OPRAVA usnesení č. 0303 1401
Město D ě č í n

USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13. 2. 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. 0303 101
3. zasedání zastupitelstva města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Ing. Libor Kunte – předseda
Ing. Pavel Panenka
Ivana Stárková

volební komisi ve složení:

Pavel Jeřábek – předseda
MUDr. František Plhoň
Zdeněk Pitaš

Usnesení č. 0303 201
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín a
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vydává
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín, ve znění předloženém v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0303 301
Zastupitelstvo města projednalo informaci o problematice Společenského domu Střelnice a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0303 401
Zastupitelstvo města projednalo informaci o řešení povodňové situace a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0303 500
Zastupitelstvo města se seznámilo a projednalo “Petici“ občanů Města Děčín, kterou obdrželo
Město Děčín dne 10. 2. 2003 a která se týká nesouhlasu s postupem zástupců Města Děčín při
podpoře mládežnického hokeje ve městě a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
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Ukládá
starostovi města Ing. Vladislavu Raškovi
zaslat panu Josefu Habartovi a výkonnému výboru HC Děčín písemnou odpověď na „Petici“, která
se týká nesouhlasu s postupem zástupců Města Děčín při podpoře mládežnického hokeje ve městě.
Termín: 02/2003
Usnesení č. 0303 501
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Děčín na rok 2003 a návrh Zásad pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Děčína na podporu sportu a po úpravě
schvaluje
Rozpočet města Děčína na rok 2003 .
Dále s c h v a l u j e
Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Děčín na podporu sportu.
Stanoví
v souladu s § 102, odst. 2a) zákona O obcích a §16 odst. 3) zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tento rozsah oprávnění RM k provádění
rozpočtových opatření na období 2003 – 2006:
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují,
aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
b) rozpočtová opatření, která se uskutečňují povinně, neboť se jedná o změny ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu.
Pověřuje
kontrolní výbor ZM
prověřit naplňování mandátní smlouvy mezi Městem Děčín a HC Děčín s. r. o.
Usnesení č. 0303 601
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládacích cen ekonomickým odborem
č. 19 a 20/2002 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0303 602
Zastupitelstvo města projednalo informaci o vyhlášce MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku) a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Potvrzuje
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veškeré ceny schválené zastupitelstvem města do 31. 12. 2002.
Usnesení č. 0303 603
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Tomáše Holce, bytem Děčín a firmy ECS, s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem o přímý prodej objektu Čelakovského 239/3, Děčín VII vč. pozemku č. 350
v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
další postup prodeje nemovitosti dle „Zásad“ tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro
dohadovací řízení ve výši 310 000,- Kč.
Usnesení č. 0303 604
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na rozhodnutí ZM o odprodeji domů z majetku města
Děčína a
schvaluje
prodej objektů:
1/03/EO
Kamenická 653/58, Děčín II s poz. p. č. 1800 zast. pl. a 1801 ost. pl. k. ú. Děčín
pro kupující:
manžele Dušana a Zdeňku Cintulovy, bytem Děčín, za kupní cenu 1 077 200,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 12, 7% tj,

