Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 11. července 2006
Usnesení č. RM 06 15 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 14. 9. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 15 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení rady města č. 1299/99

vedoucí OR

DK 19. 9. 2006.

Usnesení č. RM 06 15 32 01
Rada statutárního města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín
č. 5/2006, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004, o vymezení úseků silnic III. třídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a
vydává
nařízení statutárního města Děčín č. 5/2006, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004,
o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Usnesení č. RM 06 15 36 01
Rada města projednala problematiku výstavby Domova důchodců – projektová příprava
pro realizaci a
schvaluje
1. po doplnění seznam dodavatelských firem pro výzvu k předložení nabídek k účasti
ve zjednodušeném podlimitním řízení
2. hodnotící kriterium
3. seznam členů hodnotící komise.

Usnesení č. RM 06 15 36 02
Rada města projednala zprávu o realizaci projektu „Oprava severních přístupových cest
na děčínský zámek“ a
schvaluje
uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo projektu „Oprava severních přístupových cest
na děčínský zámek“.
Usnesení č. RM 06 15 37 01
Rada města projednala sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí,
kde je konstatováno, že v předloženém Plánu odpadového hospodářství města Děčín jsou
stanoveny cíle a opatření k dosažení souladu s POH Ústeckého kraje a POH ČR a toto
bere na vědomí
a
doporučuje
odboru místního hospodářství a majetku města dopracovat
dokument „Plán
odpadového hospodářství města Děčín“ o připomínky Krajského úřadu Ústeckého kraje
ze dne 21. 4. 2006.
Usnesení č. RM 06 15 37 02
Rada města projednala žádost manželů Jakovcových o prominutí poplatku z prodlení při
placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu manželům Jakovcovým z částky
8.882,00 Kč na 50 %, tj. 4.441,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 15 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku bývalé zámecké kuchyně v objektu děčínského
zámku a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit bývalou zámeckou kuchyni v objektu děčínského zámku
na dobu určitou od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Usnesení č. RM 06 15 37 04
Rada města projednala žádost o snížení nájemného za nebytové prostory a
schvaluje
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prominutí úhrady nájemného za část neužívaných nebytových prostor v objektu Lodní 1407/6,
Děčín I, s účinností od 1. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 15 37 05
Rada města projednala finanční spoluúčast města při opravě opěrné zdi v ul. Thunská,
u domu č. p. 1080/35 ul. Slovanská, Děčín VI a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit finanční spoluúčast města při opravě opěrné zdi
ve výši 50 %.
Usnesení č. RM 06 15 37 06
Rada města projednala žádost společnosti Beting s. r. o., a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
s výstavbou parkoviště na části pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 06 15 37 07
Rada města projednala žádost společnosti SaM silnice a mosty Děčín, a. s., a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
s užíváním části pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov jako zařízení staveniště
a mezideponii materiálu po dobu provádění finální opravy povrchu ulice Teplická a přilehlého
chodníku po probíhající rekonstrukci kanalizace a vodovodu společností SaM silnice a mosty
Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín III.
Usnesení č. RM 06 15 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru statutárního města pronájmu pozemků p. č. 2405 o výměře 2354 m 2, p. č.
2406 o výměře 5677 m2, p. č. 2408/1 o výměře 28791 m2, p. č. 2408/2 o výměře 16595 m2
a p. č. 3010 o výměře 502 m2 v k. ú. Děčín za účelem vybudování sportovního a kulturního
centra (Adrenalin parku).
Usnesení č. RM 06 15 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
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schvaluje
pronájem částí 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) pro společnost AS GASTRO
HOLDING, s. r. o., Teplická 68, Děčín IX, za cenu 10.080,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 06 15 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 329 o výměře 366 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 06 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 332
dle geometrického plánu v k. ú. Chrochvice.

