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

USNESENÍ
z 25. schůze rady města konané dne 28. listopadu 2006
Usnesení č. RM 06 24 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení č. RM 0610 3741/1
usnesení č. RM 0613 5001
usnesení č. RM 06 215001
usnesení č. RM 0615 6005
usnesení č. RM 0610 3741/2
usnesení č. RM 0621 5004
usnesení č. RM 0615 6001

vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OR
vedoucí OHM
vedoucí OHM
vedoucí OHM

DK 04/07
DK 01/07
DK 01/07
VzDK.
DK 04/07
DK 12/06
DK 01/07.

Usnesení č. RM 06 25 30 02
Rada města projednala návrh na vydání Dodatku č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města
Děčín a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. RM 06 25 35 01
Rada města projednala informaci o pohledávkách města vyšších než 10.000,00 Kč po lhůtě
splatnosti k 30. září 2006 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 25 35 02
Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem
ekonomickým ve III. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 25 35 03
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu Statutárního města Děčín za říjen 2006 a

schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 1.841 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 1.841 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 25 36 01
Rada města projednala zprávu o realizaci staveb v rámci postupné opravy děčínského zámku
v roce 2006 a
schvaluje
změnu termínu dokončení stavby „Zámek Děčín – celková obnova 3 objektů včetně
statického zajištění“ s ohledem na poskytnutou dotaci a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. RM 06 25 36 02
Rada města projednala výpověď Dohody o provozování turistického informačního střediska
v Děčíně a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 25 36 03
Rada města projednala návrh 4. změny Územního plánu města Děčín a
doporučila
zastupitelstvu města schválit 4. změnu Územního plánu města Děčín v souladu s § 26 odst. 2
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a vymezení její závazné části a současně vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných
při veřejném projednání 4. změny Územního plánu města Děčín a
bere

na

vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu.
Usnesení č. RM 06 25 36 04
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2006, kterou se vyhlašuje
závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín a

2

doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 20 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV,
pro pana Koutského z Děčína, za nájemné 600,--Kč/měsíc včetně nákladů na provoz.
Usnesení č. RM 06 25 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 8/2006/OMH o odprodeji nebytového
objektu – bývalé hasičské zbrojnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nebytového objektu č. p. 45 Drážďanská ul., Děčín XVII,
bývalé hasičské zbrojnice na pozemku p. č. 242/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
259 m² v k. ú. Prostřední Žleb, včetně tohoto pozemku, pro kupující: manžele Kolářovy
z Děčína, s věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k pozemku p. č. 804/4 v k. ú.
Prostřední Žleb, za kupní cenu 169.000,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN,
- bude poskytnut příspěvek na opravu objektu dle čl. VII, odst. 1) ve výši 20 %,
tj. 21.666,00 Kč,
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav.
Usnesení č. RM 06 25 37 03
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 585/8 v objektu č. p. 585
ul. Bezručova, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. odprodat bytovou jednotku formou
dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou cenou 108.346,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 04
Rada města projednala žádost paní Ferkové o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové
jednotky č. 224/9 v objektu č. p. 224 ul. Teplická, Děčín IV, paní Ferkové z Děčína,
za nabídkovou cenu navýšenou o 10 %, tj. 107.970,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 05
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 413/2006/RKS/246/7 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. 246/7 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. pro kupující: pan Dzurko z Děčína, za nabídnutou cenu 69.814,00 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 25 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 569/1 o výměře 500 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 07
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 569/1 o výměrách
dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bynov a
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schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání části pozemku p. č. 1082/1 o výměře 692 m2
a části pozemku p. č. 1077/1 o výměře 86 m2 v k. ú. Bynov mezi Statutárním městem
Děčín a vlastníkem pozemků ČR - Lesy České republiky, s. p., za roční nájemné stanovené
dle Cenového věstníku, za účelem rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení
a odvodnění.
Usnesení č. RM 06 25 37 09
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1082/1 o výměře dle GP a části
pozemku p. č. 1077/1 o výměře dle geometrického plánu, v k. ú. Bynov od ČR - Lesy České
republiky, s. p., za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 06 25 37 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 68 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 40 ze dne
23. 2. 2006 v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p č. 469/1 o výměře 622 m 2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1767/1
v k. ú. Podmokly o výměrách dle GP.
Usnesení č. RM 06 25 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části
v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.