128 962,- Kč

2/03/EO
Kamenická 679/60, Děčín II s poz, p. č. 1798 zast. pl. a 1799 ost. pl. k. ú. Děčín
pro kupující:
Richarda Wenzela, bytem Děčín, podíl 11.4% za kupní cenu 144 769,- Kč
manžele Jaroslava a Zdeňku Bräuerovy, bytem Děčín, podíl 37,66% za kupní cenu 478 244,- Kč
manžele Františka a Zdeňku Müllerovy, bytem Děčín, podíl 24,37% za kupní cenu 309 475,- Kč
manžele Čeňka Němce, bytem Česká Kamenice a Jaroslavu Němcovou, bytem Děčín, podíl 26,57%
za kupní cenu 337 412,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 3,5% tj. 41 995,- Kč
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3/03/EO
Kamenická 900/64, Děčín II s poz. p. č. 1789 zast. pl. k. ú. Děčín
pro kupujícího:
Stanislava Pátru, bytem Benešov nad Ploučnicí, za kupní cenu 3 832 040,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 4,2% tj. 89 000,- Kč
4/03/EO
Vítězství 85, Děčín XXXII s poz. p. č. 184/2 zast. pl. k. ú. Boletice nad Labem vzniklým na základě
GP č. 512-078/2001 z poz. p. č. 184 k. ú. Boletice n.L.
pro kupující:
Pavla Horáčka, bytem Děčín, podíl 50% za kupní cenu 260 200,- Kč
manžele Bedřicha a Alenu Vepřovské, bytem Děčín, podíl 50% za kupní cenu 260 200,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj.
94 650,- Kč
5/03/EO
Zbrojnická 802/14, Děčín IV s poz. p. č. 883/1 zast. pl. k. ú. Podmokly
pro kupující:
Josefa Kyjovského ( podnikající jako Josef KYJOVSKÝ DEZKA, se sídlem Děčín IV, Teplická
1487/61,
podíl 1136/18028 za kupní cenu 734 049,- Kč
P&K Lahůdky II, s.r.o., se sídlem Děčín Stoliční 1206/5,
podíl 7704/18028 za kupní cenu 5 726 635,- Kč
manžele Jiřího a Dagmar Pexovy, bytem Děčín,
podíl 1867/18028 za kupní cenu 1 234 424,- Kč
manžele Vratislava a Stanislavu Paloučkovy, bytem Děčín,
podíl 1042/18028 za kupní cenu 582 258,- Kč
manžele Miroslavu Borcelovou a Jiřího Otrubu, bytem Děčín,
podíl 824/18028 za kupní cenu 460 442,- Kč
manžele Petra a Yvettu Lollokovy, bytem Děčín,
podíl 1053/18028 za kupní cenu 588 405,- Kč
manžele Ing. Marcela a Jitku Beníškovy, bytem Děčín
podíl 1054/18028 za kupní cenu 588 963,- Kč
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manžele Ing. Miroslava a Ing. Alžbětu Weiserovy, bytem Děčín
podíl 1595/18028 za kupní cenu 891 268,- Kč
Zdeňku Šťastnou, bytem Děčín
podíl 950/18028 za kupní cenu 530 849,- Kč
Michala Murína, bytem Děčín
podíl 803/18028 za kupní cenu 448 707,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
6/03/EO
V hliništi 235/9, Děčín VII s poz.p. č. 346 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
„ECS s. r. o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114, za kupní cenu 448 500,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj. 80 599,- Kč
7/03/EO
V Hliništi 236/7, Děčín VII s poz. p. č. 347 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
ECS s. r. o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114, za kupní cenu 457 500,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj. 118 574,- Kč
8/03/EO
V Hliništi 237/5, Děčín VII s poz. p. č. 348 zast. pl. k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
ECS s. r. o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114, za kupní cenu 458 800,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj. 82 455,- Kč
9/03/EO
V Hliništi 238/3, Děčín VII s poz. p. č. 349 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
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pro kupujícího:
ECS s. r. o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114, za kupní cenu 670 800,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% t. j. 124 784,- Kč
Usnesení č. 0303 605
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Jiřího Moudrého a Jany Schubertové, bytem Děčín
a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 1468,
1469, 1470, 1471 ul. U Tvrze, Děčín VI do 31. 10. 2003 .
Usnesení č. 0303 606
Zastupitelstvo města projednalo žádost Karla Bálka, bytem Hřensko a
neschvaluje
změnu podmínek stanovených stavebním úřadem pro poskytnutí příspěvku vnějších oprav domů
Tyršova 1093/7, 1092/9, 1091/11 a Zámecká 1069/1, Děčín I tj. vypuštění podmínky výměny střešní
krytiny ze 100 % na výměnu krytiny dle potřeby.
Usnesení č. 0303 607
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Jiřího a Jarmily Podrábských, bytem Děčín a
schvaluje
změnu podmínek stanovených stavebním úřadem pro poskytnutí příspěvku na vnější opravy domu
čp. 243 ul. Oblouková 64, Děčín III tj. vypuštění podmínky opravy fasády na straně domu
u sousedního pozemku p. č. 634 a poskytnutí celé částky příspěvku ve výši 25 772,- Kč.
Usnesení č. 0303 608
Zastupitelstvo města projednalo žádost Martiny Juhnové, bytem Děčín, podanou jménem majitelů
domu čp. 602/22 Bezručova , Děčín IV a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp.
602/22 Bezručova , Děčín IV do 31. 12. 2003.
Usnesení č. 0303 609
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje domu čp. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
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schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XII bod 2) ze dne 5. 9. 2002, týkající se odprodeje domu
Teplická 155/36 s pozemkem p. č. 764 zast. pl. k. ú. Podmokly a
2) prodej domu Teplická 155/36 s pozemkem p. č. 764 zast. pl. k. ú. Podmokly pro kupujícího:
Zdeňku Kálesovou
Jaroslava Lindnera
Vratislava Vaňka

