,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 67
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej ideální ½ části pozemku p.č. 235/30 v k. ú. Bělá u Děčína
(dle geometrického plánu, který bude vyhotoven) se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Ing. Grešíka z Děčína, za cenu 400,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 68
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 469/1 (dle GP č.
2602-231/2005 pozemek p. č. 469/3 o výměře 622 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Jana Musila z Děčína, za cenu 93 300,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 69
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1561/1 (dle GP č. 1753 – 308/2005
se jedná o pozemek p. č. 1561/10 o výměře 128 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Raškovým z Děčína, za cenu 19 200,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 03 37 70
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 512/9 o výměře 521 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím panu Jiřímu Hejdovi z Děčína, za cenu
52 100,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 71
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o díl „a“ o výměře 318 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Pokorným, oba z Děčína, za cenu 47 700,--Kč + cena za trvalé porosty dle
znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 72
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o díl „c“ o výměře 333 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Bednářovým z Děčína, za cenu 49 950,--Kč + cena za trvalé porosty
dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 73
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o díl „b“ o výměře 489 m2 ) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Bešťákovým z Děčína, za cenu 73 350,--Kč + cena za trvalé porosty
dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 74
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/7 o výměře 1899 m2 ) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi

a příslušenstvím panu Ing. Sukdolovi z Děčína, za cenu 284 850,--Kč + cena za trvalé
porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 75
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/8 o výměře 1340 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Mgr. Kleinové z Děčína, za cenu 201 000,--Kč + cena za trvalé porosty
dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 76
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/9 o výměře 1433 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Danielu Pavlíkovi z Děčína, za cenu 214 950,--Kč + cena za trvalé
porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 77
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/10 o výměře 1326 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Jitce Hübstové z Děčína, za cenu 198 900,--Kč + cena za trvalé porosty
dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 78
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/11 o výměře 1304 m2 ) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Luďku Machalovi z Děčína, za cenu 195 600,--Kč + cena za trvalé
porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 79
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 527/2 (dle GP č. 334 – 240/2005
se jedná o pozemek p. č. 527/12 o výměře 1230 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Ing. Sukdolovi z Děčína, za cenu 184 500,--Kč + cena za trvalé
porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 81
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 982 o výměře 414 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Juskuvovým z Děčína, za cenu 81 000,--Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 82
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1265 o výměře 1201 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Svobodovým z Děčína, za cenu 80 050,--Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 83
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 103/1 o výměře 1557 m2
v k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení.
Usnesení č. RM 06 03 37 84
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 933/3 o výměře 250 m2
v k. ú. Horní Oldřichov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Františka Bíbu
z Děčína, za cenu 37 500,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 03 37 85
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 114/1 o výměře 298 m2 a st. p. č. 114/2

o výměře 73 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Pavlákovy z Děčína, za cenu 56 650,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 03 37 86
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 932 o výměře 1281 m2 a st. p. č. 53
o výměře 530 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Filipa Orta z Děčína, za cenu 106 100,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 03 37 87
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 444/7,
dle geometrického plánu č. 573-142/2005 ozn. jako pozemek p. č. 444/14 o výměře 147 m2,
v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Novotným z Děčína,
za cenu 22 050,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem práva vedení inženýrských sítí a práva chůze pro vlastníka pozemku p. č.
471/2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 06 03 37 88
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej částí pozemku p. č. 821/22 a částí
pozemku p. č. 826/1 dle geometrického č. 543-028/2004 ozn. jako pozemek p. č. 826/1
o výměře 313 m2 a pozemek p. č. 821/28 o výměře 300 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Kapounovy z Děčína, za cenu 91 950,--Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 03 37 89
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 192 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 192, dle geometrického plánu
č. 336-144/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 192/3 o výměře 30 m2 v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím pro KOBERCE K + K spol. s r. o., Školní 71, Příbram,
za cenu 12 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 90

Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 192 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 192,
dle geometrického plánu č. 336-144/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 192/2 o výměře
685 m2 v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Maixnerovy z
Děčína, za cenu 34 250,--Kč + 21 840,--Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 91
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1476/15 o výměře 509 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Laštůvkovy z Děčína, za cenu
76 350,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 92
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 98/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro HOCO BAUELEMENTE, spol. s r. o.,
Tovární 1, Děčín XXXII, za cenu 40 000,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 93
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 832/48 o výměře 71 m2, část pozemku
p. č. 832/47, dle geometrického plánu č. 612-169/05 ozn. jako díl „a“ o výměře 22 m2 a část
pozemku p. č. 832/44, dle geometrického plánu č. 612-169/05 ozn. jako pozemek p. č.
832/88 o výměře 503 m2, vše v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Radka Havlíčka z Ilsede, za cenu 59 600,--Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 832/44 (dle GP č. 612-169/05 ozn. jako pozemek
p. č. 832/88) v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby
sítí veřejného osvětlení.
Usnesení č. RM 06 03 37 94
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. postup prodeje části pozemku p. č. 877/1,
dle geometrického plánu č. 603-031/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 877/94 o výměře
306 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím formou

dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji
tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle „Zásad“, tj. 30 600,--Kč + cena za trvalé
porosty a příslušenství dle ZP (který bude vyhotoven) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 37 95
Rada města opětovně projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 114,
dle geometrického plánu č. 1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení s tím, že při
dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle „Zásad…“,
tj. 1 055 000,--Kč + 19 198,--Kč za venkovní úpravy dle ZP + ostatní náklady s podmínkou:
- kupující se zaváže do 2 let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního
povolení na stavbu domu na pozemku p. č. 114, dle geometrického plánu
č.
2
1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m v k. ú. Děčín s tím,
že pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě (pozemek p. č.
114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m2 v k. ú. Děčín)
a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se
nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou,
stavebním úřadem nebo jinou institucí. Investice, které kupující do té doby vložil
do nemovitosti, nebudou kupujícímu uhrazeny,
- kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu pozemku v rozsahu:
nové štěrkové lože pro stání vozidel; zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné
umístění 2 ks prodejních stánků; kupující umožní prodávajícímu umístění stánku
infocentra na pozemku p. č. 114 v k. ú
Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci
stavebního povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku.
Usnesení č. RM 06 03 37 96
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 03 37 28 ze dne 25. 1. 2005, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 2794/4 v k. ú. Děčín, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 02 05 35
ze dne 24. 2. 2005, týkající se odprodeje pozemku p. č. 2794/4 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 03 37 97
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit převod pozemků dle přílohy, která je nedílnou součástí
materiálu, v k. ú. Boletice nad Labem a Březiny u Děčína, z vlastnictví ČR Pozemkového
fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. RM 06 03 37 98
Rada města projednala bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1027/6 o výměře 61 m2, části
pozemku p. č. 1027/1 a části pozemku p. č. 1027/7, dle geometrického plánu č. 17596009/2006 díl „c“ o výměře 4295 m2 a díl „b“ o výměře 798 m2, vše nově označeno jako
pozemek p. č. 1027/24 vše v k. ú. Děčín od Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 06 03 37 99
Rada města projednala informace o obnově katastrálního operátu v k. ú. Krásný Studenec
a v k. ú. Vilsnice a tyto bere na vědomí a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít předložené informace na vědomí.
Usnesení č. RM 06 03 37 100
Rada města projednala informaci o provedených opravách v roce 2005 a dále plánovaných
opravách na místních komunikacích v roce 2006 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 37 101
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod majetku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod objektu č. p. 352 včetně pozemku st. p. č.
733/1 o výměře 309 m2 a objektu č. p. 354 včetně pozemku st. p. č. 733/3 o výměře 240 m2
a pozemku p. č. 829/3 o výměře 293 m2 vše v k. ú. Bynov (část objektů U Zámečku)
pro Ústecký kraj.
Usnesení č. RM 06 03 37 102
Rada města projednala informace o přístupových lávkách v areálu Dukla v Děčíně IX –
Bynově a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 37 103
Rada města projednala návrh na provedení opravy přístupových lávek a

schvaluje
variantu č. 1, tj. provedení opravy přístupových lávek, vedených nad pozemky p. č. 761/134
a p. č. 761/133 v k. ú. Bynov, pouze v případě, že město Děčín bude určeno vlastníkem
těchto přístupových lávek.
Usnesení č. RM 06 03 37 104
Rada města projednala návrh pronajímatele o prodloužení nájemního vztahu k pozemku p. č.
571 v k. ú. Vilsnice ze strany města do 31. 12. 2006 za cenu dle nájemní smlouvy
č. 571/2001, včetně uzavření dodatku č. 3 k uvedené nájemní smlouvě a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 03 37 105
Rada města projednala informaci o statickém narušení opěrné zdi v ul. Thunská a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že požadavek na finanční spoluúčast města při opravě opěrné zdi bude předložen
po zpracování projektové dokumentace ze strany žadatele a výše spoluúčasti bude v žádosti
přesně specifikovaná.
Usnesení č. RM 06 03 37 106
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města ve věci nákupu
dopravních automobilů pro JSDH města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města RM č. 06 02 50 05 ze 17. 1. 2006 ve schvalovací části v
plném znění a
2. nákup jednoho dopravního automobilu pro JSDH města v max. ceně 1,8 mil. Kč.
Usnesení č. RM 06 03 37 107
Rada města projednala návrh na změnu „Pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu Doplňkových pravidel ve smyslu změny čl. III –
Stanovení ceny jednotky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 03 38 01
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Centra
sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a
jmenuje
pana Mgr. Petra Maršouna ředitelem Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,

s platností od 15. 2. 2006.
Usnesení č. RM 06 03 39 01
Rada města projednala žádost agentury MAREDIS o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na prospekt 3. ročníku hokejové školy.
Usnesení č. RM 06 03 39 02
Rada města projednala návrh dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce
v roce 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1) o poskytnutí dotace na rok 2006 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve
výši 1 200 000,--Kč dle důvodové zprávy
2) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 03 50 01
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2006 a
r o z h o d l a
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2006 ve výši do
50 000,--Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o poskytnutí dotací sportovním subjektům na rok 2006 dle důvodové zprávy ve výši
nad 50 000,--Kč
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2006 sportovním subjektům dle
předloženého znění.
Usnesení č. RM 06 03 50 02
Rada města projednala návrh smluv o poskytnutí dotace pro rok 2006 na sportovní činnost,
určené BK Děčín s. r. o., HC Děčín, FK Řezuz Děčín a TJ Doprava Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2006 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 03 50 03
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2006 a