pozemku

p. č. 853/1

Usnesení č. RM 06 25 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2334 o výměře 641 m2
a pozemek p. č. 2336 o výměře 423 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2335 o výměře 243 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 903/2 o výměře 875 m 2
a p. č. 902 o výměře 214 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 25 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 238/3 o výměře 511 m 2
v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 06 25 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1027 o výměře 35 m2
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 06 25 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1588 o výměře
dle GP v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 25 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3299 v k. ú. Podmokly
o výměře GP.
Usnesení č. RM 06 25 37 21
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 364/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy
k nemovitosti p. p. č. 363/7 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“ + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 364/2 v k. ú. Děčín
o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 06 25 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
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neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 2869 a p. č. 2870 v k. ú. Děčín
o celkové výměře 255 m2 na stavbu parkoviště.
Usnesení č. RM 06 25 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 971/3 o výměře 254 m 2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro Honsovi z Děčína, za cenu 25.400,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1589 o výměře 365 m2, pozemku
p. č. 404/4 o výměře 229 m2 a pozemku p. č. 404/5 o výměře 850 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Mrázovy z Děčína, za cenu 216.600,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 25 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 800/5 o výměře 76 m2 a pozemku
st. p. č. 139 o výměře 15 m2 v k. ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Danh Pham Cong z Děčína, za cenu 30.750,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 06 25 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1336, dle GP č. 2684-049/2006 ozn.
jako pozemek p. č. 1336/2 o výměře 193 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Hemelíkovy z Děčína, za cenu 28.950,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 06 25 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 153 o výměře 19 m 2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Hořákovou z Děčína, za cenu 2.850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 493 o výměře 311 m 2 a pozemku
p. č. 482 o výměře 974 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro Nüsserovy z Děčína,
za cenu 514.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemků p. č. 634/6 o výměře 131 m2
a p. č. 1358 o výměře 57 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana Záveského z Děčína, za cenu 28.200,00 Kč + 2.042,00 Kč za trvalé porosty
a venkovní úpravy dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 31
Rada města projednala návrh na prodej ideální ½ pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 919/1
v k. ú. Horní Oldřichov o výměře upřesněné GP (dle snímku katastrální mapy ozn. jako díl
„a“), který bude vyhotoven se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Sekyrovy
z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy dle ZP, který bude
vyhotoven + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 32
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje

