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

USNESENÍ
z 24. schůze rady města konané dne 14. listopadu 2006
Usnesení č. RM 06 24 30 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2007 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2007 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2007.
Usnesení č. RM 06 24 30 02
Rada města projednala návrh smlouvy na správu DTMM Děčín – tvorba souborového díla
z dostupných podkladů, se zajištěním jejich evidence a vzájemných vztahů a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto smlouvu schválit.
Usnesení č. RM 06 24 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2007 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 24 34 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 06 20 34 01 ze dne
19. 9. 2006 - určení platu ředitele příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení rady města RM č. 06 20 34 01 ze dne 19. 9. 2006,
a to přílohovou část
2) plat ředitele příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín ve výši uvedené v příloze s
platností od 1. 10. 2006.

Usnesení č. RM 06 24 34 02
Rada města projednala dodatek - změna ke zřizovací listině řízené příspěvkové organizace
Lesní úřad Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Lesní úřad Děčín tak, jak je uvedeno v příloze.
Usnesení č. RM 06 24 34 03
Rada města projednala žádost o navýšení limitu mzdových prostředků oproti plánu u řízené
příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín na rok 2006 v rámci schválené hmotné
zainteresovanosti na rok 2006 a
schvaluje
změnu ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace města Děčín
na rok 2006 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 24 34 04
Rada města projednala informaci Základní organizace Sdružení chovatelů koček
Děčín o změně využití finančního příspěvku, poskytnutého na zajištění druhé letošní
„Národní výstavy koček“ a
schvaluje
změnu využití finančního příspěvku a to na akci „Propagační výstava koček“ a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 09 04 04 ze dne 19. 10. 2006
2) rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 24 37 01
Rada města projednala návrh na udělení pověření a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města udělováním souhlasu pro bezplatný
krátkodobý pronájem zasedací místnosti v budově Magistrátu města Děčín, na adrese
28. října 1155/2, Děčín I, s maximální dobou pronájmu 30 dnů.