podíl 4565/8701
podíl 3068/8701
podíl 1068/8701

za kupní cenu 2 045 400,- Kč, bytem Děčín
za kupní cenu 948 350,- Kč, bytem Děčín
za kupní cenu 330 130,- Kč, bytem Děčín

V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení opravy
s příspěvkem na opravu domu ve výši 12,2 % tj. 325 000,- Kč
Usnesení č. 0303 610
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu Tyršova 1095/3,
Děčín I s poz. p. č. 141 zast. pl. k. ú. Děčín a
schvaluje
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. VII ze dne 27. 6. 2002 týkající se odprodeje
domu Tyršova 1095/3, Děčín I s pozemkem p. č. 141 zast. pl. k. ú. Děčín
2) prodej domu Tyršova 1095/3, Děčín I s pozemkem p. č. 141 zast. pl. k. ú. Děčín
pro kupující:
Pavla Tomka, bytem Děčín
podíl 19,27% za kupní cenu 1 139 884,- Kč
Martinu Laurovou, bytem Děčín
podíl 5,89% za kupní cenu
348 413,- Kč
manžele Petra a Miloslavu Kozlovy, bytem Děčín
podíl 8,10% za kupní cenu
479 142,- Kč
Zdenu Harantovou, bytem Děčín
podíl 32,91% za kupní cenu 2 813 322,- Kč
manžele Zdeňka a MUDr. Marcelu Černé, bytem Děčín
podíl 17,56% za kupní cenu 1 038 732,- Kč
manžele Josefa a Boženu Špičkovy, bytem Benešov n. Pl.
podíl 16,27 % za kupní cenu 1 433 307,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu v max. výši 250 000,- Kč
Usnesení č. 0303 611
Zastupitelstvo města projednalo žádost Aleny Táborové, bytem Děčín a
schvaluje
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prodloužení termínu úhrady zbývající části kupní ceny a smluvního úroku ve výši 9,5% p. a. za
odprodej domu čp. 135 Tržní ul. 21 umístěného na pozemku p. č. 625 zast. pl. a pozemku p. č. 625
zast. pl. k. ú. Podmokly do 31. 5. 2003
Usnesení č. 0303 621
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji nemovitostí z majetku města
Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města
Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitostí:
Doplněk č. 1
návrhu na rozhodnutí ZM č. 267/2002/RKS/300 ze dne 12.12.2002
jednotek v budově č.p. 300, 301, 302, 303, ul. Oblouková,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 608, 609, 610, 611,
v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující:
70. Erna Danielová, bytem: Děčín,
byt.j.č. 300/7 vč. podílu 355/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 60 705,- Kč
71. Jitka Novotná, bytem: Děčín,
byt.j.č. 300/8 vč. podílu 637/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 108 927,- Kč
72. Jiří Gavrun, bytem: Děčín,
byt.j.č. 300/23 vč. podílu 637/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 108 927,- Kč
73. manželé František Masopust a Věra Masopustová, oba bytem: Děčín,
byt.j.č. 302/9 vč. podílu 604/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 103 284,- Kč
74. Pavel Bárta, bytem: Děčín,
byt.j.č. 302/21 vč. podílu 604/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 103 284,- Kč
75. Martin Kuliš, bytem: Děčín,
byt.j.č. 303/19 vč. podílu 354/50261 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 60 534,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
-

o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
že po dobu 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
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-

o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín, a.s.,
spolu s umožněním přístupu.