9

zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej ideální ½ části pozemku p. č. 919/1
v k. ú. Horní Oldřichov o výměře upřesněné geometrickým plánem (dle snímku katastrální
mapy ozn. jako díl „b“), který bude vyhotoven se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Šrámkovy z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 + cena za trvalé porosty a venkovní
úpravy dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 25 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 1327 o výměře 737 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Brože z Děčína, za cenu
110.550,00 Kč + 21.653,00 Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady,
s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty stávajícímu nájemci pozemku a to po vkladu
kupní smlouvy do KN.
Usnesení č. RM 06 25 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 673/1
dle GP č. 2689-060/2006 ozn. jako pozemek p. č. 673/4 o výměře 179 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Musilovy z Děčína za cenu 26.850,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 25 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit postup prodeje části pozemku p. č. 673/1
dle GP č. 2689-060/2006 ozn. jako pozemek p. č. 673/1 o výměře 83 m2 v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami...“
mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení části
uvedeného pozemku s tím, že výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“, tj. 12.450,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 25 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
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zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 239 o výměře 557 m2
v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Dohnalovy
z Děčín, za cenu 75.700,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady
s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům (nájemcům)
a to po vkladu kupní smlouvy do KN.
Usnesení č. RM 06 25 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 114 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 114,
dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako pozemek p. č. 114 o výměře 422 m 2 v k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Juskuvovy z Děčína, za cenu
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 m 2 v k. ú. Děčín s tím, že 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. Toto
ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude
způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí. 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 25 37 38
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatnou směnu pozemků v k. ú. Podmokly:
- z majetku Statutárního města Děčín pozemek p. č. 3722/2 o výměře 2660 m 2 se všemi
součástmi a příslušenstvím pro ČR - Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov,
- do majetku Statutárního města Děčín pozemek p. č. 3722/4 o výměře 787 m 2 se všemi
součástmi a příslušenstvím od ČR - Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov.
Usnesení č. RM 06 25 37 39
Rada města projednala návrh na výkup ideální ½ pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit výkup ideální ½ pozemku p. č. 2329/1
o výměře 79 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím od paní
Barvínkové z Děčína, za cenu 5. 925,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 40
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 685/2 o výměře 14 m2
(dle GP nově ozn. jako pozemek p. č. 685/6) v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, od manželů Plachých z Děčína, za cenu 3.360,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 41
Rada města projednala návrh na přijetí daru – pozemky v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit přijetí daru – pozemky p. č. 3983/2 o výměře
840 m2, p. č. 3983/3 o výměře 345 m2, p. č. 3983/7 o výměře 157 m2, p. č. 3983/10
o výměře 58 m2, p. č. 3983/11 o výměře 12 m2 a p. č. 3983/13 o výměře 31 m2 , vše v k. ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
a dálnic, Na Pankráci 56, Praha 4.
Usnesení č. RM 06 25 37 42
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatně převést pozemek p. č. 393/25 o výměře 261 m 2
v
k. ú. Bělá u Děčína, z vlastnictví manželů Pazdziorových z Děčína, paní Hrubé z Děčína
a paní Hamáčkové z Děčína, do vlastnictví Statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 06 25 37 43
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2879 o výměře
1372 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, od pana Jágra z Děčína,
po kolaudaci stavby „Obslužná komunikace“.
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Usnesení č. RM 06 25 37 44
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 05 10 37 49 ze dne 5. 4. 2005 o text: „s tím,
že v případě provedení úprav na pozemku, tj. odstranění betonových panelů, ozelenění
plochy, výsadba okrasné zeleně, vybudování dětského koutku, to vše v termínu do 2 let
od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zavazuje se Statutární město Děčín vrátit
kupujícímu částku ve výši 130.640,00 Kč. Pokud nedojde k splnění této podmínky, vrátí
si smluvní strany svá plnění“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení č. ZM 05 04 04 12 ze dne 21. 4. 2005 o text:
„s tím, že v případě provedení úprav na pozemku, tj. odstranění betonových panelů, ozelenění
plochy, výsadba okrasné zeleně, vybudování dětského koutku, to vše v termínu do 2 let
od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zavazuje se Statutární město Děčín vrátit
kupujícímu částku ve výši 130.640,00 Kč. Pokud nedojde k splnění této podmínky, vrátí
si smluvní strany svá plnění“.
Usnesení č. RM 06 25 37 45
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 37 38 ze dne 30. 5. 2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 168/72 v k. ú. Podmokly v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 26 ze dne 15. 6. 2006, týkající
se prodeje pozemku p. č. 168/72 v k. ú. Podmokly v plném znění a
2) prodej pozemku p. č. 168/72 o výměře 723 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Vlachovy z Děčína, Děčín VI, za cenu 139.000,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 06 25 37 46
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 34 37 34 ze dne 6. 12. 2005 a č. RM 06 04 37 14
ze dne 21. 2. 2006, týkající se prodeje pozemků st. p. č. 478, p. č. 1477/39, p. č. 1477/43
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a p. č. 1477/40 v k. ú. Bynov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 11 04 16 ze dne
22. 12. 2005 a č. ZM 06 03 03 09 ze dne 16. 3. 2006, týkající se prodeje pozemků st. p. č.
478, p. č. 1477/39, p. č. 1477/43 a p. č. 1477/40 v k. ú. Bynov v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 47
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se prodeje pozemku p. č 471/3 v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 09 37 32 ze dne 18. 4. 2006 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 30
ze dne 18. 5. 2006 v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 07 13 11 ze dne 23. 3. 2004 a č. RM 05 12 37 14
ze dne 19. 4. 2005, týkající se odprodeje pozemků p. č. 197/3 a p. č. 800/10 v k. ú. Loubí
u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 04 16 04 13
ze dne 29. 4. 2004 a č. ZM 05 05 04 09 ze dne 26. 5. 2005, týkající se odprodeje pozemků
p. č. 197/3 a p. č. 800/10 v k. ú. Loubí u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 49
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 12 50 12 ze dne 30. 5. 2006, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 1332 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 06 06 03 18
ze dne 15. 6. 2006, týkající se odprodeje pozemku p. č. 1332 v k. ú. Podmokly, v plném
znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 50
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 30 ze dne 2. 5. 2006, týkající se odprodeje
pozemků p. č. 496, p. č. 503/1 a st. p. č. 81 v k. ú. Lesná u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 06 05 03 35
ze dne 18. 5. 2006, týkající se odprodeje pozemků p. č. 496, p. č. 503/1 a st. p. č. 81
v k. ú. Lesná u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 51