o výměře

Usnesení č. RM 06 15 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1385/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Andrlíkovi z Děčína, za cenu 3.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 15 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 474/2 o výměře 620 m2 a st. p. č. 92
o výměře 42 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Haladovým z Děčína, za cenu 66.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 15 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 3085, pozemku p. č. 3056 – ostatní komunikace a pozemku p. č.
3055/34 – jiná plocha, vše v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva vedení vodovodní,
kanalizační, plynové a elektro přípojky a práva vedení veřejného osvětlení a zemní
telekomunikační sítě přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné,
tj. vlastníky sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 15 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2944 – ostatní komunikace a pozemku p. č. 2920 – jiná plocha
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení kanalizační a vodovodní přípojky přes tyto
pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu č. p. 1295
umístěného na pozemku p. č. 2385 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 15 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2865 a pozemku p. č. 2864 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva vedení vodovodní a elektro přípojky přes tyto pozemky včetně
práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 2857/4 v k. ú. Podmokly
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 15 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 77/5 – ostatní komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
vedení elektro přípojky NN přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 77/6 v k. ú. Vilsnice za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 15 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1167 – ostatní komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
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břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační a elektro přípojky NN přes tento pozemek
včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 103/2
a pozemku p. č. 435/22 v k. ú. Bělá u Děčína za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 15 37 19
Rada města projednala žádost pana Sluťáka o přímý prodej objektu č. p. 387 ul. Teplická 108,
Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodat objekt formou dohadovacího řízení
s výchozí nabídkovou cenou 987.377,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 15 37 20
Rada města projednala návrh na změnu usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 01 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 02 06 ze dne 23. 2. 2006 v plném
znění a
2) prodej nemovitosti – bytové jednotky v budově č. p. 225, 226, 227, 228 ul. 28. října,
Děčín I, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemku st. p. č. 227 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující: 51. Jan Hykš z Děčína, byt. j. č. 226/10 včetně podílu 647/34418 na společných
částech budovy a pozemku, cena nabídková 127.524,00 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
- umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení
nabídky, bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 %,
resp. 100 % bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.
Usnesení č. RM 06 15 37 21
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Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 409/2006/RKS/1313/5 o odprodeji bytové
jednotky z majetku statutárního 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. 1313/5 v budově č. p. 1312, 1313
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 418/29629
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/3 v k. ú. Děčín,
dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Jana Havlatová ze Všemil, za nabídnutou cenu 260.000,00 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
- umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- 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 15 37 22
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 410/2006/RKS/227/302 o odprodeji
nebytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 227/302 v budově č. p. 225, 226,
227, 228 ul. 28. října, Děčín I, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši
1534/34418 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 227 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Radek Deutsch z Prahy, Romana Deutschová z Děčína, za nabídnutou cenu
2.850.000,00 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
umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.

Usnesení č. RM 06 15 37 23
Rada města projednala informace o provozu v areálu Zimního stadionu v Děčíně a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 15 37 24
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na zařízení na úpravu ledové plochy mezi statutárním městem
Děčín a nájemcem areálu, tj. HC Děčín v předloženém znění dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 15 37 25
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 118 – 101/02 ze dne 28. 5. 2002 na pronájem
pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a společností ELECOM s. r. o., se sídlem
U Plovárny 1262/17, Děčín I, za účelem výstavby polyfunkčního domu, ve smyslu
prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu v čl. II, bod 5b), a to nejpozději
do 30. 6. 2007.
Usnesení č. RM 06 15 37 26
Rada města projednala žádost na vybudování komunikace na pozemku p. č. 168/56 v k. ú.
Podmokly ve vlastnictví města Děčín a
schvaluje
1) vybudování komunikace – pojízdného chodníku na pozemku p. č. 168/56 v k. ú.
Podmokly ze strany manželů Holadových z Děčína
2) uzavření dohody o budoucím předání a převzetí komunikace a pojízdného chodníku
na pozemku p. č. 168/56 v k. ú. Podmokly mezi městem Děčín a manžely
Holadovými z Děčína, po doplnění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod stavby komunikace – pojízdného chodníku
na pozemku p. č. 168/56 v k. ú. Podmokly z vlastnictví manželů Holadových do vlastnictví
města Děčín.
8

