Město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne

18. dubna 2006

Usnesení č. RM 06 09 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 09 35 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za březen 2006 a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 1 886 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 1 886 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 09 36 01
Rada města projednala smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o oprávněných nákladech
spojených s připojením odběrného zařízení
na stavbu nové trafostanice, Děčín,
U Starého mostu – koupaliště, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Praha 2 a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení za podmínky přidělení dotace na akci Obnova koupaliště
pod zámkem v Děčíně.
Usnesení č. RM 06 09 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 395/2006/RKS/243/26 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. 243/26 v budově č. p. 243 ul. Košická,
Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 497/18178 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 746 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb., kupující:
Jana Jírová z Děčína, za nabídnutou cenu 100.866,00 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 způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

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 09 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 396/2006/RKS/1336/13 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
1) revokaci usnesení č. ZM 05 03 03 10 ze dne 24. 3. 2005 a
2) prodej bytové jednotky č. 1336/13 v budově č. p. 1336 ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 734/15000 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 1250/23 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující Martin Suchomel z Děčína, za nabídnutou cenu 173.061,00 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 způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby 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 09 37 03
Rada města projednala návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 151/2001/RKS/507
o odprodeji nebytové 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 nebytové jednotky č. 507/301 v budově č. p. 507
ul. J. z Poděbrad, Děčín VI, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a s nimi souvisejících podílů pozemku st. p. č. 1894, v k. ú. Podmokly,
dle zákona č. 72/1994 Sb., které budou kupovat tito kupující:
navržení kupující: 5. David Šašek z Děčína, nebyt. j. č. 507/301 vč. podílu 380/2902
na společných částech budovy a pozemku, cena nabídková 69.290,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. RM 06 09 37 04
Rada města projednala odvolání paní Lorenzy Gabrilukové k usnesení zastupitelstva města

č. ZM 06 03 02 04 ze dne 16. 3. 2006, týkající se odprodeje bytové jednotky č. 972/1
v objektu č. p. 972 ul. Ruská, Děčín IV, panu Janu Vaněčkovi za cenu 250.000,00 Kč a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 04 37 05 ze dne 21. 2. 2006 v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 03 02 04 ze dne 16. 3. 2006 a
2) přímý prodej bytové jednotky č. 972/1 v budově č. p. 972 ul. Ruská, Děčín IV, včetně
pozemku st. p. č. 1192 v k. ú. Podmokly paní Lorenze Gabrilukové z Děčína, za cenu
300.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 09 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 595 – ostatní komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva vedení elektro přípojky NN 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. 894 – zahrada v k. ú. Boletice
nad Labem za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 09 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3828/2, pozemku p. č. 3657/65 – ost. plocha, silnice a pozemku
p. č. 3825 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
vedení zemního kabelového vedení VN přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 09 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2378 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní a elektro přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 2356 – orná půda v k. ú. Podmokly
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 09 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1962, pozemku p. č. 2053 a pozemku p. č. 2152 – ostatní
komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační,
plynové a elektro přípojky přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 1964/2 a 1964/3 v k. ú. Podmokly za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 09 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků pro umístění nových plakátovacích
ploch a
schvaluje
pronájem části pozemků p. č. 314/1 a p. č. 2292/1 v k. ú. Děčín, pozemku p. č. 964/1
v k. ú. Podmokly a pozemku p. č. 495/11 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 4 x 3,3 m2
pro firmu RENGL, s. r. o., Liberec, na dobu neurčitou, za cenu 3.200,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 09 37 10
Rada města projednala návrh na zřízení a instalaci kompaktních předávacích stanic
v objektech MŠ Májová, 372 DDM V Sídlišti 387, DPS Přímá 397 a DPS Přímá 398,
Děčín XXXII - Boletice n/L a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pořízení a instalaci 4 ks kompaktních předávacích stanic v objektech
MŠ Májová 372, DDM V Sídlišti 387, DPS Přímá 397 a DPS Přímá 398, Děčín XXXII Boletice n/L, na náklady dodavatele tepla TERMO Děčín, a. s.
Usnesení č. RM 06 09 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 165 v k. ú. Děčín za účelem
provozování přístavního můstku.
Usnesení č. RM 06 09 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2460 v k. ú. Děčín o výměře 90 m2 pro pana Karla Štulce
z Děčína, za cenu 90,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 09 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2460 o výměře 931 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 09 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 131/30 o výměře 71 m2
v k. ú. Folknáře.
Usnesení č. RM 06 09 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 459 o výměře
dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 09 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 586/4 o výměře 50 m2 a část
pozemku p. č. 586/3 o výměře dle GP v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 06 09 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/77 o výměře 12 m2
(dle GP č. 2575-177/2005 díl „a“) v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 09 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 139 o výměře 15 m2
a pozemek p. č. 800/5 o výměře 76 m2 v k. ú. Loubí u Děčína.

