Město Děčín

USNESENÍ
ze 14. schůze rady města konané dne 27. června 2006
Usnesení č. RM 06 14 30 01
Rada města projednala návrh na vydání jednacího řádu Rady statutárního města Děčín a
vydává
jednací řád Rady statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 06 14 31 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 05 17 36 01
usnesení č. RM 06 04 36 02
usnesení č. RM 05 18 50 07
usnesení č. RM 05 18 50 08
usnesení č. RM 03 27 060

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OHM
vedoucí OR

DK 19. 9. 2006
DK 19. 9. 2006
DK 19. 9. 2006
DK 19. 9. 2006
DK 19. 9. 2006.

Usnesení č. RM 06 14 34 01
Rada města projednala návrh o souhlas se sanací skalního bloku za restaurací „Kartáč“
v Bělé u Děčína a
schvaluje
její realizaci společností AZ SANACE, a. s., mimo Směrnici č. 5 k pořizování služeb,
materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 06 14 34 02
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace ZOO Děčín o souhlas zřizovatele
s využitím části účelového příspěvku na pořízení vybavení a strojní investice a
schvaluje
změnu využití části finančních prostředků ve výši 829 tis. Kč z účelového příspěvku v oblasti
kapitálového rozpočtu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 14 35 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za květen 2006 a část června
2006 včetně doplňku k materiálu a

schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 13.621 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 13.621 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 14 35 02
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči společnosti J. D. CARS,
s. r. o., ve výši 9.094.60 Kč a
rozhodla
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 14 36 01
Rada města projednala projekt Národního technického muzea na vybudování Expozice
železničního muzea v areálu železniční stanice Děčín – východ a
doporučuje
zastupitelstvu města vyjádřit podporu k projektu Národního
na vybudování Expozice železničního muzea v Děčíně.

technického

muzea

Usnesení č. RM 06 14 36 02
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe
a Ploučnice v Děčíně“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
Usnesení č. RM 06 14 37 01
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Dzurka o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové
jednotky č. 246/7 v objektu č. p. 244, 245, 246
ul. Pod Vrchem, Děčín IX,
panu Jaroslavu Dzurkovi z Děčína, za nabídkovou cenu navýšenou o 10 %, tj. 69.814,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 14 37 02
Rada města projednala žádost pana Lubomíra Buchala o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 10 37 17 ze dne 5. 4. 2005 v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 04 02 10 ze dne 21. 4. 2005 v plném
znění
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 1318/16
v objektu č. p. 1318 ul. Dvořákova, Děčín II, panu Lubomíru Buchalovi z Děčína
za nabídkovou cenu navýšenou o 10 %, tj. 215.263,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 14 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 400/2006/RKS/1543/2 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1543/2 v budově č. p. 1542, 1543
ul. Želenická, Děčín VI, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 353/17813
na společných částech budovy a pozemku p. č. 2889/45 v k. ú. Podmokly, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Jana Pikrtová z Děčína za nabídnutou cenu

180.000,00 Kč

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku kabelových rozvodů a provozního zařízení
kabelových rozvodů a provozního zařízení kabelové televize
- umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů provoz a údržbu
přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- bude kupující poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 14 37 04
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 401/2006/RKS/972/1 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. 972/1 v budově č. p. 972 ul. Ruská,
Děčín IV, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 532/10887 na společných
částech budovy a pozemku p. č. 1192 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Jan Vaněček z Děčína za nabídnutou cenu 250.000,00 Kč
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 14 37 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 409/2006/RKS/19/2 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 32 37 13 ze dne 8. 11. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 10 02 10 ze dne 24. 11. 2005 v plném
znění
2) prodej bytové jednotky č. 19/2 v budově č. p. 19 ul. Teplická, Děčín IV,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 309/5301 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 771 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Ludmila Kalvasová z Děčína za nabídnutou cenu 142.000,00 Kč
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 14 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 402/2006/RKS/243/3 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. 243/3 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: Jan a Radka Svobodovi z Heřmanova za nabídnutou cenu 200.000,00 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 přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
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-

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 14 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 403/2006/RKS/243/6 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. 243/6 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: Jan a Radka Svobodovi z Heřmanova za nabídnutou cenu 200.000,00 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 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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 14 37 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 404/2006/RKS/244/13 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 prodej bytové jednotky č. 244/13 v budově č. p. 244, 245, 246
ul. Pod Vrchem, Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 753 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Jan a Radka Svobodovi z Heřmanova za nabídnutou cenu 360.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
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-

