Město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne

30. května 2006

Usnesení č. RM 06 12 29 01
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení
na pracovní místo interního auditora/interní auditorky a dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, na návrh starosty města
jmenuje
Ing. Helenu Tomáškovou do funkce interní auditorky ode dne 1. června 2006.
Usnesení č. RM 06 12 30 01
Rada města projednala věcné a personální zabezpečení změn ve výkonu agend řidičů platných
od 1. 7. 2006 a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců města, zařazených do Městského úřadu Děčín,
o dva zaměstnance.
Usnesení č. RM 06 12 31 01
Rada města projednala návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku
obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003
rekreační pobyt.

města Děčín č. 4/2006, kterou se mění
místním poplatku za provoz systému
a odstraňování komunálních odpadů
o místním poplatku za lázeňský nebo

Usnesení č. RM 06 12 32 01
Rada města projednala návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu
v Děčíně.
Usnesení č. RM 06 12 35 01
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2005
včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2005
a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2005 včetně
finančního vypořádání,
2) vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2005 a výsledky
auditu města a městem zřízených organizací,
3) uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2005, na základě vyjádření auditora ADaKa
s. r. o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 06 12 35 02
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za duben 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 5.718 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 5.718 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 12 35 03
Rada města projednala návrh na využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích
přístrojů a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o využití odvodu výtěžku z provozování VHP ve výši
3.165.737,10 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 12 35 04
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2006, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2006 s účinností
od 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 06 12 36 01
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 12 36 02

Rada města projednala informaci o výběru dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce silnice
I/13 Děčín, Teplická ulice, část SO-102 chodník“ a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 12 37 01
Rada města projednala žádost vlastníků jednotek Labské nábřeží 82, 83, Děčín XI, o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající se poskytnutí slevy
ve výši 30 % vlastníkům jednotek Labské nábřeží 82, 83, Děčín XI, za splnění podmínky
prodeje 8 bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 100 %.
Usnesení č. RM 06 12 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 397/2006/RKS/225/4 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. 225/4 v budově č. p. 225, 226, 227,
228 ul. 28. října, Děčín I, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 601/34418
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 227 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Jan Vaníček a Roman Barcal oba z Děčína, za nabídnutou cenu 420.000,00 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“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 12 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 398/2006/RKS/243/30 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. 243/30 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: Oxana Vránová z Děčína, za nabídnutou cenu 180.000,00 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“
- 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 12 37 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 399/2006/RKS/672/301 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. 672/301 v budově č. p. 672
ul. Bezručova, Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 435/8390
na společných částech budovy a pozemku p. č. 1200 v k. ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Milan Škreko z Řehlovic, za nabídnutou cenu 148.444,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené
s opravami objektu.
Usnesení č. RM 06 12 37 05
Rada města projednala žádost Dr. Jaroslava Žejdla, ředitele „Výchovného ústavu, dětského
domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny
Děčín XXXII, Vítězství 70“ o další výjimky ze „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku ze „Zásad“ čl. VI, odst. 7), tj. další prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji objektu č. p. 179 ul. Pivovarská 30, Děčín IV,
pro „Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní školu,
střední školu a školní jídelnu Děčín XXXII, Vítězství 70“ do 31. 8. 2006 a výjimku
ze „Zásad“ čl. VI, odst. 8a), tj. prominutí platby 10 % z kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 06 12 37 06
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV, zastoupených
firmou PRAMEN CZ s. r. o. a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. další prodloužení lhůty na
provedení vnějších oprav domu č. p. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV, do 31. 10. 2006.
Usnesení č. RM 06 12 37 07
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV, do 31. 12. 2007.
Usnesení č. RM 06 12 37 08
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 1225 ul. Palackého 17, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 1225 ul. Palackého 17, Děčín IV, do 31. 12. 2006.
Usnesení č. RM 06 12 37 09
Rada města projednala žádost vlastníků domu č. p. 812 ul. Pr. Holého 10, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty
na provedení vnějších oprav domu č. p. 812 ul. Pr. Holého 10, Děčín IV, do 30. 6. 2006.
Usnesení č. RM 06 12 37 10
Rada města projednala žádost pana Zdeňka Smrže z Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. vyplacení příspěvku
za opravu domu č. p. 242 ul. Přemyslova 3, Děčín III, ve výši 15.844,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 12 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 519 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 739 m2 pro pana
Bohuslava Šmirause z Děčína , za účelem výkonu vlastnického práva za cenu 2.217,--Kč/rok.

