Město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 2. května 2006
Usnesení č. RM 06 10 31 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 06 06 60 02
usnesení č. RM 05 17 36 01
usnesení č. RM 06 04 37 23

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OHM

VzDK
DK 06/06
VzDK.

Usnesení č. RM 06 10 34 01
Rada města projednala
vyhodnocení výsledků hospodaření řízených příspěvkových
organizací Lesní úřad Děčín a Zoologická zahrada Děčín za rok 2005 v rámci schválené
hmotné zainteresovanosti na rok 2005, včetně návrhu doplatku odměn ředitelům p. o. a toto
bere na vědomí
a
schvaluje
vyplacení doplatku odměny za rok 2005 ředitelům příspěvkových organizací Lesní úřad Děčín
a Zoologická zahrada Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 10 35 01
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým v I. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 10 36 01
Rada města projednala návrh zadání pro zpracování konceptu a návrhu 2. změny Územního
plánu města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh zadání jako závazný podklad pro zpracování
konceptu a návrhu 2. změny územního plánu.
Usnesení č. RM 06 10 36 02
Rada města projednala návrh na rozšíření 6. změny Územního plánu města Děčín o dalších
6 lokalit a
doporučuje

2

zastupitelstvu města schválit rozšíření 6. změny Územního plánu města Děčín o dalších
6 lokalit s tím, že část finančních nákladů na pořízení změny bude hrazena iniciátory změn.
Usnesení č. RM 06 10 36 03
Rada města projednala návrh zadání pro zpracování návrhu 5. změny Územního plánu města
Děčín - Plavební stupeň Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh zadání jako závazný podklad pro zpracování
návrhu 5. změny územního plánu.
Usnesení č. RM 06 10 36 04
Rada města projednala „Smlouvu o poskytnutí dotace“ na provoz výletní lodi v sezóně
roku 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 10 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 2/06/0MH o odprodeji domu č. p. 81
ul. Vítězství, Děčín XXXI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 81 ul. Vítězství, Děčín XXXI, s pozemky
p. č. 757 zast. plocha a p. č. 758/1 zahrada v k. ú. Křešice pro kupující:
Alenu Krčmářovou z Děčína za kupní cenu 617. 800,00 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.
Usnesení č. RM 06 10 37 02
Rada města projednala žádost pana
z Děčína a

Petra Knespla z Děčína a pana

Romana Dvořáka

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. 1 Labské nábřeží, Děčín XV, do 31. 12. 2006.

Usnesení č. RM 06 10 37 03
Rada města projednala nabídku pana Václava Brožíčka z Třebíče k odkoupení nemovitostí
v katastru města Litoměřice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup nemovitostí v katastru města Litoměřice do majetku
města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 10 37 04
Rada města projednala žádost Klubu orientačního běhu Děčín ze dne 11. 4. 2006 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
k povolení využití pozemku p. č. 1388 v k. ú. Horní Oldřichov k jednorázovému parkování
osobních automobilů dne 27. 5. 2006 v rámci pořádání závodu v orientačním běhu
s podmínkou, že pozemek bude pořádajícím Klubem orientačního běhu Děčín do 5 dnů
po skončení akce uklizen a uveden do původního stavu a protokolárně předán městu Děčín
s tím, že ze strany žadatele budou vytvořeny podmínky pro zamezení vzniku
ekologických škod.
Usnesení č. RM 06 10 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 3575/5 o výměře cca 30 m2
v k. ú. Podmokly mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR PF za roční nájemné,
stanovené dle metodických pokynů PF, pod stavbou autobusové zastávky.
Usnesení č. RM 06 10 37 06
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 3575/5 o výměře dle geometrického
plánu v k. ú. Podmokly, z majetku ČR PF, pod stavbou autobusové zastávky.
Usnesení č. RM 06 10 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 85 o výměře 448 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu
pro paní Vladimíru Příhonskou z Děčína za cenu 448,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 06 10 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 85 o výměře 448 m2
v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 06 10 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 106 o výměře 536 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu
pro paní Lenku Dejmkovou z Děčína za cenu 518,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 10 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 106 o výměře 536 m2
v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 06 10 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2612/10 o výměře 101 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 10 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 109 o výměře 2424 m2
a pozemek p. č. 1540 o výměře 184 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 06 10 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 513 o výměře 244 m2
a pozemek p. č. 514 o výměře 218 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2856 o výměře 537 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1930/2 o výměře 17 m2,
pozemek p. č. 1930/3 o výměře 16 m2, pozemek p. č. 1930/4 o výměře 16 m2 a pozemek
p. č. 1930/5 o výměře 17 m2 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2592/1 o výměře 1325 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 10 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1907
o výměře 581 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 10 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku
st. p. č. 265/2 o výměře dle geometrického plánu, část pozemku p. č. 1198/1 o výměře
dle geometrického plánu, pozemek st. p. č. 265/3 o výměře 62 m2, pozemek p. č. 1085/4
o výměře 415 m2 a pozemek p. č. 1085/3 o výměře 515 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb.