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 nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu bez použití limitu
dle „Pravidel“
Doplněk č. 2
návrhu na rozhodnutí ZM č. 233/2002/RKS/243 ze dne 25.4.2002
jednotek v budově č.p. 243, 244, ul. K. Světlé,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemkům st.p.č. 357, 358 ( dle GP č. 315 –
026/2000 ),v k.ú. Chrochvice, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující:
11. Karel Bernášek, bytem: Děčín
byt.j.č. 244/5 vč. podílu 338/5332 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková: 49 128,- Kč
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta sleva ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický stav
nemovitosti
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
Usnesení č. 0303 622
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji nemovitostí z majetku města
Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města
Děčína ve vybraných domech“ včetně žádosti nájemníků objektu Nálepkova 295 a 296 k. ú. Bynov
a
schvaluje
prodej nemovitostí:
273/2003/RKS/295
budovy č.p. 295, 296, ul. Nálepkova,
včetně pozemků st.p.č. 815, 819, v k.ú. Bynov, dle Občanského zákoníku
Navržení kupující:
1. Lukáš Havlíček, bytem: Děčín,
podíl ve výši 1414/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 277 586,- Kč
2. Alexandra Jaremová, bytem: Děčín,
podíl ve výši 985/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 193 368,- Kč
3. Jiří Benda, bytem: Děčín,
podíl ve výši 1141/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
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cena nabídková: 223 992,- Kč
4. manželé Daniela Richtrová a Miloš Richtr, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 1414/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 277 586,- Kč
5. manželé Milan Soukup a Zdeňka Soukupová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 1141/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 223 992,- Kč
6. manželé Milena Granátová a Václav Granát, bytem: Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
7. Iva Zámostná, bytem: Děčín,
podíl ve výši 712/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 139 774,- Kč
8. Eva Tomášková, bytem: Děčín,
podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 105,- Kč
9. Josef Žák a František Žák, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
10. Milena Hovorková, bytem: Děčín,
podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 105,- Kč
11. manželé Alena Holubová a Petr Holub, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 629/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 123 481,- Kč
12. Jaroslava Hoření, bytem: Děčín,
podíl ve výši 356/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 69 877,- Kč
13. manželé Růžena Markovská a Vladimír Markovski, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
14. Marie Franková, bytem: Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
15. manželé Július Török a Jitka Töröková, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
16. manželé Alena Taušnerová a Karel Taušner, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
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17. manželé Karel Vojta a Elena Vojtová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
18. manželé Jaroslava Dundrová a Jiří Dundra, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
19. Jana Holešovská, bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
20. manželé Petr Privara a Vlasta Privarová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 1145/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 224 778,- Kč
21. Františka Fantová, bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
22. Petr Černák, bytem: Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
23. manželé Jiří Fanta a Lenka Fantová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
24. Petr Bräuer, bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
25. manželé Šarlota Filausová a Oldřich Filaus, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
26. Dana Laczová, bytem: Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
27. manželé Miroslav Herman a Jaroslava Hermanová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 626/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 122 892,- Kč
28. Helena Kumstová, bytem: Děčín
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 70 084,- Kč
29. Jitka Pokorná, bytem: Děčín,
podíl ve výši 788/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková: 154 694,- Kč
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Při ohrožení ČR budou vybudovány protiradiační úkryty.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- že po dobu 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín, a.s.,
spolu s umožněním přístupu.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
274/2003/RKS/646
budovy č.p. 646, ul. Jiřího z Poděbrad,
včetně pozemku st.p.č. 2657, v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
Dana Drbohlavová, bytem: Děčín, kupní cena: 2 000 000,- Kč
Na kupující přechází závazky zachovat umístění 2 kusů dopravních značek a pouličního osvětlení,
které jsou k objektu připevněny.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f ) ve výši 17,2 % tj.
344 000,-Kč
275/2003/RKS/130
budovy č.p. 130, ul. Březová,
včetně pozemku st.p.č. 272, v k.ú. Staré Město, dle Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
manželé Jaroslava Janačíková a Josef Janačík , oba bytem: Děčín, kupní cena: 371 808,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
-

bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f ) ve výši 20 % tj. 74
362,-Kč