r o z h o d l a
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace na činnost v roce 2006
ve výši do 50 000,--Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o výši finanční dotace v roce 2006 pro subjekty pracující v oblasti kultury dle
důvodové zprávy ve výši nad 50 000,--Kč
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2006 subjektům pracujícím v oblasti
kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 03 50 04
Rada města projednala zprávu o využití finančních prostředků na zajištění kulturní akce Městské slavnosti Děčín 2006 a
schvaluje
rozpočtové opatření dle důvodové zprávy pod bodem 1. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o výši finanční dotace pro subjekty zajišťující organizaci Městských slavností Děčín
2006 dle důvodové zprávy ve výši nad 50 000,--Kč pod bodem 2. a 3.
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací subjektům zajišťujícím organizaci Městských
slavností Děčín 2006 v předloženém znění pod bodem 2. a 3.
Usnesení č. RM 06 03 50 05
Rada města projednala žádost paní Dany Bartákové z Děčína, o povolení splátek části kupní
ceny za odprodej pozemku p. č. 941/3 o výměře 168 m2 v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodloužení lhůty úhrady zbývající části kupní ceny za odprodej pozemku p. č. 941/3
o výměře 168 m2 v k. ú. Prostřední Žleb za podmínek uvedených v důvodové zprávě
a uzavření „Dohody o uznání dluhu a způsobu zaplacení dluhu“.
Usnesení č. RM 06 03 50 06
Rada města projednala návrh společnosti DC RELAX, s. r. o. Děčín ze dne 11. 1. 2006
a tento
bere
a

na

vědomí

pověřuje
starostu města k dalšímu jednání ve věci Plaveckého areálu Děčín s vedením společnosti
DC RELAX, s. r. o. Děčín.
Usnesení č. RM 06 03 50 07
Rada města projednala návrh na výkup pozemků pod komunikacemi v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemků p. č. 161/4 o výměře
710 m2, p. č. 545/2 o výměře 361 m2, p. č. 809/6 o výměře 509 m2, p. č. 809/9 o výměře 141
m2, p. č. 809/10 o výměře 86 m2 a p. č. 809/11 o výměře 92 m2 v k. ú. Nebočady
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní Jany Řehákové z Děčína, za cenu
189 900,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 03 50 08
Rada města projednala návrh tajemníka na dislokaci oddělení matriky MěÚ do budovy
bývalého okresního úřadu v ul. 28. října, Děčín I, a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 03 60 01
Rada města projednala žádost Ing. Martiny Škařupové, interní auditorky, o rozvázání
pracovního poměru dohodou ke dni 28. 2. 2006 a v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění
souhlasí
s uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru s výše jmenovanou k 28. únoru 2006.
Usnesení č. RM 06 03 60 02
Rada města projednala návrhy platů ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2006 a
schvaluje
platy ředitelů příspěvkových organizací:
Ing. Lubomír Moudrý - ředitel Zoologické zahrady města Děčína, příspěvková organizace,
Ing. Pavel Filip - ředitel Lesního úřadu Děčín, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy s platností od 1. 1. 2006.
Usnesení č. RM 06 03 60 03
Rada města projednala předložené stanovisko HC Děčín ze dne 31. 1. 2006 ve věci nákupu
rolby pro zimní stadion a

schvaluje
výjimku ze směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a nákup rolby
od společnosti Derol, s. r. o. Teplice za cenu 1 970 000,--Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
zahájit jednání se společností Derol, s. r. o. Teplice ve věci nákupu rolby pro zimní stadion.
Termín kontroly: 03/06
Usnesení č. RM 06 03 60 05
Rada města projednala varianty způsobu financování výstavby cyklostezky od Tyršova mostu
do Čertovy vody a
schvaluje
variantu 1, tj. přijetí dotace max. 12 mil. Kč ze SFDI a zahájení výstavby cyklostezky
Prostřední Žleb (odbočka k zastávce ČD) – Čertova Voda (za předpokladu možnosti
vyčerpání dotace ze SFDI do roku 2007) s povrchem - živičný kryt a
doporučuje
zastupitelstvu města pokrýt finanční spoluúčast města na realizaci cyklostezky v rámci změny
rozpočtu na rok 2006 projednané v souvislosti s výsledkem hospodaření města
za rok
2005 a
pověřuje
starostu města vyjednáním možných finančních podmínek pro spolufinancování přeložky
vodovodu a upuštění SVS, a. s. od přeložky vodovodu v části provizorní cyklostezky.
Usnesení č. RM 06 03 60 06
Rada města projednala informaci ve věci možnosti odkoupení areálu Četrans a. s., Děčín a
tuto
bere

na

vědomí.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

Pavel
J e ř á b e k v. r.
místostarosta