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 14 37 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 405/2006/RKS/244/7 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. 244/7 v budově č. p. 244, 245, 246
ul. Pod Vrchem, Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 753 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Noemi Seistová z Děčína za nabídnutou cenu 160.000,00 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 14 37 10
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 406/2006/RKS/1318/10 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1318/10 v budově čp. 1318
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 401/30162
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/11 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Noemi Seistová z Děčína za nabídnutou cenu 260.000,00 Kč
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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
- umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu
- o umožnění přístupu, obnovy a údržby inženýrských sítí v kolektoru přes pozemek p.
č. 1250/11
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 14 37 11
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 407/2006/RKS/1169/13 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. 1282/02 ze dne 17. 10. 2002 a to části, týkající
se rozhodnutí č. 143/2002/RKS/1169/13 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. XIV ze dne 24. 10. 2002 a to části,
týkající se rozhodnutí č. 143/2002/RKS/1169/13 a
2) prodej bytové jednotky č. 1169/13 v budově č. p. 1169 ul. Příbramská, Děčín IV,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 479/9632 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1226 a vedlejšího pozemku p. č. 1227 v k. ú. Podmokly,
dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Noemi Seistová z Děčína za nabídnutou cenu 270.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení
je budova navržena k vybudování protiradiačního úkrytu
- na nového vlastníka jednotky přechází závazek zachovat umístění pouličního
osvětlení, které je k budově č. p. 1169 připevněno.
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 14 37 12
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 408/2006/RKS/643/4 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
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 08 37 22 ze dne 8. 3. 2005 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 03 03 24 ze dne 24. 3. 2005 v plném
znění a
2) prodej bytové jednotky č. 643/4 v budově čp. 643 ul. Palackého, Děčín IV,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 679/6056 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 983 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: Jaroslav Spěváček z Srbské Kamenice a Jana Spěváčková z Děčína
za nabídnutou cenu 600.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
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 14 37 13
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy na pronájem a provozování převozu
v Dolním Žlebu a
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem a provozování převozu v Dolním Žlebu s panem
Miroslavem Zimou, bytem Podlešín 143, Zvoleněves, za cenu 1.000,--Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 06 14 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1575/2 – ostatní komunikace v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva vedení zemní kabelové přípojky NN přes tento pozemek pro budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 14 37 15
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Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 662, pozemku p. č. 677/1 – ostatní komunikace, pozemku p. č.
674/2, pozemku p. č. 697/3, pozemku p. č. 693/3 a pozemku p. č. 687/3 – manipulační plocha
vše v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva vedení plynové přípojky přes tyto
pozemky pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská plynárenská, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 14 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1944, pozemku p. č. 1966 a pozemku p. č. 2053 – ostatní
komunikace vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení plynové přípojky
přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. Severočeská plynárenská, a. s., za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 14 37 17
Rada města projednala žádost cestovní agentury ALOHA Děčín s. r. o., o bezplatné
poskytnutí plochy zábradlí před domem č. p. 1096/1 ul. Tyršova, Děčín I, za účelem umístění
reklamy na dobu 6 let a tuto
schvaluje
s tím, že cestovní agentura zajistí na své náklady opravu pískovcové vyzdívky, betonových
hlav a zábradlí a zajistí jejich pravidelnou údržbu po dobu 6-ti let.
Usnesení č. RM 06 14 37 18
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy č. 863/9c-104/06 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 863/9c-104/06 ze dne 22. 12. 2005 na pronájem
části pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu změny doby nájmu
v čl. II odst. 1. z původního „od 1. 1. 2006 na dobu určitou, do 30. 6. 2006“ na novou dobu
nájmu „od 1. 1. 2006 na dobu určitou, do 31. 12. 2006“.
Usnesení č. RM 06 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 185 m2 v k. ú. Děčín na zahradu
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pro paní Marii Vackovou z Děčína, za cenu dle Zásad, tj. 185,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 14 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 195 o výměře 75 m2 v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím paní Heleně Knotkové z Děčína, za cenu 11.250,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 14 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 258/6, dle GP č. 604-037/2006
nově ozn. jako pozemek p. č. 258/11 o výměře 78 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Dalibora Svobodu z Ústí nad Labem, za cenu
7.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 14 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 910/1 o výměře 4 m2
v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Vackovým z Děčína, za
cenu 600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 14 37 23
Rada města projednala návrh na prodej a zatížení části pozemku věcným břemenem
v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 835, dle GP č. 2677-78/2006 nově
ozn. jako pozemek p. č. 835/2 o výměře 69 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím společnosti KAFKA – K plus veřejná obchodní společnost, Bynovec 137,
Arnoltice u Děčína, za cenu 27.600,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 835 věcným břemenem dle GP č. 2677-78/2006 ve prospěch města Děčín.
Usnesení č. RM 06 14 37 24
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Děčín věcným břemenem a
schvaluje
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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 pozemku p. č. 1101/1 v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva chůze a jízdy, a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 06 14 37 25
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor o celkové ploše 60 m² v objektech Teplická č. p. 77 a č. p. 79,
Děčín IV, pro paní Ivonu Kotrbovou a pana Josefa Valtu oba z Děčína, za účelem
provozování občerstvení a restaurace, na dobu neurčitou za nájemné dle Zásad.
Usnesení č. RM 06 14 37 26
Rada města projednala informace o přístupových lávkách v areálu Dukla v Děčíně IX –
Bynově a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 14 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 103 ze dne 7. 2. 2006, týkající se provedení
opravy přístupových lávek, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 14 37 28
Rada města projednala návrh na realizaci stavby přístupové lávky v k. ú. Bynov a
schvaluje
1/ realizaci stavby lávky, spojující komunikaci Na Pěšině s obchodním centrem DUKLA,
vedené nad pozemky p. č. 761/134 a p. č. 761/133 v k. ú. Bynov, v letošním roce s tím,
že finanční prostředky pro tuto akci budou nárokovány v rámci výsledků hospodaření
za I. pololetí roku 2006 a
2/ výjimku ze směrnice č. 5 „K pořizování služeb, materiálu a majetku“, tzn. při zadání
veřejné zakázky nebude postupováno dle této směrnice a
3/ zhotovitele veřejné zakázky stavby lávky, spojující komunikaci Na Pěšině s obchodním
centrem DUKLA, vedené přes pozemky p. č. 761/134 a p. č. 761/133 v k. ú. Bynov,
tj. Společnost SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Děčín III, Oblouková ulice č. p. 416.
Usnesení č. RM 06 14 37 29
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Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 35 37 19 ze dne 20. 12. 2005, týkající se zřízení
věcného břemene na části pozemku p. č. 3397 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 14 37 30
Rada města projednala opětovnou žádost pana Tryfona Pateliotise,
se majetkoprávního vypořádání na části pozemku p. č. 3397 v k. ú. Podmokly a
dle varianty č. 1