Usnesení č. RM 06 10 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 629/3 o výměře 443 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 10 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 145 o výměře 356 m2
a pozemek st. p. č. 65 o výměře 349 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 06 10 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 315/1 o výměře 832 m2,
pozemek p. č. 316/1 o výměře 995 m2 a pozemek p. č. 321 o výměře 525 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 364/2 o výměře 280 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 44/4 o výměře 1171 m2,
pozemek p. č. 44/5 o výměře 1160 m2 a pozemek p. č. 47/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína.
Usnesení č. RM 06 10 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 328 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem

práva uložení, provozu a údržby teplovodního zařízení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 06 10 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit:
1) prodej části pozemku p. č. 330 o výměře dle geometrického plánu (cca 240 m2)
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek
domu č. p. 1153, ul. Čs. armády, IČ 272 61 905, za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby
teplovodního zařízení pro vlastníka zařízení, tj. TERMO Děčín a. s.
2) prodej části pozemku p. č. 330 o výměře dle geometrického plánu (cca 44 m2) v k. ú.
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro MUDr. Jitku Polákovou z Děčína
za cenu 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2887/1, dle geometrického plánu
č. 2567-107/2005 ozn. jako pozemek p. č. 2887/3 o výměře 576 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vasiliakovy z Děčína za cenu 86.400,00 Kč
+ cena za trvalé porosty 3.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 10 37 27
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1838/1, dle geometrického plánu
č. 1780-027/2006 ozn. jako pozemek p. č. 1838/1 o výměře 133 m2 a pozemek p. č. 1838/3
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Dagmar Růžičkovou, z Děčína
za cenu 57.450,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 1838/1 dle geometrického plánu ozn. jako pozemek p. č. 1838/3, věcným
břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku p. č. 1837 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 10 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 3331 o výměře
215 m2 a pozemku p. č. 3330 o výměře 230 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Roberta Himka z Děčína a pro manžele Vosáhlovy z Děčína

za cenu 99.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 10 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 663/1 o výměře 378 m2
v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Ilonu Kudláčkovou z Děčína
za cenu 56.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 10 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 496 o výměře 1056 m2,
pozemku p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 a pozemku st. p. č. 81 o výměře 124 m2 v k. ú. Lesná
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní Věře Nimčové z Prahy
za cenu
261.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 25
(dle geometrického plánu č. 195-55/2006 se jedná o pozemek p. č. 25/1 o výměře 1908 m2)
v k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím panu Václavu Řehákovi
z Bechlejovic za cenu 210.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 25
(dle geometrického plánu č. 195-55/2006 se jedná o pozemek p. č. 25/3 o výměře 1420 m2)
v k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní Markétě Lakomé
z Bechlejovic za cenu 162.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 33
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje

zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 1155/1 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
paní Jarmile Maškové z Prahy za cenu 100,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 34
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 1155/1 v k. ú.
Prostřední Žleb a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 10 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 1490/12 o výměře 405 m2
a pozemku p. č. 1490/20 o výměře 123 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Levým z Děčína za cenu 79.200,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 36
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 2644/12 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení, obnovy, oprav a údržby kanalizace pro vlastníka přípojky za cenu dle
zásad.
Usnesení č. RM 06 10 37 37
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 2612/3 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení, obnovy, oprav a údržby kanalizace pro vlastníka přípojky za cenu dle
zásad.
Usnesení č. RM 06 10 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/12 v k. ú. Podmokly
dle geometrického plánu č. 2571-109/2005 ozn. jako díl "b" o výměře 176 m2 se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Ilonu Škálovou a pana Václava Škálu, oba z Děčína
za cenu 26.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části
pozemku věcným břemenem práva vedení, obnovy, oprav údržby kanalizace pro vlastníka