Usnesení č. RM 06 12 37 12
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a
schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy č. 1003g – 101/05 ze dne 2. 5. 2005 na pronájem části pozemku
p. č. 1003 v k. ú. Děčín o dalšího nájemce, a to paní Jitku Vepřovskou z Děčína.
Usnesení č. RM 06 12 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku p. č. 7/14 o výměře 672 m2
v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a vlastníkem pozemku, tj. ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, na dobu určitou,
tj. do doby nabytí právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
za cenu 2.688,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 12 37 14
Rada města projednala návrh na úplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku p. č. 7/1 o výměře 2569 m2 a pozemku
p. č. 7/14 o výměře 672 m2 v k. ú. Děčín včetně venkovních úprav a porostů
dle ZP č. 4809-159-06 z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Kodaňská 1441/46, Praha 10, do majetku města Děčín, za cenu 2.756.700,00 Kč
+ 3.800,00 Kč za ostatní související náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p.č. 2870, p. č. 2869 a p. č. 2915/1
v k. ú. Děčín o celkové výměře 60 m2 na stavbu venkovní předzahrádky (zimní zahrady).
Usnesení č. RM 06 12 37 16
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2870, p. č. 2869
a p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře dle GP (který bude vyhotoven).

Usnesení č. RM 06 12 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 183/2 dle GP
č. 583-015/2006 ozn. jako díl "a" o výměře 6 m2, část pozemku p. č. 183/3
dle GP ozn. jako díl "b" o výměře 6 m2 a část pozemku p. č. 182/1 dle GP ozn. jako díl "c"
o výměře 42 m2 , vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 06 12 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 211 o výměře 479 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 06 12 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3270
v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 06 12 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 673/2 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 06 12 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit pozemek p. č. 357/3 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva chůze a jízdy
k pozemkům p. č. 357/1 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá u Děčína za cenu dle „Zásad“ + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 22
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:

-

z majetku města část pozemku p. č. 2228/6 o výměře dle GP v k. ú. Podmokly a
do majetku města část pozemku p.č. 564/4 o výměře dle GP v k. ú. Chrochvice.

Usnesení č. RM 06 12 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1614 o výměře 107 m2,
pozemek p. č. 721/1 o výměře 178 m2 a pozemek p. č. 721/9 o výměře 1315 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 06 12 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, Prostřední Žleb,
Bynov, Podmokly, Děčín - Staré Město, Chrochvice, Horní Oldřichov a Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky:
v k. ú. Bělá u Děčína – pozemky st. p. č. 638 o výměře 838 m2, st. p. č. 639 o výměře 237 m2,
v k. ú. Prostřední Žleb – pozemek st. p. č. 410 o výměře 183 m2,
v k. ú. Bynov – pozemek st. p. č. 725 o výměře 107 m2,
v k. ú. Podmokly – pozemky p. č. 2445 o výměře 242 m2, st. p. č. 2446 o výměře 365 m2,
st. p. č. 1053 o výměře 312 m2, st. p. č. 3383 o výměře 305 m2, st. p. č. 561 o výměře 237 m2,
p. č. 562 o výměře 164 m2, st. p. č. 694 o výměře 192 m2, p. č. 695 o výměře 1076 m2,
v k. ú. Děčín Staré Město – pozemky st. p. č. 129 o výměře 216 m2, st. p. č. 123 o výměře
264 m2, st. p. č. 482 o výměře 233 m2,
v k. ú. Chrochvice – pozemky st. p. č. 20 o výměře 276 m2, st. p. č. 300 o výměře 534 m2,
v k. ú. Horní Oldřichov – pozemky st. p. č. 310/2 o výměře 364 m2, st. p. č. 450 o výměře 236
m2,
v k. ú. Děčín – pozemky st. p. č. 379 o výměře 256 m2, st. p. č. 2059 o výměře 253 m2,
st. p. č. 2057 o výměře 268 m2, st. p. č. 771 o výměře 409 m2, st. p. č. 378 o výměře 255 m2,
st. p. č. 2056 o výměře 166 m2, st. p. č. 1985 o výměře 168 m2, st. p. č. 2131 o výměře
273 m2, st. p. č. 2000 o výměře 159 m2, p. č. 2001 o výměře 204 m2, st. p. č. 1837 o výměře
262 m2, st. p. č. 2058 o výměře 261 m2.
Usnesení č. RM 06 12 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú.
Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zatížit část pozemku p. č. 682/1 v k. ú. Děčín – Staré
Město věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na pozemku
st. p. č. 679 v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře dle GP (který bude vyhotoven) za cenu dle
„Zásad“ + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 26

Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 446/3 o výměre 137 m2 a pozemku
p. č. 836 o výměře 297 m2 v k. ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
pro paní Marii Barcalovou z Děčína, za cenu 194.278,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 06 12 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 245/2 o výměře 482 m2 a p. č. 247/2
o výměře 127 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Dalibora Svobodu z Ústí nad Labem, za cenu 60.900,00 Kč + 5.034,00 Kč
za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 28
Rada města opětovně projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 34 ze dne 23. 2. 2006 v plném
znění
2/ variantu č. 3, tj. prodej části pozemku p. č. 114, dle GP 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…“, snížená o 25 %, tj. 791.250,00 Kč + 19.198,00 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 GP č. 1721-106/2005
ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m2 v k. ú. Děčín a 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 s tím, že toto
ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude
způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí a 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 12 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 877/1, dle GP 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 pro pana Vladimíra Milereta z Jílového, za cenu 31.000,00 Kč +
cena za trvalé porosty a příslušenství dle ZP (který bude vyhotoven) + ostatní náklady
a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemku
a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 12 37 30
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení části pozemku p. č. 3725/5, části pozemku p. č. 3725/7
a části pozemku p. č. 3737/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva chůze k pozemkům
dle GP č. 2600-136/2005 ozn. jako pozemek p. č. 3737/3 a pozemek p. č. 3737/1 v k. ú.
Podmokly za cenu dle "Zásad" + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3737/1 dle GP č. 2600-136/2005 ozn.
jako pozemek p. č. 3737/1 o výměře 432 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Jana a Michaelu Vinterovy, oba bytem Široká 174, Děčín
XXXI, za cenu 64.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 12 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 3737/1 a části
pozemku p. č. 3725/7 dle GP č.- 2600-1366/2005 ozn. jako pozemek p. č. 3737/3 o výměře
426 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Jaroslavu Horešovskou
z Děčína, za cenu 63.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s
podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva chůze k pozemku dle GP ozn.
jako pozemek p. č. 3737/1 v k. ú. Podmokly za cenu dle "Zásad" + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 398/8 v k. ú. Lesná u Děčína
o výměře stanovené GP, který bude vyhotoven v souladu s výsledkem dohadovacího řízení,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Pešoutovy z Děčína, za cenu 100,--Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 398/8 v k. ú. Lesná u Děčína
o výměře stanovené GP, který bude vyhotoven v souladu s výsledkem dohadovacího řízení,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Aleše Vodičku z Děčína, za cenu 100,--Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 569 o výměře 266 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím panu Františku Cesnekovi z České
Kamenice, za cenu 170.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 393/24 (dle GP č. 586 – 030/2006
se jedná o díl „a“ o výměře 124 m2) v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům Horákovým, oba z Děčína, za cenu 18.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 402 o výměře 673 m2 v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím paní Marii Šebkové z Děčína, za cenu 200.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 168/72 o výměře 723 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Juskuvovy z Děčína, za cenu 180.000,00
Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 12 37 39
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 77/02 ze dne 5. 12. 2002 a usnesení rady města
č. RM 0315 035 ze dne 13. 5. 2003, týkající se směny částí pozemků v k. ú. Podmokly,
v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. XLVI ze dne 12. 12. 2002 a usnesení
zastupitelstva města č. ZM 0307 0651 ze dne 26. 6. 2003, týkající se směny částí pozemků
v k. ú. Podmokly, v plném znění a
2. zveřejnit záměr města směnit části pozemků v k. ú. Podmokly:
- z majetku města části pozemků p. č. 3447 a p. č. 3440, dle GP č. 2609-302/2005 ozn.
jako pozemek p. č. 3447/2 o výměře 68 m2 a díly „c+d+g+h“ o celkové výměře
14 m2 v k. ú. Podmokly a
- do majetku města části pozemků p. č. 3432 a p. č. 3437/1, dle GP č. 2609-302/2005
ozn. jako pozemek p. č. 3432/3 o výměře 1m2 a díly „b+e+i“ o celkové výměře
10 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 12 37 40
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit směnu pozemků:
-