Usnesení č. 0303 623
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji nemovitostí z majetku města
Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města
Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení č. XIV ze dne 24. 10. 2002, a to část týkající se rozhodnutí ZM
č. 139/2002/RKS/672/3
2) prodej nemovitostí:
156/2003/RKS/320/2
bytová jednotka č.320/2 v budově čp. 318, 319, 320 ul. Kladenská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 612/17771 na společných částech budovy
a pozemku st.p. 626, 627, 628 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat
kupující:
Petr Bašta, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 109 437 ,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu čp.
318, 319, 320
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržena k vybudování protiradiačních úkrytů
- umožnit výkon vlastnických práv 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
157/2003/RKS/309/2
bytová jednotka č. 309/2 v budově čp. 309, 310, 311 ul. Rakovnická
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 763/16600 na společných částech budovy
a pozemku st.p. 428, 429, 430 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat
kupující:
Pavlína Merhautová, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: 146 353,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku kabelových rozvodů a provozního zařízení kabelové
televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti 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
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-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
158/2003/RKS/627/3

bytová jednotka č. 627/3 v budově čp. 627 ul. Palackého
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 360/3355 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 952 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Pavla a Martin Mityskovi, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: 87 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
- právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 952 pro vlastníky stavby na pozemku p.č. 953
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
159/2003/RKS/238/5
bytová jednotka č. 238/5 v budově čp. 238 ul. Divišova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 639/7075 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 940 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Aleš Pěnkava, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: 120 999,- Kč
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
160/2003/RKS/301/10
bytová jednotka č. 301/10 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 337/26577 na společných částech budovy
a pozemku st. p. 816, 823 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Blanka Rolinková, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 74 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
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-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
161/2003/RKS/300/11

bytová jednotka č. 300/11 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 766/26577 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 816, 823 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Jan a Jaroslava Češpivovi, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 168 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
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
139/2003/RKS/672/3
bytová jednotka č. 672/3 v budově čp. 672 ul. Bezručova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 1098/8390 na společných částech budovy a
pozemku st.p. 1200 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat kupující:
Václav a Jana Průšovi, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 310 000,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
163/2003/RKS/300/1
bytová jednotka č. 300/1 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 595/26577 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 816, 823 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Jiří Podolák, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 130 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s
dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
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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
165/2003/RKS/1344/7
bytová jednotka č.1344/7 v budově čp. 1343, 1344, 1345 ul. Slovanská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 188/16966 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 1805, 1804, 1803 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který budou kupovat
kupující:
Jiří a Lucie Kubů, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 60 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů
- umožnění údržby plynové kotelny ve vlastnictví fy Termo Děčín a.s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková 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
166/2003/RKS/279/11
bytová jednotka č. 279/11 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 352/21090 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 798, 797 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Helena Parasková, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 81 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníka kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
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
167/2003/RKS/243/5
bytová jednotka č. 243/5 v budově čp. 243, 244 ul. Karolíny Světlé
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a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 338/5332 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 357, 358 v k.ú. Chrochvice, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Jiří Kroupa, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 63 578,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
168/2003/RKS/314/4
bytová jednotka č. 314/4 v budově čp. 314, 315 ul. Kladenská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 338/23615 na společných částech budovy a
pozemku st. p. 619, 620 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Štefanie Bendová, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 63 578,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku kabelových rozvodů a provozního zařízení kabelové
televize
- umožnit v rozsahu platných právních a technických předpisů provoz a údržbu směšovací stanice
tepla a TUV včetně zařízení pro měření tepla, umístěné ve společných částech budovy
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních úkrytů.
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