přípojky za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 06 10 37 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2644/12, části pozemku p. č. 2612/3,
pozemku p. č. 2612/8 a pozemku p. č. 2612/9, dle geometrického č. 2571-109/2005 všechny
ozn. jako pozemek p. č. 2612/3 v k. ú. Podmokly o celkové výměře 664 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Bulovy z Děčína za cenu 99.600,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 2644/12 a části
pozemku p. č. 2612/3 věcným břemenem práva vedení, obnovy, oprav a údržby kanalizace
pro vlastníka přípojky za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 06 10 37 40
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2612/3 v k. ú. Podmokly,
dle geometrického plánu č. 2571-109/2005 ozn. jako díl "e" o výměře 40 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Stanislava Arona z Děčína za cenu 6.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 10 37 41
Rada města projednala informace o provozu Skládky Orlík III a tyto
bere na
a
ukládá

vě domí

1/ vedoucí odboru rozvoje
zajistit odstranění závad na stavbě Skládka Orlík III tak, aby stavba vyhovovala
hodnocení dle závěrečné zprávy vypracované v 01/ 2006 TS Děčín a. s. a v souladu se
stanoviskem v. o. s. TERRAPROJEKT, se sídlem Liberec, tzn. zajistit geotechnický
posudek, provést kontrolu pláště jímky a navrhnout zajišťovací opatření – projekt,
2/ vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
pokračovat v dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených touto stavbou.
Termín kontroly: 10/06.
Usnesení č. RM 06 10 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a návrh
na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 83 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a revokaci
usnesení rady města č. RM 06 06 37 20 ze dne 7. 3. 2006, týkající se prodeje pozemku p. č.
239 v k. ú. Boletice nad Labem v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 04 28 bod 7) ze dne 15. 9. 2005
v plném znění a
2) prodej pozemku p. č. 239 o výměře 557 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. 75.700,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady a s podmínkou
vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům (nájemcům) a to po vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 10 37 43
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 018 13 100 bod 2) ze dne 24. 8. 2004 o text:
"...a s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva obnovy a údržby
elektropřípojky" a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 06 04 56 bod 2)
ze dne 23. 6. 2005 o text: "...a s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem
práva obnovy a údržby elektropřípojky“.
Usnesení č. RM 06 10 37 44
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 05 17 37 40 ze dne 24. 5. 2005 ve smyslu změny
výměry prodávané části pozemku p. č. 1057/2 v k. ú. Prostřední Žleb původního textu:
„dle GP č. 592-158/2005 ozn. jako díl "a" o výměře 13 m2“ na nový text: „dle GP
č. 592-158/2005 díl "a" o výměře 10 m2“ a změny ceny z původního textu: „za cenu
325,00 Kč" na nový text: „za cenu 250,00 Kč" a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 06 04 56
bod 3) ze dne 24. 5. 2005 ve smyslu změny výměry prodávané části pozemku p. č. 1057/2
v k. ú. Prostřední Žleb z původního textu: "dle GP č. 592-158/2005 ozn. jako díl "a"
o výměře 13 m2“ na nový text: „dle GP č. 592-158/2005 díl "a" o výměře 10 m2“ a změny