týkající

doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 3397 v k. ú. Podmokly (dle GP
č.1682-67/98 pozemek p. č. 3397/2 v k. ú. Podmokly o výměře 29 m 2) od manželů
Pateliotisových z Děčína, za cenu 6.500,00 Kč s tím, že v ceně jsou zahrnuty náklady spojené
s převodem pozemku, právní konzultace a vypracování geometrického plánu ze strany
žadatele.
Usnesení č. RM 06 14 37 31
Rada města projednala návrh na výpůjčku objektu Domu dětí a mládeže, Děčín VI,
Klostermannova 869/74, včetně pozemků a
schvaluje
zveřejnit záměr města vypůjčit objekt Domu dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova
869/74, včetně pozemku p. č. 1589 zast. plocha o výměře 391 m² a pozemku p. č. 1588
o výměře 3606 m² vše v k. ú. Podmokly, na dobu neurčitou, mimo nebytových prostor
o výměře 34,1 m² a bytové jednotky o velikosti 3+1 s příslušenstvím.
Usnesení č. RM 06 14 39 01
Rada města projednala návrhy tarifních platů a jejich složek ředitele Základní školy
a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, a ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
s c h v a l u j e
tarifní plat a jeho složky Mgr. Miroslava Kettnera, ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a Mgr. Anny Drobné, ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace, podle důvodové
zprávy s účinností od 1. 8. 2006