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 08 37 18 ze dne 4. 4. 2006, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 06 04 03 40
ze dne 20. 4. 2006, týkající se odprodeje pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Podmokly,
v plném znění.
Usnesení č. RM 06 25 37 52
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 07 37 16 ze dne 21. 3. 2006, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 243 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM č. 06 04 03 38
ze dne 20. 4. 2006, týkající se odprodeje pozemku p. č. 243 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
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Usnesení č. RM 06 25 37 54
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
variantu č. 1, tj. uzavření nájemní smlouvy k části nebytových prostor v objektu Plzeňská
85/4, Děčín IV, s účinností od 1. 12. 2006 s panem Goliášem z Ludvíkovic, za účelem
provozování fotografických služeb na dobu neurčitou za nájemné dle „Zásad” s podmínkou,
že nájemce nebude mít přednostní právo na odkoupení objektu.
Usnesení č. RM 06 25 37 55
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
variantu č. 1, tj. uzavření nájemní smlouvy k části nebytových prostor v objektu Plzeňská
85/4, Děčín IV, s účinností od 1. 12. 2006 se společností DANEX. ul. s. r. o. se sídlem
Ústí nad Labem, Všebořická 490/43, za účelem prodeje nábytku na dobu neurčitou
za nájemné dle „Zásad” s podmínkou, že nájemce nebude mít přednostní právo na odkoupení
objektu.
Usnesení č. RM 06 25 37 56
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru paní Hrodkové, jako finanční
výpomoc v souvislosti s úmrtím jejího manžela v důsledku pádu stromu z městského
pozemku a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 57
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Horváthovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Horváthové ve výši
110.943,00 v měsíční splátce 300,00 Kč, splatnou do posledního dne v měsíci, vše pod
ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 25 37 58
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
Polákovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu ve výši 36.781,00 Kč v měsíční
splátce 300,00 Kč, splatnou do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 25 37 59
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Wünschové z částky
84.854,00 Kč na 10 %, tj. 8.485,40 Kč;
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Knesplovi z částky
30.200,00 Kč na 10 %, tj. 3.020,00 Kč;
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Vokrouhlíkové z částky
31.260,00 Kč na 10 %, tj. 3.126,00 Kč;
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Silné z částky 34.337,00 Kč
na 50 %, tj.17.168,50 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 60
Rada města projednala žádost pozůstalého pana Malého o prominutí poplatku z prodlení při
placení nájmu bytu po paní Staňkové a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku v plné výši, tj. 43.171,29 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 61
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Kyralovi ve výši
- 20.504,00 Kč;
- prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu manželům Kašparovým ve výši
114.283,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 62
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
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schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Holešovi z částky 7.141,00 Kč
na 10 %, tj. 714.10 Kč a snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Holubcovi
z částky 6.207,00 Kč na 10 %, tj. 620.70 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 63
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
neschvaluje
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Hauptmanovi.
Usnesení č. RM 06 25 37 64
Rada města projednala žádosti o prominutí pohledávek
doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky za zemřelým panem Bihári ve výši
27.678,24 Kč, odpis pohledávky za zemřelým panem Vítkem ve výši 11.638,00 Kč a penále
70.796,00 Kč, odpis pohledávky za zemřelým panem Tomašákem ve výši 20.977,00 Kč
a penále 198.426,57 Kč a odpis pohledávky za panem Nygrínem ve výši 1.353,00 Kč
a penále 19.589,82 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 37 65
Rada města projednala návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury a
schvaluje
návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury dle varianty č. 1, tj. účelová dotace
na podporu výstavby infrastruktury ve výši 40 % z rozpočtových nákladů maximálně však
do výše 1.500,--Kč/m2 vybudované komunikace včetně veřejných inženýrských sítí s tím,
že celková výše účelové dotace bude maximálně 250.000.00 Kč.
Usnesení č. RM 06 25 38 01
Rada města projednala návrh na grafické ztvárnění loga procesu komunitního plánování města
Děčína a grafický manuál k jeho užívání a
bere na vědomí
logo procesu komunitního plánování sociálních služeb a způsob jeho používání v souladu
s grafickým manuálem.
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Usnesení č. RM 06 25 38 02
Rada města projednala žádost o finanční dotaci Křesťanského společenství Jonáš ve výši
45.000,00 Kč na dofinancování projektu Podaná ruka – denní centrum pro bezdomovce a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o poskytnutí mimořádné finanční dotace Křesťanskému společenství Jonáš
na dofinancování projektu Podaná ruka – denní centrum pro bezdomovce dle důvodové
zprávy
2) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Křesťanskému společenství Jonáš
na dofinancování projektu Podaná ruka – denní centrum pro bezdomovce dle důvodové
zprávy a návrhu smlouvy, který je její přílohou.
Usnesení č. RM 06 25 50 01
Rada města projednala žádost Občanského sdružení Jurta o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na dvou smaltovaných pamětních deskách na objektu
Občanského sdružení Jurta.
Usnesení č. RM 06 25 50 02
Rada města projednala návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním:
Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Danuše Bednářové, JUDr. pplk. Bohuslava Horníka
- OO PČR, por. Jany Žežulkové – OŘ PČR a jmenováním: Mgr. Miroslava Samlera –
náměstka primátora, Ing. Dalibora Deutsche – vedoucího odboru školství a kultury,
Mgr. Petry Ludwigové – projektový manažér Centra sociálních služeb Děčín a ppor.
Mgr. Anety Zdobylakové – OŘ PČR, za členy komise s účinností od 1. 12. 2006 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 25 50 03
Rada města projednala Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok
2007 – Žádost o státní účelovou dotaci a tento
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro
rok 2007 – Žádost o státní účelovou dotaci.
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Usnesení č. RM 06 25 50 04
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2006 a
s c h v a l u j e
jejich ohodnocení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 25 50 05
Rada města projednala návrh na zřízení kulturní komise a
zřizuje
kulturní komisi,
schvaluje
1. statut kulturní komise
2. po úpravě jednací řád kulturní komise a
jmenuje
předsedou komise MgA. Petra Michálka a členy komise Mgr. Miroslava Samlera,
Ing. Valdemara Grešíka, Mgr. Otto Chmelíka, Ing. Dalibora Deutsche, Markétu Lakomou
a Mgr. Janu Stejskalovou.
Usnesení č. RM 06 25 50 06
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství a
s c h v a l u j e
odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 25 50 07
Rada města projednala žádost o navýšení limitu mzdových prostředků oproti plánu u řízené
příspěvkové organizace Městského divadla 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.
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Usnesení č. RM 06 25 50 08
Rada města projednala žádost „Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvkové organizace“ o úhradu nákladů na nákup záchranářských bund a
rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 9.096,00 Kč „Střední zdravotnické škole, Děčín, Čsl. mládeže
5/9, příspěvková organizace“ na nákup záchranářských bund z rozpočtu OSK, kapitoly 039.
Usnesení č. RM 06 25 60 01
Rada města projednala informace o aktuálním stavu realizace projektů Programu prevence
kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006 a tyto
bere
na
a
schvaluje