ceny z původního textu: „za cenu 325,00 Kč" na nový text: „za cenu 250,00 Kč".
Usnesení č. RM 06 10 37 45
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 50 07 ze dne 7. 2. 2006 ve smyslu
změny textu z původního: „ … za cenu 189.900,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text:
„ … za cenu 455.760,00 Kč + ostatní náklady“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 02 04 55 ze dne 23. 2. 2006 ve smyslu změny textu z původního: „ … za cenu
189.900,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „ … za cenu 455.760,00 Kč + ostatní
náklady“.
Usnesení č. RM 06 10 37 46
Rada města projednala návrh na zatížení pozemků v k. ú. Děčín věcným břemenem a
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, jako zavázaným a městem Děčín, Mírové náměstí 1175/5,
Děčín IV, jako oprávněným, na zatížení pozemků p. č. 1004 a p. č. 1106 v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva chůze a jízdy, a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 06 10 37 47
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 512/9 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva chůze a jízdy
k nemovitosti na pozemku st. p. č. 462 a k pozemku p. č. 512/26 v k. ú. Prostřední Žleb
za cenu dle „Zásad“ + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 10 37 48
Rada města projednala výměnu dorozumívacího zařízení v domě č. p. 337 Jindřichova
ul. - DPS, Děčín IX a
schvaluje
provedení výměny dorozumívacího zařízení v domě č. p. 337, Jindřichova ul., Děčín IX DPS, spravovaného TOMMI-SEVER s. r. o. Ústí n/L, pracoviště Děčín, dle cenové nabídky
č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 06 10 37 49
Rada města projednala žádost o pronájem garáže a
schvaluje
pronájem nebytových prostor - garáže ve dvorním traktu u domu Bezručova 593/16,
Děčín IV, na pozemku st. p. č. 992/3 v k. ú. Podmokly pro paní Soňu Podsedníkovou
z Děčína.
Usnesení č. RM 06 10 37 50
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. 2/OMH/2006 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 06 10 37 51
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu bez č. p. včetně pozemku p. č. 590
zast. plocha v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu bez č. p. včetně pozemku p. č. 590
zast. plocha v k. ú. Boletice nad Labem, dle „ Zásad“ ve výši 48.660,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. RM 06 10 38 01
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb Děčín za rok 2005 včetně návrhu odměny řediteli
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a toto
bere na vědomí
a
schvaluje
poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Mgr. Petru Maršounovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 10 38 02
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace pro Nemocnici Děčín, p. o., a
doporučuje

Děčín

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace Nemocnici Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 06 10 38 03
Rada města projednala informaci o ukončení provozu Dětského respiračního stacionáře,
Na Pěšině 332, Děčín IX a
bere

na

vědomí

ukončení provozu Dětského respiračního stacionáře, , Na Pěšině 332, Děčín IX a ukončení
Smlouvy o výpůjčce movitých věcí ze dne 31. 3. 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí ukončení provozu Dětského respiračního stacionáře
Na Pěšině 332, Děčín IX a schválit zrušení Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2006/152/38
ze dne 9. 3. 2006.
Usnesení č. RM 06 10 39 01
Rada města projednala stanovené ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových
organizací města Děčín na rok 2006 a
s c h v a l u j e
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových organizací města Děčín
na rok 2006:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, pan Mgr. Stanislav Vavřina
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, pan Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Karel Kilian
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, pan Mgr. Ivan Slavík
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, paní Mgr. Alena Zemanová
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav Samler
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, pan Mgr. Jan Bašta
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, paní Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
Zámek a kulturní středisko Děčín IV, Divišova 217/8, paní Jaroslava Šulcková
Městská knihovna Děčín IV, Raisova 3, pan Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín IV, Teplická 75, pan Mgr. Petr Michálek
Centrum sociálních služeb Děčín I, Fűgnerova 665/18, pan Mgr. Petr Maršoun
Zoologická zahrada Děčín IV, Žižkova 1286/15, pan Ing. Lubomír Moudrý

Lesní úřad Děčín IX - Bynov, Jindřichova 337, pan Ing. Pavel Filip.
Usnesení č. RM 06 10 39 02
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné
zainteresovanosti ředitelů
příspěvkových organizací na úseku školství a kultury za rok 2005 a
s c h v a l u j e
1. vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na
úseku školství a kultury za rok 2005:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Mgr. Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, pan Mgr. Stanislav Vavřina
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, pan Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Karel Kilian
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, pan Mgr. Ivan Slavík
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, paní Mgr. Alena Zemanová
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav Samler
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, pan Mgr. Jan Bašta
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, paní Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
Zámek a kulturní středisko Děčín IV, Divišova 217/8, paní Jaroslava Šulcková
Městská knihovna Děčín IV, Raisova 3, pan Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín IV, Teplická 75, pan Mgr. Petr Michálek
2. poskytnutí odměn za rok 2005 ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury :
Zámek a kulturní středisko Děčín IV, Divišova 8, ředitelce paní Jaroslavě Šulckové
Městská knihovna Děčín IV, Raisova 3, řediteli panu Mgr. Ladislavu Zoubkovi
Městské divadlo Děčín IV, Teplická 75, řediteli panu Mgr. Petru Michálkovi
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 10 39 03
Rada města projednala žádost ZV Odborové organizace DPMD a. s. Děčín o užití znaku
města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na webových stránkách
DPMD a. s. Děčín.