Usnesení č. RM 06 15 37 27
Rada města projednala informace o postupu prací v souvislosti s přípravou stavby „Sběrné
a třídící centrum na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“ a stavby „anaerobní digesce
(BRKO)“ a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 15 37 28
Rada města projednala návrh na provedení „víceprací“ při přípravě projektu na stavbu
„Sběrného a třídícího centra na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“ a
schvaluje
provedení víceprací dle důvodové zprávy s tím, že nebudou překročeny přidělené finanční
prostředky.
Usnesení č. RM 06 15 37 29
Rada města projednala návrh na zajištění zpracování dalšího stupně projektových
dokumentací a
rozhodla
zplnomocnit primátora k pověření pana Ing. Dalibora Voborského, ředitele společnosti
Technické služby Děčín, a. s., zajištěním dalšího stupně projektové dokumentace,
a to prováděcího projektu pro stavbu „Sběrného a třídícího centra na pozemku p. č. 3026/31
v k. ú.Děčín“ a pro stavbu „anaerobní digesce (BRKO)“ s tím, že
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků na zajištění dalšího stupně projektových dokumentací –
prováděcí projekt na stavbu „Sběrného a třídícího centra na pozemku p. č. 3026/31
v k. ú. Děčín“ a na stavbu „anaerobní digesce (BRKO)“ - v souvislosti s výsledky
hospodaření města za I. pololetí roku 2006.
Usnesení č. RM 06 15 37 30
Rada města projednala informace o možném získání dotačního titulu na realizaci staveb
„Sběrného a třídícího centra na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín“ a „anaerobní digesce
(BRKO)“ a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 15 39 01
Rada města projednala žádost pana Vilibalda Liebschera o užití znaku města a
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souhlasí
s užitím znaku města Děčín na erbech s motivem děčínských pamětihodností, které budou
provedeny jako samolepky a magnetky.
Usnesení č. RM 06 15 60 01
Rada města projednala návrh na instalaci zařízení dálkového přenosu a
schvaluje
instalaci zařízení dálkového přenosu - objektového radiovysílače pro zabezpečení objektu
Sportovní haly Maroldova 2, Děčín I a
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
zajistit instalaci zařízení dálkového přenosu - objektového radiovysílače pro zabezpečení
objektu Sportovní haly Maroldova 2, Děčín I, společností AEC NOVÁK s. r. o.,
dle nabídky č. 6-0220 ze dne 4. 7. 2006.
Termín kontroly: 22. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 15 60 02
Rada města projednala návrh smlouvy o provozu zařízení dálkového přenosu a
schvaluje
uzavření smlouvy o provozu zařízení dálkového přenosu - připojení k pultu centrální
ochrany mezi společností AEC NOVÁK s. r. o., se sídlem Revoluční 78, Ústí nad Labem,
a městem Děčín.
Usnesení č. RM 06 15 60 03
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe a
Ploučnice v Děčíně “ a
schvaluje
vícepráce na veřejném osvětlení stezky a mostku přes náhon Ploučnice a jejich začlenění
do Dodatku č.1 smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 06 15 60 04
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět zakázky : „Zámek Děčín celková obnova 3 objektů včetně statického zajištění“ a
schvaluje
1) seznam dodavatelských firem k podání nabídky pro výzvu k předložení nabídek
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k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
2) hodnotící kriterium
3) seznam členů hodnotící komise.
Usnesení č. RM 06 15 60 05
Rada města projednala nabídku firmy SATRA, spol. s r. o., na spolupráci při předprojektové
a inženýrské přípravě akce „Lázně Děčín“ a tuto
bere na
a
ukládá

vědomí

vedoucí odboru rozvoje
zadat firmě SATRA, spol. s r. o., vypracování studie v ceně 300 tis. Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 22. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 15 60 06
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit výkup pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
rozpočtové opatření dle důvodové zprávy.

Ing. Vladislav
primátor

Raška

v. r.

Pavel J e ř á b e k v. r.
první náměstek primátora
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