-

z majetku města část pozemku p. č. 1062/1 o výměře 134 m2 a část pozemku
p. č. 1066/3 o výměře 52 m2 (dle GP č. 2598-232/2005) vše v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova
425/15, Děčín IV, IČ 212504, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 1066/3 věcným
břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 1066/4 v k. ú. Podmokly, za cenu
74.400,00 Kč + ostatní náklady
do majetku města pozemek p. č. 1839/2 o výměře 492 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, od Oblastního stavebního bytového družstva Děčín,
Jeronýmova 425/15, Děčín IV, IČ 212504, za cenu 73.800,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 12 37 41

Rada města projednala návrh na převod částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 123 ze dne 23. 8. 2005, týkající se směny částí
pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj.:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 05 09 ze dne 15. 9. 2005,
týkající se směny částí pozemků v k. ú. Podmokly v plném znění a
2. schválit výkup částí pozemků p. č. 1235/5 (dle GP ozn. jako díly „e+f+g“ o výměře
60 m2) a p. č. 1242/2 (dle GP ozn. jako díl „q“ o výměře 373 m2 a díly „s+t“
o výměře 699 m2) vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z
majetku společnosti ING Lease (C.R.), s. r. o., Nádražní 344/25, Praha, za cenu
1.156. 930,00 Kč + ostatní náklady a
3. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1235/1 v k. ú. Podmokly
dle GP ozn. jako díl „b“ o výměře 45 m2.
Usnesení č. RM 06 12 37 42
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 06 03 37 87 ze dne 7. 2. 2006, týkající se prodeje
části pozemku p. č. 444/7 v k. ú. Bělá u Děčína ve smyslu změny ceny za prodej pozemku
z původního: „22.050,00 Kč" na „10.000,00 Kč" a vypuštění textu: „s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p. č. 471/2 v k. ú.
Bělá u Děčína" a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 28
ze dne 23. 2. 2006, týkající se prodeje části pozemku 444/7 v k. ú. Bělá u Děčína ve smyslu
změny ceny za prodej pozemku z původního „22.050,00 Kč" na „10.000,00 Kč"
a vypuštění textu: „s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze
pro vlastníka pozemku p. č. 471/2 v k. ú. Bělá u Děčína".
Usnesení č. RM 06 12 37 43
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 06 03 37 88 ze dne 7. 2. 2006, týkající se prodeje
částí pozemků p. č. 821/22 a p. č. 826/1 v k. ú. Bynov ve smyslu změny ceny za prodej
pozemků z původního „91.950,00 Kč" na „15.325,00 Kč" a
nedoporučuje

zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 27
ze dne 23. 2. 2006, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 821/22 a p. č. 826/1 v k. ú. Bynov
ve smyslu změny ceny za prodej pozemků z původního: „91.950,00 Kč" na: „15.325,00 Kč".
Usnesení č. RM 06 12 37 44
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 1066/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 18 ze dne 17. 1. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 10
ze dne 23. 2. 2006 ve schvalovací části, odstavec 2. v plném znění.
Usnesení č. RM 06 12 37 45
Rada města projednala Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené
s kolektivními systémy Asekol s. r. o., Elektrowin a. s. a Ekolamp s. r. o., a na jednotlivé
smlouvy navazující Mandátní smlouvy, uzavřené mezi městem a Technickými službami
Děčín a. s., jako provozovatelem sběrných dvorů, zajišťující zpětný odběr elektrozařízení,
a tyto
schvaluje
a
pověřuje
starostu města k podpisu těchto smluv.

Usnesení č. RM 06 12 37 46
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 2/2006/OMH o odprodeji nebytových
objektů – garáží a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytových objektů: garáže na pozemku p. č. 987/3
zastavěná plocha včetně pozemku p. č. 987/3 zastavěná plocha o výměře 25 m² a garáže
na pozemku p. č. 987/4 zastavěná plocha včetně pozemku p. č. 987/4 zastavěná plocha
o výměře 36 m² vše v k. ú. Podmokly
kupující: manželé Jaškovi z Děčína, za kupní cenu 219.178,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN

- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 06 12 37 47
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové ploše 60 m² v domě Příbramská 1911/32, Děčín IV,
pro občanské sdružení Mateřské centrum Bělásek, Tělocvičná 192/9, Děčín X, za účelem
krátkodobého hlídání dětí, na dobu neurčitou za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 06 12 37 48
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu garáže na pozemku st. p. č. 691 včetně
pozemku st. p. č. 691 o výměře 26 m² v k. ú. Prostřední Žleb za cenu dle „Zásad“ ve výši
60.759,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 12 37 49
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 212/4 včetně pozemku
p. č. 212/4 zast. plocha o výměře 20 m² v k. ú. Děčín – Staré Město za cenu dle „Zásad“
ve výši 45.471,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí.

Usnesení č. RM 06 12 37 50
Rada města projednala návrh předkládací ceny garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu garáže na pozemku p. č. 212/5 včetně
pozemku p. č. 212/5 zastavěná plocha o výměře 21 m² v k. ú. Děčín – Staré Město za cenu
dle „Zásad“ ve výši 51.557,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 12 37 51
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a opětovně návrh předkládací
ceny objektu a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 06 08 37 37 ze dne 4. 4. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu bývalé hasičské zbrojnice, Drážďanská
č. p. 45, Děčín XVII – Jalůvčí, s pozemkem st. p. č. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“ ve výši 168.180,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 12 37 52
Rada města projednala návrh smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem
instalace reklamních nosičů typu HORIZONT k provozování reklamní a propagační činnosti a
schvaluje
1. variantu č. 1, tj. uzavření nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení
pro pana Milana Figediho, STOFI, Přemyslovců 617/8, 400 07 Ústí nad Labem,
za roční nájemné ve výši 80.000,00 Kč a
2. revokaci usnesení rady města č. 286/2000 ze dne 9. 3. 2000 o provozování
reklamních zařízení na stožárech veřejného osvětlení na základě úplatné nájemní
smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a žadatelem.
Usnesení č. RM 06 12 37 53
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1555 – ostatní komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva vedení kabelové zemní 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. ČEZ Distribuce, a. s. za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 12 37 54
Rada města projednala dohodu o poskytování služeb na úseku péče o bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, uzavřenou dle ust. § 51 Občanského zákoníku mezi městem Děčín
a Janem Bučinou a
schvaluje
uzavření dohody o poskytování služeb na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
uzavřenou dle ust. § 51 Občanského zákoníku.
Usnesení č. RM 06 12 37 55
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek
s paní Lucií Horváthovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní
Lucii Horváthové v částce 18.100,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč, splatných
do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s panem Miroslavem Remešem
z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Miroslavu Remešovi v celkové částce
248.148,26 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 12 37 56
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek
s manželi Milákovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Milákovým
v celkové částce 427.745,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s paní Monikou Dzurkovou z Děčína,
dle které se povoluje úhrada dluhu paní Monice Dzurkové v celkové částce 27.840,00 Kč
v měsíčních splátkách 200,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek, s paní Silvií Grundzovou a panem Danielem Meszárošem oba z Děčína,
dle které se povoluje úhrada dluhu paní Silvii Grundzové a panu Danieli Meszárošovi
v celkové částce 554.887,00 Kč v měsíčních splátkách 900,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s panem Ervínem Rožcem z Děčína, dle které
se povoluje úhrada dluhu panu Ervínu Rožcovi v celkové částce 236.836,78 Kč v měsíčních
splátkách 300,00Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 12 37 57
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 05 25 37 07 ze dne
6. 9. 2005 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 25 37 07 ze dne 6. 9. 2005, týkající se přemístění
přístavního můstku z Dolního Žlebu do Děčína, Tyršův most – levý břeh a
rozhodla
o přemístění přístavního můstku do Hřenska řkm 107,66 dolního toku Labe – pravý břeh.
Usnesení č. RM 06 12 38 01
Rada města projednala stanovení výše úhrady v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká ul. 104A, Děčín VI a
rozhodla
ponechat výši úhrady za pobyt v Domě s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A,
Děčín VI, v původní výši.