2

Usnesení č. RM 06 24 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem garážových stání a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, garážového stání
č. 8 pro paní Jančovou z Děčína a garážového stání č. 9 pro pana Říhu z Děčína, za nájemné
600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.
Usnesení č. RM 06 24 37 03
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 6/2006/OMH o odprodeji nebytového
objektu - garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytového objektu - 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
kupující: manželé Štulcovi z Děčína, za kupní cenu 45.471,00 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 nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 06 24 37 04
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor
v objektu Zbrojnická 570/9, Děčín IV, ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 24 37 05
Rada města projednala problematiku provozování Plaveckého areálu Děčín a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronajmout Plavecký areál Děčín a to budovu č. p. 1400 na pozemku p. č.
2463/18 včetně pozemku, budovy č. p. 1297 na pozemku p. č. 2463/6 včetně pozemku
a pozemky p. č. 2463/2, p. č. 2463/3, p. č. 2463/5, p. č. 2463/7, p. č. 2463/8, p. č. 2463/9,
p. č. 2463/10, p. č. 2463/12, p. č. 2463/15, p. č. 2463/17, p. č. 2463/20, část pozemku
p. č. 2463/22 vymezená oplocením areálu, pozemků p. č. 2463/29, p. č. 2465, p. č. 2466
a část pozemku p. č. 2468/1 vymezená oplocením areálu, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše v k. ú. Děčín, společnosti DC RELAX s. r. o. Děčín, s účinností
od 1. 1. 2007, na dobu neurčitou, za cenu 1,--Kč/ročně, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která
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počne běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Usnesení č. RM 06 24 37 06
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 7/06/0MH o odprodeji domu č. p. 82
ul. Družinová, Děčín XXXI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej domu č. p. 82 ul. Družinová, Děčín XXXI, s pozemky
p. č. 759 zast. plocha a p. č. 760 zahrada v k. ú. Křešice pro kupující: paní Šebkovou
z Děčína, za kupní cenu 877.000,00 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 KN.
Usnesení č. RM 06 24 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2950 a pozemku p. č. 2949/1 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva vedení zemního kabelového vedení VN přes tyto pozemky včetně
práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1055/18 – ostatní komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva vedení plynové, vodovodní a kanalizační přípojky přes tento pozemek
včetně práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1301/1 – manipulační plocha, pozemku p. č. 847/1 – silnice
a pozemku p. č. 324/1 – jiná plocha, vše v k. ú. Březiny u Děčína, věcným břemenem práva
vedení vodovodní přípojky přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky
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v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí
oprávněné, tj. vlastníky objektu č. p. 152 část obce Děčín XXVII – Březiny, umístěném
na pozemku st. p. č. 317 – zast. plocha v k. ú. Březiny u Děčína za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1437/4 – manipulační plocha v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí
tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu č. p. 183 část obce
Děčín VIII – Dolní Oldřichov, umístěném na pozemku st. p. č. 588/2 – zast. plocha v k. ú.
Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 11
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 vodovodní, plynové a elektro přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1242/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva vedení vodovodní přípojky přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento
pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 24 37 14
Rada města projednala převod pozemku z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví
Statutárního města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 27 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 06 24 37 15
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Rada města projednala informaci k problematice autobusové zastávky v k. ú. Maxičky a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 24 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly o výměře
15 m2 na stavbu trafostanice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 723 v k. ú. Podmokly
o výměře dle GP po kolaudaci stavby trafostanice.
Usnesení č. RM 06 24 37 17
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska
s užíváním části pozemku p. č. 1340 v k. ú. Prostřední Žleb ke skladování stavebního
materiálu při rekonstrukci objektu na pozemku st. p. č. 347/1 v k. ú. Prostřední Žleb,
do doby kolaudace rekonstrukce objektu na pozemku st. p. č. 347/1 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 24 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1340 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře cca 50 m2 na skladování materiálu při rekonstrukci RD a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1340 v k. ú.
Prostřední Žleb o výměře dle GP
.
Usnesení č. RM 06 24 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
variantu č. 1, tj. zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 797/2 o výměře
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cca 300 m2 v k. ú. Boletice nad Labem na zahradu, dětský koutek a zázemí.
Usnesení č. RM 06 24 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemků p. č. 2829/11 o výměře 728 m2, st. p. č. 2829/3 o výměře 19 m2
a st. p. č. 2829/4 o výměře 13 m2 v k. ú. Děčín na zahradu, pro manžele Juhaszovy z Děčína,
za cenu 824,--Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 06 24 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání částí pozemků p. č. 2070/13 - výměra 19 m2,
p. č. 2070/15 - výměra 2 m2, p. č. 2259 - výměra 358 m2, p. č. 2260 - výměra 480 m2, p. č.
2278/1 - výměra 269 m2, p. č. 2395/19 - výměra 1788 m2, p. č. 2408/1 - výměra 1027 m2, p. č.
2408/2 - výměra 826 m2, p. č. 2514/3 - výměra 103 m2, p. č. 2514/4 - výměra 122 m2, p. č.
2514/5 - výměra 44 m2, p. č. 2514/7 - výměra 163 m2, p. č. 2514/8 - výměra 4 m2, p. č. 2514/9
- výměra 62 m2, p. č. 2514/12 - výměra 294 m2, p. č. 2923 - výměra 905 m2, p. č. 2925/1 výměra 463 m2, p. č. 2926 - výměra 193 m2, p. č. 2927 - výměra 847 m2, p. č. 2928 - výměra
107 m2, p. č. 2937/9 - výměra 387 m2, p. č. 2938/1 - výměra 26 m2, p. č. 2938/2 – výměra
764 m2, p. č. 2951/21 - výměra 204 m2, p. č. 2951/22 - výměra 216 m2, p. č. 2951/24 - výměra
172 m2, p. č. 3015/1 - výměra 82 m2, p. č. 3015/6 - výměra 267 m 2 a p. č. 3015/8 – výměra
16 m2 , vše v k. ú. Děčín, mezi Statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, Praha 4, za roční nájemné 10,--Kč/m2 (102.100,--Kč/rok), pro účely užití jako
manipulační plocha při opravě mostu - „Silnice I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, Pravobřežní
estakáda“ (dále jen Stavba), na dobu určitou – ode dne doručení písemného oznámení
ze strany nájemce do doby kolaudace stavby.
Usnesení č. RM 06 24 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 425/1 o výměře 90 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro manžele
Zárubovy z Děčína, za cenu 180,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 06 24 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1 o výměře
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dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 24 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 131/5 o výměře
dle GP v k. ú. Folknáře.
Usnesení č. RM 06 24 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 487 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 06 24 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1999/17 o výměře 704 m 2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 24 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 856 o výměře 447 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 24 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3 o výměře
dle GP v k. ú. Bělá u Děčína.