vědomí

rozpočtové opatření, tj. přesun částky 100 tis. Kč z provozní části rozpočtu § 6409 prevence
kriminality, do kapitálové části.
Usnesení č. RM 06 25 60 02
Rada města projednala návrh pozvánky na 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 21. 12. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tento po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 25 60 03
Rada města opětovně projednala problematiku zadávacího řízení na předmět zakázky
„Výstavba kanalizace Děčín – Červený vrch – 2.etapa“ a
schvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 06 22 50 15 v bodě 3.
2) po doplnění návrh členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 06 25 60 04
Rada města projednala nabídku společnosti PRpro s. r. o., k uspořádání Vánočních
trhů 2006 a
souhlasí
s touto nabídkou společnosti PRpro s. r. o., k uspořádání Vánočních trhů 2006 a
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schvaluje
rozpočtové opatření, tj. navýšení ostatní kulturní činnosti ve výši 115.000,00 Kč z rozpočtové
rezervy města.
Usnesení č. RM 06 25 60 05
Rada města projednala problematiku provozování Plaveckého areálu Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 06 24 37 05 ze dne 14. 11. 2006, týkající
se pronájmu Plaveckého areálu Děčín, v plném znění a
2) zveřejnění záměru města 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,
pozemky 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.
Usnesení č. RM 06 25 60 06
Rada města projednala žádost Euroregionu Elbe/Labe o pověření nového zástupce
za Statutární město Děčín do Rady Euroregionu Elbe/Labe a
pověřuje
1. náměstka Mgr. Miroslava
v Radě Euroregionu Elbe/Labe.

Samlera zastupováním Statutárního města Děčín

Ing. Vladislav R a š k a v.r.
primátor

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