Usnesení č. RM 06 09 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 572 o výměře 162 m2
a pozemek p. č. 821/19 o výměře 141 m2 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 06 09 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 932/1 o výměře 86 m2,
pozemek p. č. 932/2 o výměře 371 m2 a pozemek st. p. č. 232/1 o výměře 70 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 09 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1396/1 o výměře 2086 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 09 37 22
Rada města projednala návrh na prodej a výkup pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat ideální 1/2 pozemku
st. p. č. 273/2 o výměře 70 m2, ideální 1/2 pozemku p. č. 1397 o výměře 2491 m2, ideální
1/ pozemku p. č. 1396/4 o výměře 8554 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
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Usnesení č. RM 06 09 37 23
Rada města projednala návrh na prodej a výkup pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části ideální 1/2 pozemku p.
č. 1373 o výměrách upřesněných GP, který bude vyhotoven vše v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 09 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 02 37 05 ze dne 17. 1. 2006, týkající se odprodeje
pozemků p. č. 899/49 a p. č. 1230/1 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 09 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1230/1 o výměře
dle GP v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 09 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 899/49 o výměře
dle GP v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 09 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3275, dle GP č. 2625-160/2005 ozn.
jako pozemek p. č. 3275/2 o výměře 103 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Kapicovy z Děčína, za cenu 15.450,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 09 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1611/2 o výměře 63 m2
v
k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím paní Olze Polesné z Děčína, za cenu
6.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1385/14 o výměře 21 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Květu Tichou a Bedřicha Poldu z Děčína,
za cenu 3.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit postup prodeje pozemků p. č. 1392 o výměře 603 m2
a p. č. 1393 o výměře 281 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji
těchto pozemků bude výchozí cena stanovena dle „Zásad“, tj. 162.600,00 Kč + cena za trvalé
porosty dle ZP (který bude vyhotoven) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 31

Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit postup prodeje pozemků p. č. 1394 o výměře 279 m2
a p. č. 1395 o výměře 407 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji
těchto pozemků bude výchozí cena stanovena dle „Zásad“, tj. 132.900,00 Kč + cena za trvalé
porosty dle ZP (který bude vyhotoven) + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 471/3 o výměře 2446 m2
v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Pavla Rývu z Litoměřic,
za cenu 244.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit
odprodej části pozemku p. č. 354
(dle GP č. 335 – 241/2005 se jedná o pozemek p. č. 354/4 o výměře 1038 m2) v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení.
Usnesení č. RM 06 09 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodej části pozemku p. č. 354
(dle GP č. 335 – 241/2005 se jedná o pozemek p. č. 354/3 o výměře 1042 m2) v k. ú. Vilsnice
se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení.
Usnesení č. RM 06 09 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj.
odprodej částí pozemku p. č. 354
(dle GP č. 335 – 241/2005 se jedná o pozemek p. č. 354/2 o výměře 1026 m2 a pozemek p. č.
354/1 o výměře 1058 m2) v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení.
Usnesení č. RM 06 09 37 36
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků:
- z majetku města Děčín část pozemku p. č. 168/56, dle GP č. 2603-143/2005 díl „d“
o výměře 104 m2 v k. ú. Podmokly pro paní Janu Medkovou zDěčína, za cenu
15.600,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku města Děčín část pozemku p. č. 168/81, dle GP č. 2603-143/2005 díl „b“ o
výměře 104 m2 , v k. ú. Podmokly, od paní Jany Medkové zDěčína, za cenu 15.600,00
Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 37
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
- z majetku města Děčín část pozemku p. č. 850, dle GP č. 381-047/2005 pozemek
p. č. 850/2 o výměře 7176 m2 , pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2, pozemek p. č.
900 o výměře 529 m2 a pozemek p. č. 901 o výměře 3593 m2 vše v k. ú. Křešice
u Děčína, pro ČR, Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu
2.889.600,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku města Děčín část pozemku p. č. 1163, dle GP č. 578-046/2005 pozemek
p. č. 1163/2 o výměře 2737 m2 v k. ú. Bynov, od ČR, Lesy ČR, s. p. Přemyslova
1106/19, Hradec Králové, za cenu 656.880,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 38
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1257/1, dle GP č. 563-083/2005 díl
„a“ o výměře 97 m2, v k. ú. Bělá u Děčína od ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, za cenu 23.280,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 39
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. směnu pozemků v k. ú. Dolní Žleb:
- z majetku města Děčín pozemek p. č. 141/1 o výměře 2986 m2 v k. ú. Dolní Žleb pro
manžele Míchalovy z Děčína, za cenu 298.600,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku města Děčín pozemek p. č. 140/3 o výměře 50 m2 v k. ú. Dolní Žleb
od manželů Míchalových z Děčína, za cenu 5.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 40
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se prodeje pozemku
p. č. 536/2 v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 13 ze dne 21. 3. 2006 v plném znění.

Usnesení č. RM 06 09 37 41
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkající se prodeje části pozemku p. č. 469/1 v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 68 ze dne 7. 2. 2006 ve smyslu
změny textu z původního „za cenu 93.300,00 Kč + ostatní náklady“ na nový „za cenu
15.550,00 Kč + ostatní náklady“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 40
ze dne 23. 2. 2006 ve smyslu změny textu z původního „za cenu 93.300,00 Kč + ostatní
náklady“ na nový „za cenu 15.550,00 Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. RM 06 09 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 04 25 13 33 bod 2/ ze dne 30. 11. 2004, týkající
se odprodeje pozemků p. č. 2829/11, st. p. č. 2829/3 a st. p. č. 2829/4 v k. ú. Děčín,
v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 90 ze dne 23. 8. 2005, týkající se změny
kupujícího pozemků p. č. 2829/11, st. p. č. 2829/3 a st. p. č. 2829/4 v k. ú. Děčín,
v plném znění.
Usnesení č. RM 06 09 37 43
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
doporučuje
1. zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 23 04 34
bod 2/ ze dne 16. 12. 2004, týkající se odprodeje pozemků p. č. 2829/11 a st. p. č. 2829/3
a st. p. č. 2829/4 v k. ú. Děčín, v plném znění,
2. zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 04 51
ze dne 15. 9. 2005, týkající se změny kupujícího pozemků p. č. 2829/11, st. p. č. 2829/3
a st. p. č. 2829/4 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 09 37 44
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 1332 o výměře 395 m2,
v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím panu Vlastimilu Sýkorovi z Děčína,
za cenu 150,--Kč/m2, tj. 59.250,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 09 37 45
Rada města projednala žádost paní Dany Plechaté o prominutí poplatku z prodlení při placení

nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
paní Daně Plechaté z částky 229.188,00 Kč na 10 %, tj. 22.918,80 Kč .
Usnesení č. RM 06 09 37 46
Rada města projednala žádost paní
při placení nájmu bytu a

Martiny Vrátné o prominutí poplatku z prodlení

nedoporučuje
snižovat poplatek z prodlení při placení nájmu bytu paní
33.132,00 Kč.