Usnesení č. RM 06 24 37 29
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Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 204/2 o výměře 8 m2
(dle GP č. 1743-152/2005 – díl „a“) v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 06 24 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 538 o výměře 811 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 06 24 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 279 o výměře 261 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 24 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1, dle GP č. 251642/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 425/7 o výměře 84 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 24 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 122/1 o výměře 19 m2
v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 06 24 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2689 v k. ú. Děčín
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o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 06 24 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 938 o výměře 620 m 2
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 06 24 37 36
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
variantu č. 1, tj. zveřejnění záměru města směnit pozemky:
- z majetku města pozemek p. č. 565 o výměře 383 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město
- do majetku města pozemek p. č. 877/93 o výměře 102 m2 v k. ú. Boletice nad Labem
s finančním vyrovnáním.
Usnesení č. RM 06 24 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 531/1
o výměrách dle GP v k. ú. Folknáře.
Usnesení č. RM 06 24 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č.
3155/1 o výměrách dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 24 37 39
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 325 (dle GP č. 430-118/2006 se jedná
o pozemek p. č. 325/4 o výměře 300 m2) v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi
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a příslušenstvím panu Horváthovi z Děčína, za cenu 45.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 40
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 325 (dle GP č. 430-118/2006
se jedná o pozemek p. č. 325/3 o výměře 281 m2) v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Peřinové z Děčína, panu Hukovi z Děčína, manželům Bulínovým
z Děčína a manželům Altovým z Děčína, za cenu 42.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 41
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 325 (dle GP č. 430-118/2006 se jedná
o pozemek p. č. 325/2 o výměře 641 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Havlákovým z Děčína, manželům Bošinovým z Děčína, manželům Hanouskovým
z Děčína, manželům Krakorcovým z Děčína, manželům Rosenkrancovým z Děčína,
manželům Dusíkovým z Děčína a panu Šetkovi z Děčína, za cenu 96.150,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 42
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 325 (dle GP č. 430-118/2006 se jedná
o pozemek p. č. 325/1 o výměře 68 m2) v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi
a příslušenstvím panu Horváthovi z Děčína, paní Peřinové z Děčína, panu Hukovi z Děčína,
manželům Bulínovým z Děčína, manželům Altovým z Děčína, manželům Havlákovým
z Děčína, manželům Bošinovým z Děčína, manželům Hanouskovým z Děčína, manželům
Krakorcovým z Děčína, manželům Rosenkrancovým z Děčína, manželům Dusíkovým
z Děčína a panu Šetkovi z Děčína, za cenu 10.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 43
Rada města projednala návrh na prodej a výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- prodej části pozemku p. č. 660 (dle GP č. 2535-65/2005 se jedná o pozemek p. č. 660/2
o výměře 1 m2 ) a části pozemku p. č. 724 (dle GP č. 2535-65/2005 se jedná o pozemek
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p. č. 724/2 o výměře 1 m2 ) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům
Vilikusovým z Děčína, za cenu 1.100,00 Kč + ostatní náklady a
- výkup části pozemku p. č. 662 (dle GP č. 2535-65/2005 se jedná o pozemek p. č. 662/4
o výměře 2 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů
Vilikusových z Děčína, do vlastnictví Statutárního města Děčín za cenu 480,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 44
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1811/4 o výměře 673 m2
(dle GP č. 2723-134/2006 pozemek p. č. 1811/4) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Kroftovy, z Děčína, za cenu 100.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 45
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2612/10 o výměře 101 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Škálu a paní Škálovou, oba
z Děčína, za cenu 15.150,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 24 37 46
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 183/2 dle GP č. 538-015/2006 ozn.
jako díl „a“ o výměře 6 m2, část pozemku p. č. 183/3 dle GP ozn. jako díl "b" o výměře 6 m 2
a část pozemku p. č. 182/1 dle GP ozn. jako díl "c" o výměře 42 m 2, vše v k. ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Němečkovy, oba z Děčína,
za cenu 8.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 24 37 47
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 326/2 o výměře 314 m2, část pozemku
p. č. 315/6 a část pozemku p. č. 1143 dle GP č. 585-029/2006 označen jako díl „a“ a „d“
o výměře 659 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní
Golegovovou z Děčína, za cenu 99.164,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 06 24 37 48
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 1385/20 o výměře 19 m 2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Panákovy z Děčína, za cenu 2.850,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 49
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1180, dle GP č. 589-236/2005 nově
ozn. jako pozemek p. č. 1180/2 o výměře 7 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Cachovy z Děčína, za cenu 1.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 50
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 06 12 37 37 ze dne 30. 5. 2006 o text: „ s tím, že částka
za trvalé porosty ve výši 478,00 Kč a venkovní úpravy ve výši 10.780,00 Kč, dle ZP
č. 2021/102/06 ze dne 11. 9. 2006, bude navrácena nájemci – paní Viznerové z Děčína,
po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 19 ze dne
15. 6. 2006 o text: „ s tím, že částka za trvalé porosty ve výši 478,00 Kč a venkovní úpravy
ve výši 10.780,00 Kč, dle ZP č. 2021/102/06 ze dne 11. 9. 2006, bude navrácena nájemci –
paní Viznerové z Děčína, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí“.
Usnesení č. RM 06 24 37 53
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se směny pozemků
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 40 ze dne 30. 5. 2006 v plném znění.
Usnesení č. RM 06 24 37 54
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit směnu pozemků:
- z majetku města část pozemku p. č. 1062/1 o výměře 134 m 2 , část pozemku p. č. 1066/3
o výměře 52 m2 (dle GP č. 2598-232/2005) a část pozemku p. č. 1066/3 o výměře 240 m2
(dle GP č. 2598-232/2005 pozemek p. č. 1066/4), vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425/15, Děčín IV,
IČ 212504, za cenu 170.400,00 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 24 37 55
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 29 ze dne 21. 3. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení
č. ZM 06 04 03 28 ze dne 20. 4. 2006 - bod 2 v plném znění.