Usnesení č. RM 06 12 38 02
Rada města projednala zprávu o procesu připomínkování návrhu 1. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 12 38 03
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace a toto vyřazení a likvidaci majetku,
uvedeného v důvodové zprávě
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 12 39 01
Rada města projednala žádost HC Děčín o mimořádnou dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finanční dotace HC Děčín ve výši 100.000,00 Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 12 39 02
Rada města projednala převod hmotného majetku - posilovací stroj Classic v hodnotě
22.100,00 Kč, inventární číslo 240/318, svěřeného do správy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11, příspěvková organizace, na Město Děčín a
schvaluje
převod tohoto hmotného majetku z příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11 na Město Děčín a současně převod výše uvedeného hmotného majetku ve výše
uvedené hodnotě z majetku Města Děčín na DDM Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace.
Usnesení č. RM 06 12 39 03
Rada města projednala žádost Základní kynologické organizace č. 060 v Děčíně o poskytnutí
příspěvku a
rozhodla
poskytnou finanční dotaci Základní kynologické organizaci č. 060 v Děčíně ve výši
10.000,00 Kč na uspořádání 6. ročníku závodu "O Pohár města Děčína" a
doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Základní
kynologické organizaci č. 060 v Děčíně v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 12 50 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 667/8 v k. ú. Bynov o výměře 1134 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení mezi stávajícími žadateli
za vyvolávací cenu 170.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 50 02
Rada města projednala návrh na převod pozemku z ČR Pozemkového fondu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1525/1 o výměře 119 m2
v k. ú. Horní Oldřichov z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. RM 06 12 50 03
Rada města projednala problematiku části pozemku p. č. 112 v k. ú. Boletice nad Labem a
schval uje
varantu č. 1, tj. revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 20 ze dne 21. 3. 2006 v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 03 37 bod 2/ ze dne 20. 4. 2006
v plném znění a
2/ prodej části pozemku p. č. 112 (dle geometrického plánu č. 611 – 168/2005 se jedná
o pozemek p. č. 112/1 o výměře 248 m2) v k. ú. Boletice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Aleně a Janovi Mlatečkovým, bytem Tovární 215,
Děčín XXXII, za cenu 24.800,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku
p. č. 112 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva chůze ke stavbě studny
na pozemku stojící, pro město Děčín.
Usnesení č. RM 06 12 50 04
Rada města projednala žádost o partnerství a příspěvek města na projektu Děčínské slavnosti
Labe 2006 a
schval uje
partnerství města Děčína na projektu Děčínské slavnosti Labe dne 25. 6. 2006 a

rozhodla
o poskytnutí příspěvku města na Děčínské slavnosti Labe dne 25. 6. 2006 dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 06 12 50 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 701/1 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře 98 m2 (dle GP č. 598-13/2006 pozemek p. č. 701/8) se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Doležalovy z Děčína, za cenu 14.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 50 06
Rada města projednala žádost Ing. Šárky Miškovské o vydání stanoviska obce ke zřízení
soukromé základní školy v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat stanovisko: „Město Děčín nemá námitek ke zřízení soukromé
základní školy v Děčíně“.