ZV Odborové organizace

Usnesení č. RM 06 10 50 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a bezúplatný převod pozemku p. č. 195/2
o výměře 623 m2 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 10 50 02
Rada města projednala žádost o souhlas k výměně
Hozmanovými z Děčína a panem Janem Hykšem z Děčína a

bytů

mezi

manželi

pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním písemného souhlasu
k výměně bytů dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 06 10 50 03
Rada města projednala návrh kupní smlouvy mezi městem Děčín a společností
WP Consult s. r. o. a
schvaluje
uzavření kupní smlouvy, dle které město Děčín koupí od společnosti WP konsult s. r. o.,
návrh studie stavby panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu v Děčíně, projektovou
dokumentaci uvedené stavby k územnímu řízení a pro stavební povolení, dále projektovou
dokumentaci k odstranění původní stavby výtahu na Pastýřskou stěnu v Děčíně, vše za kupní
cenu ve výši 609.280,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 10 50 04
Rada města projednala informaci o uzavření budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova
1300/13, příspěvková organizace, v termínu od 19. června 2006 do 30. června 2006
(tj. 10 pracovních dnů) z důvodu rekonstrukce podlahy a
revokuje
usnesení rady města č. RM 06 07 39 03 ze dne 21. 3. 2006 a
souhlasí
s uzavřením provozu Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace,
v termínu od 19. června 2006 do 30. června 2006.
Usnesení č. RM 06 10 50 05
Rada města projednala návrh na složení konkursních komisí vyhlášeného konkursního
řízení na výkon funkce ředitele / ředitelky Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,

Na Pěšině 330, příspěvkové organizace a Základní škola a Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvkové organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
jmenuje
konkursní komise ve složení dle důvodové zprávy a
souhlasí
s přizváním odborníka s hlasem poradním PhDr. Jarmily Herinkové, pracovnice Pedagogickopsychologické poradny v Děčíně a
pověřuje
paní Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komisí z řad zaměstnanců.
Usnesení č. RM 06 10 50 06
Rada města projednala žádost sportovního klubu Nichibotsu-Ryú Děčín o užití znaku města
Děčína a
s o u h l a s í
s užitím znaku města Děčína pro reprezentaci závodníků na národních soutěžích
a na propagačních materiálech spojených s pořádanými semináři či nábory nových členů
do oddílu ve městě Děčíně.
Usnesení č. RM 06 10 50 07
Rada města projednala návrh na rozšíření stavby „Zámek Děčín - západní křídlo - výstavní
prostory v suterénu“ a rozpočtové opatření a
schvaluje
1. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení nových prací v celkové výši
438.244,00 Kč
2. rozpočtové opatření, tj. ze schválené změny rozpočtu města na rok 2006 u akce
„Rozšíření parkovacích ploch Děčín I“ použít finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč
a převést je na akci „Zámek Děčín - západní křídlo - výstavní prostory v suterénu“
- kap. 36.
Usnesení č. RM 06 10 50 08
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb
pro město Děčín a na základě realizovaného výběrového řízení, zveřejněného dne
1. 12. 2005, pod evidenčním číslem VZ 50014903, a podle ustanovení § 66 zákona
o veřejných zakázkách
schvaluje
uzavření smlouvy se zhotovitelem Technické služby Děčín a. s.

a

pověřuje
starostu města Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 06 10 60 01
Rada města projednala informaci z jednání komise pro posouzení kvalifikace zájemců v rámci
užšího zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava fasády a střechy včetně výměny oken
budov MěÚ Děčín“ a
rozhodla
o odmítnutí zájemců IPH spol. s r. o. a North stav a. s. o účast ve výše uvedeném
zadávacím řízení a to z důvodu nesplnění požadované kvalifikace.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

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