zastupitelstva

města

Usnesení č. RM 06 24 37 56
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 645/3 o výměře 23 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hrušku z Hřenska, za cenu
3.450,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 24 37 57
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 25 37 24 ze dne 6. 9. 2005, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1477/5 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 09 04 63
ze dne 20. 10. 2005, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1477/5 v k. ú. Horní Oldřichov,
v plném znění.
Usnesení č. RM 06 24 37 58
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 04 37 12 ze dne 21. 2. 2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 762/1, pozemku st. p. č. 761/2, pozemku st. p. č. 761/3 a pozemku p. č. 762/3
v k. ú. Děčín v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 03 03 06
ze dne 16. 3. 2006, týkající se prodeje pozemku p. č. 762/1, pozemku st. p. č. 761/2, pozemku
st. p. č. 761/3 a pozemku p. č. 762/3 v k. ú. Děčín v plném znění.
Usnesení č. RM 06 24 37 59
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 28 37 31 ze dne 20. 9. 2005, týkající se prodeje
pozemku p. č. 2647 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 09 04 67 ze dne
20. 10. 2005, týkající se prodeje pozemku p. č. 2647 v k. ú. Podmokly v plném znění.
Usnesení č. RM 06 24 37 60
Rada města projednala návrh na rozšíření nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 972/1
v k. ú. Boletice nad Labem, týkající se rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce
a to pana Chrousta z Děčína.
Usnesení č. RM 06 24 37 61
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 8 o výměře 434 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu za cenu
868,--Kč/rok pro paní Markovou z Děčína.
Usnesení č. RM 06 24 37 62
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 772 o výměře 12 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína za účelem stání automobilu.
Usnesení č. RM 06 24 37 63
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
záměr města pronajmout část pozemku p. č. 776 o výměře 240 m2 v k. ú. Březiny u Děčína
na zahradu.
Usnesení č. RM 06 24 37 64
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 8 o výměře 434 m 2
a pozemek st. p. č. 16 o výměře 461 m2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 06 24 37 65
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 776 a část pozemku
p. č. 772 v k. ú. Březiny u Děčína o výměrách upřesněných geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 06 24 37 66
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 776 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře, upřesněné GP, věcným
břemenem práva obnovy a údržby septiku pro vlastníka domu na pozemku st. p. č. 15 v k. ú.
Březiny u Děčína za cenu dle zásad.
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Usnesení č. RM 06 24 37 67
Rada města projednala návrh na vydání bezplatných parkovacích karet pro členy rady města a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích karet pro členy rady města Statutárního města Děčín,
pro jejich osobní vozidla dobu vykonávání funkce člena rady města.
Usnesení č. RM 06 24 37 68
Rada statutárního města projednala návrh na odprodej mobilního telefonu Nokia 7250i
a převedení SIM karty s pracovním telefonním číslem 724 897443 a
schvaluje
odprodej mobilního telefonu Nokia 7250i (zakoupeného dne 19. 12. 2003) bývalému
náměstkovi primátora Mgr. Lešanovskému za částku stanovenou firmou BBS Děčín
v hodnotě 1.500,00 Kč a jeho následné vyřazení z majetkové evidence Statutárního města
Děčín a převod SIM karty s pracovním telefonním číslem 724 897 443 na Gymnázium Děčín.
Usnesení č. RM 06 24 38 01
Rada města projednala Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů odboru sociálních
věcí a zdravotnictví a po doplnění termínu pro podání žádostí do 20. 12. 2006
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy a Zásad, které tvoří její přílohu.
Usnesení č. RM 06 24 39 01
Rada města projednala žádosti sportovních subjektů o poskytnutí dotace na krytí
nadstandardní reprezentace města a na mimořádné sportovní akce a
ro z h o d l a
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace ve výši do 50.000,00 Kč dle důvodové
zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. rozhodnout o poskytnutí dotací sportovním subjektům dle důvodové zprávy ve výši
nad 50.000,00 Kč
2. rozhodnout
o uzavření smluv o poskytnutí dotací
sportovním subjektům
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dle předloženého znění.
Usnesení č. RM 06 24 39 02
Rada města projednala žádost pana Josefa Dzurka o finanční dotaci pro taneční skupinu
Prestige, která je vedená pod školským zařízením Dům dětí a mládeže, Děčín VI,
Klostermannova 869/74 a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci Domu dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, ve výši
10.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se zájmovou činnosti taneční skupiny Prestige.
Usnesení č. RM 06 24 39 03
Rada města projednala Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Statutárního města
Děčín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Statutárního
města Děčín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu s účinností od 1. 1. 2007.
Usnesení č. RM 06 24 39 04
Rada města projednala informaci ohledně záměru obnovy parku mezi ulicemi Nerudova
a Čs. armády, na pozemkové parcele p. č. 368, Děčín I, formou studentské práce a
rozhodla
poskytnout Barboře Vočkové peněžní dar ve výši 2.000,00 Kč a Janu Hametovi peněžní dar
ve výši 2.000,00 Kč, jako ocenění studentské práce – obnova parku s tématickým zaměřením,
který má symbolizovat vzpomínku na oběti válek a státních terorů.
Usnesení č. RM 06 24 39 05
Rada města projednala návrh na stanovení kritérií pro přijímání žáků k zájmovému vzdělávání
ve školních družinách při základních, základních a mateřských školách ve zřizovatelství
Statutárního města Děčín a tento
schvaluje
a
doporučuje
ředitelkám/ředitelům základních, základních a mateřských škol, ve zřizovatelství Statutárního
města, zavedení těchto kritérií.
Usnesení č. RM 06 24 39 06
Rada města projednala návrh na využití majetku a převod části majetku ze skladu odboru
školství a kultury v objektu „U Zámečku“, Děčín IX a
18