Usnesení č. RM 06 12 50 07
Rada města projednala "Stanovy zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení
§ 20f a násl. Občanského zákoníku" a "Smlouvu o založení zájmového sdružení právnických
osob": Evropský institut vzdělávání a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit členství města Děčín v zájmovém sdružení : Evropský institut
vzdělávání.
Usnesení č. RM 06 12 50 08
Rada města projednala žádost občanského sdružení Sbor Křesťanské společenství Děčín,
se sídlem Na Pěšině 283, Děčín IX, o snížení kupní ceny objektu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny při prodeji objektu č. p. 394 včetně pozemku
p. č. 445/1 zastavěná plocha o výměře 682 m2, pozemku p. č. 444/1 ostatní plocha o výměře
621 m2 a pozemku p. č. 446/1 ostatní plocha o výměře 1631 m2 vše v k. ú. Děčín – Staré
Město na částku 1.000.000,00 Kč za podmínky, že nejméně po dobu pěti let umožní

provozování denního centra pro bezdomovce.
Usnesení č. RM 06 12 50 09
Rada města projednala Zahájení postupného budování kanalizace na Červeném vrchu
současně s rekonstrukcí vodovodu SVS, a. s., v roce 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ zahájení postupného budování kanalizace na Červeném vrchu současně s rekonstrukcí
vodovodu SVS, a. s., v roce 2006
2/ pokrýt finanční prostředky města ve výši min. 12 mil. Kč na realizaci 1. etapy budování
kanalizace v rámci přerozdělování rozpočtu v r. 2006.
Usnesení č. RM 06 12 50 10
Rada města projednala zprávu o přípravě pracovního setkání vedoucích úředníků
Stadtverwaltung Pirna s vedoucími úředníky Městského úřadu Děčín a tuto
bere na vědomí
a
rozhodla
odložit termín realizace projektu na rok 2007.
Usnesení č. RM 06 12 50 16
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 154 o výměře dle GP (který bude
vyhotoven) v k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví TJ
KAJAK Děčín, U Přívozu 18/4, Děčín III, za cenu dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 12 50 17
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit části pozemků:
- z majetku města část pozemku p. č. 319 o výměře dle GPv k. ú. Děčín - Staré Město
- do majetku města část pozemku p. č. 269 o výměře dle GP v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 06 12 50 19
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Centrum ROKU o poskytnutí bankovní
záruky města Děčín, úvěru OSCR ve výši 2.000.000,00 Kč a
nedoporučuje

zastupitelstvu města poskytnout bankovní záruku města Děčín, úvěru Občanskému sdružení
Centrum ROKU ve výši 2.000.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 12 60 01
Rada města projednala Zápis č. 2/2006 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne
22. května 2006 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 06 12 60 02
Rada města projednala problematiku rekonstrukce chodníků na Teplické ulici včetně návrhu
na vybudování zálivu MHD a
schvaluje
variantu č. 1, tj. vybudování zálivu autobusové zastávky MHD.
Usnesení č. RM 06 12 60 03
Rada města projednala problematiku výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozšíření
parkovacích míst v lokalitě ulic Sládkova a Maroldova v Děčíně I“ a
schvaluje
postup při výběrovém řízení uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 12 60 04
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci užšího zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Oprava fasády a střechy včetně výměny oken budov MěÚ Děčín“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči Metrostav a. s., Koželužská 2246, Praha 8,
IČ 00014915.

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

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