Martině Vrátné ve výši

Usnesení č. RM 06 09 37 47
Rada města projednala žádost manželů Miloslava a Petry Gotvaldových z Dobkovic a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku ze „Zásad“ čl. VII, odst. 1), tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 239 ul. Čelakovského 3, Děčín VII, do 30. 5. 2006
a vyplacení příspěvku za opravu tohoto domu ve výši 48.523,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 09 37 48
Rada města projednala informace o činnosti střediska VPP při OMH a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců města, zařazených do Městského úřadu Děčín,
o čtyři zaměstnance, kteří budou zajišťovat počišťování města a údržbu městské zeleně.
Usnesení č. RM 06 09 37 49
Rada města projednala žádost pana Ivana Nistora o prominutí poplatku z prodlení při placení
nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Ivanu
18.222,00 Kč na 10 %, tj. 1.822,20 Kč.

Nistorovi z částky

Usnesení č. RM 06 09 37 50
Rada města projednala žádost pana Luboše Horáka o prominutí poplatku z prodlení
při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Luboši
5.812,00 Kč na 10 %, tj. 581,20 Kč.

Horákovi z částky

Usnesení č. RM 06 09 37 51
Rada města projednala žádost pana Miroslava Čížkovského o prominutí poplatku z prodlení
při placení nájmu bytu a
neschvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Miroslavovi
ve výši 8.156,70 Kč.

Čížkovskému

Usnesení č. RM 06 09 39 01
Rada města projednala žádost o souhlas zřizovatele s využitím finančních prostředků
rezervního fondu příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín, p. o.,
na investiční účely a
schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 1.000 tis. Kč z rezervního fondu k posílení fondu
investičního.
Usnesení č. RM 06 09 39 02
Rada města projednala děkovný dopis od Sdružení Slunečnice ohledně dotace na kulturní
činnost a tento
bere

na

vědomí .

Usnesení č. RM 06 09 39 03
Rada města projednala oznámení o ukončení pracovního poměru a výkonu funkce ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5 a ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
ke dni 31. 7. 2006 a tato oznámení
bere na
vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5 a funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy
a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace, a současně
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy konkursních
řízení.
Usnesení č. RM 06 09 39 04
Rada města projednala žádost firmy Kubo o bezplatné zapůjčení 4 ks mobilních WC,
6 ks dřevěných stánků a stanu s pódiem z děčínského zámku na akci "2. Pivní slavnosti města
Děčína" a

rozhodla
o poskytnutí příspěvku města Děčína na "2. Pivní
dne 23. a 25. 6. 2006 z kapitoly OHM ve výši 30 tis. Kč.

slavnosti

města

Děčína"

Usnesení č. RM 06 09 50 01
Rada města projednala žádost Festivalu Mitte Europa o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s XV. ročníkem Festivalu
uprostřed Evropy - Mitte Europa.
Usnesení č. RM 06 09 50 02
Rada města projednala návrh obce Huntířov na uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Děčín v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených podmínek a uzavření
této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 09 50 03
Rada města projednala návrh obce Huntířov na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Děčín v oblasti využití služeb Městské policie Děčín za předem stanovených podmínek
a uzavření této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 09 50 04
Rada města projednala Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování
dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem v Praze, jakožto poskytovatelem, a Městem
Děčín, jakožto příjemcem a
zmocňuje
starostu města Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy po úpravě v čl. 13.5.
Usnesení č. RM 06 09 50 05
Rada města projednala opětovně návrh na získání rozestavěné sportovní haly ve Vokolkově
ul. do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí rozestavěné stavby sportovní haly ve Vokolkově ul.,
Děčín I, na pozemku st. p. č. 786 v k. ú. Děčín od vlastníka, tj. Sportcentrum Děčín,
Riegrova za cenu 8.566.000,00 Kč v případě, že nemovitost nebude zatížena žádným
zástavním právem ani žádným exekučním příkazem.
Usnesení č. RM 06 09 50 06

Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se výkupu inženýrských sítí od GSK Spartak Děčín a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 05 32 50 11 ze dne 08. 11. 2005 ve smyslu
změny textu z původního „ … za cenu 350.000,--Kč za podmínky, že ...“ na nový
„ … za cenu 600.000,--Kč za podmínky, že …“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne
24. 11. 2005 č. ZM 05 10 05 06 bod 2/ ve smyslu změny textu z původního
„ … za cenu 350.000,--Kč za podmínky, že ...“ na nový „ … za cenu 600.000,--Kč
za podmínky, že …“ .

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

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