s c h v a l u j e
využití majetku a převod části majetku ze skladu odboru školství a kultury v objektu
„U Zámečku“, Děčín IX, uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 24 50 01
Rada města projednala nabídky na pořádání trhů v Děčíně v roce 2007 a
schvaluje
1) pořádání trhů na Masarykově náměstí v Děčíně I, 1x v měsíci, firmou Ing. Františka Fialy
2) pořádání trhů na ul. Prokopa Holého v Děčíně IV, 2x v měsíci, firmou Bohumila Flachse.
Usnesení č. RM 06 24 50 02
Rada města projednala návrh pozvánky na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 30. 11. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento
po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 24 50 03
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej starší výpočetní techniky dle důvodové zprávy
a přiloženého seznamu, který je její nedílnou součástí.
Usnesení č. RM 06 24 50 04
Rada města projednala zprávu o přípravě realizace stavby I/13 Teplická ulice, pravostranný
záliv MHD a
schvaluje
výjimku ze směrnice č. 5 / 2006 pro zadání zakázky.
Usnesení č. RM 06 24 50 05
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby Křižovatka silnice I/62 a místní komunikace
ul. Hudečkova a
schvaluje
zadání dodatečných stavebních prací a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z 1. 9. 2006.
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Usnesení č. RM 06 24 50 06
Rada města projednala návrh na postup zadávacího řízení na předmět zakázky: „Vestavba
zdvihací plošiny – DPS Krásnostudenecká 104a, Děčín VI“ a
schvaluje
navržený postup zadávacího řízení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 24 50 07
Rada města projednala návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva,
a to na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit výši odměn za výkon funkce 2. náměstka primátora, člena rady,
předsedy výboru, předsedy komise rady, člena výboru, člena komise rady, člena zastupitelstva
dle důvodové zprávy v maximální výši, v souhrnu odměn za jednotlivé funkce, a to ode dne
1. 12. 2006 a
ukládá
primátorovi předložit zastupitelstvu města jmenovitě přehled o výši měsíčních odměn
vyplácených neuvolněným zastupitelům.
Termín kontroly 01/07.
Usnesení č. RM 06 24 50 08
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje,
a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Města Litvínov a Vysoké školy finanční
a správní, o. p. s., a
nedoporučuje
zastupitelstvu města tyto akcie odkoupit.
Usnesení č. RM 06 24 50 09
Rada města projednala návrh na jmenování předsedy ústřední inventarizační komise a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 02 60 02 a
jmenuje
1. náměstka primátora Mgr. Miroslava Samlera předsedou ústřední inventarizační komise
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k provedení inventarizace majetku a závazků v letech 2006 - 2009.
Usnesení č. RM 06 24 60 01
Rada města projednala informaci firmy Globe sport promotion s. r. o., o připravované akci
„Galavečer Profiboxu 2007“ a tuto
bere
na
a
souhlasí

vědomí

s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s akcí „Galavečer
Profiboxu 2007“.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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