Usnesení č. RM 06 14 39 02

12

Rada města projednala návrhy
školství a

na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku

s c h v a l u j e
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 14 50 01
Rada města projednala žádost FC Děčín o finanční dotaci na sportovní činnost r. 2006 a
r o z h o dl a
poskytnout finanční dotaci pro FC Děčín ve výši 10.000,00 Kč na sportovní činnost r. 2006.
Usnesení č. RM 06 14 50 02
Rada města projednala výroční zprávu Města Děčín za rok 2005 a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že zpráva bude jako informace předána členům zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 06 14 50 03
Rada města projednala návrh nového organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a
schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a podle ustanovení § 102
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Rada města Současně
ruší
-

kancelář vedení úřadu,
oddělení provozu úřadu (součást kanceláře vedení úřadu),
úsek hospodářské správy (součást oddělení provozu úřadu, kanceláře vedení úřadu),
úsek informatiky (součást oddělení provozu úřadu, kanceláře vedení úřadu)

zřizuje
-

funkci bezpečností ředitel (podřízen tajemníkovi magistrátu),
sekretariát magistrátu (podřízen tajemníkovi magistrátu),
oddělení informatiky (podřízen tajemníkovi magistrátu),
úsek sekretariát (součást odboru ekonomického),
oddělení hospodářské správy (součást odboru místního hospodářství a majetku města),

mění
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název - oddělení stavební úřad na oddělení stavebního řádu (součást odboru stavební úřad)
a to vše s účinností od 1. 7. 2006.
Usnesení č. RM 06 14 50 04
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Křižovatka silnice I/62 a místní komunikace
ul. Hudečkova Děčín“ a
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Usnesení č. RM 06 14 50 05
Rada města projednala žádost Sdružení hasičů Čech a Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných
hasičů 407 21 Česká Kamenice, IČO: 66102146 o poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění oslav 150. výročí hasičů v České Kamenici a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtové rezervy města na zajištění
oslav 150. výročí hasičů v České Kamenici a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení hasičů
Čech a Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů 407 21 Česká Kamenice, IČO: 66102146
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 14 60 01
Rada města projednala žádost pana Davida Vrábela o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města v katalogu k výstavě „Výtvarný salón artczech.com 2006“, uspořádané
ve dnech 5. 8. - 30. 9. 2006 na děčínském zámku.
Usnesení č. RM 06 14 60 02
Rada města projednala Výstavbu vodovodního řadu Děčín Čechy v roce 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválit
1. akci Výstavba vodovodního řádu Děčín Čechy v roce 2006 k realizaci
2. uvolnění finančních prostředků města ve výši 90 tis. Kč na realizaci této akce v rámci
přerozdělování rozpočtu v pololetí roku 2006.
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Usnesení č. RM 06 14 60 03
Rada města projednala informace o havárii potrubí vrtu DC 4 ze dne 25. 5. 2006 a následné
havárii ze dne 9. 6. 2006 a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 14 60 04
Rada města projednala způsob odstranění havárie potrubí vrtu DC 4 a
rozhodla
o variantě č. 1, tj. vrt DC 4 opravit.
Usnesení č. RM 06 14 60 05
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření související s řešením těchto havárií a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení provozního rozpočtu na položce 3412 – Plavecký areál
o 4,5 mil. Kč z rozpočtové rezervy města na opravu vrtu DC 4.
Usnesení č. RM 06 14 60 06
Rada města projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havárie vrtu
DC 4“ a
rozhodla
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava havárie vrtu DC 4“ , dle zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění.
Usnesení č. RM 06 14 60 07
Rada města projednala návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havárie
vrtu DC 4“ a
pověřuje
společnost DC RELAX s. r. o., se sídlem Děčín I, Oblouková 1400/6, k zajištění realizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havárie vrtu DC 4“ v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb. v platném znění za podmínky, že budou zajištěny nabídky alespoň od tří
odborných firem s tím, že návrh smlouvy o dílo bude předložen k uzavření starostovi města.
Usnesení č. RM 06 14 60 08
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci jednacího řízení bez uveřejnění
na veřejnou zakázku „Rozšíření parkovacích míst v lokalitě ulic Sládkova a Maroldova
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v Děčíně I“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky zájemci SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416,
Děčín III, IČ 25042751 a
schvaluje
rozpočtové opatření dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 14 60 09
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo na provedení opravy fasády a střechy včetně
výměny oken budov Městského úřadu v Děčíně č. p. 1225, č. p. 1155, č. p. 1175, č. p. 1215 a
schvaluje
uzavření smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 06 14 60 10
Rada města projednala žádost Policie České republiky Děčín o užití znaku města Děčína a
s o u h l a s í
s užitím znaku města Děčína na propagační materiál – plakát pro akci s názvem „Den Policie
ČR v Děčíně“, pořádané dne 9. 9. 2006 na Smetanově nábřeží.

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

v. r.

Pavel

Jeřábek

místostarosta
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