169/2003/RKS/805/5
bytová jednotka č. 805/5 v budově čp. 805 ul. Krásnostudenecká
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 466/3913 na společných částech budovy a pozemku
st.p. 3326 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Květoslava Gotvaldová, bytem: Děčín za nabídnutou cenu Kč 81 800,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
170/2003/RKS/818/8
bytová jednotka č. 818/8 v budově čp. 817, 818 ul. Benešovská
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a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 518/9555 na společných částech budovy a pozemku
st.p. 1913, 1914 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 z celku na funkčně souvisejícím pozemku
parc.č.1916/2,1916/3v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., který bude kupovat kupující:
Pavel Kubita, bytem: Děčín za nabídnutou cenu: Kč 97 436,- + cena vedlejších pozemků ve výši
6 792,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazek:
- v případě vyhlášení jednotlivých stupňů branné pohotovosti ČR a situace ohrožení je budova
navržená k vybudování protiradiačních krytů
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. 0303 624
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM o odprodeji domu čp.
641, ul. Palackého, Děčín IV a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 20. 12. 2001 a XIV ze dne 30. 5. 2002 týkající
se rozhodnutí č. 214/2001/RKS/641
2) prodej nemovitosti takto:
214/2001/RKS/641
jednotek v budově č.p. 641, ul. Palackého,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemkům st.p.č. 959,
v k.ú. Podmokly s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes par. č. 959 pro par.č. 958
dle zákona č. 72/1994 Sb.
1. Alena Koluchová, bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/1 vč. podílu 800/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 136 800,- Kč
2. Adriana Janoušková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/2 vč. podílu 443/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 75 753,- Kč
3. Zlatuška Hájková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/3 vč. podílu 682/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 116 622,- Kč
4. Agnesa Kolešová , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/4 vč. podílu 460/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 78 660,- Kč
5. Marie Ježková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/5 vč. podílu 682/4300 na spol.č.budovy a pozemku,
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cena nabídková: 116 622,- Kč
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
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl.VIII, bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
a dále
schvaluje
vrácení nájemného kupujícím za období od 2.8.2002 do provedení vkladu do katastru nemovitostí,
v případě schváleného kupujícího bytové jednotky č. 641/5 ve výši 10%.
Usnesení č. 0303 625
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 12. 12. 2002, a to část týkající se bodu 46)
rozhodnutí ZM č. 267/2002/RKS/300.
Usnesení č. 0303 626
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimky z „Doplňkových pravidel“ při prodeji:
1) bytové jednotky č. 3 v objektu Na pěšině 276, Děčín IX paní Haně Žákové za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 168 702,-- Kč + náklady za provedené opravy ve výši 7 443,-- Kč
2) bytové jednotky č. 4 v objektu Bezručova 569/12, Děčín IV paní Boženě Lopraisové a panu
Zdeňku Lopraisovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 95 245,-- Kč
3) bytové jednotky č. 5 v objektu Želenická 1542, Děčín VI paní Jiřině Lauterbachové za
navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 134 325,-- Kč
4) b.j. č.18 v objektu Vítova 301, Děčín IX paní Anně Hlavové za navýšenou nabídkovou cenu
o 10% tj. 130 862,-- Kč.
Usnesení č. 0303 627
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1030/2 v objektu
Hálkova 1030/8, Děčín I a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a přednostní odkoupení bytové jednotky č. 1030/2 v objektu
Hálkova 1030/8 panem Petrem Žižkou, Děčín za jím navrženou cenu tj. 60 000,-- Kč
Usnesení č. 0303 628
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Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektů Kamenická 303/86 a 304/88,
Děčín II a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. IX ze dne 21. 6. 2001.
2) nenavyšování nabídkových cen jednotek o proinvestované náklady a neposkytnutí další slevy ve
výši 20% z důvodu technického stavu prodávaných nemovitostí
Usnesení č. 0303 700
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 2647 o výměře 6 404 m2 k. ú. Podmokly
Usnesení č. 0303 701
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 402/1 o výměře 314 m2 a st. p. č. 18 o výměře 83 m2 v k. ú.
Loubí u Děčína.
Usnesení č. 0303 702
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek st. p. č. 862 o výměře 112 m2 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. 0303 703
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 1051/5 o výměře 1142 m2 , p. p. č. 1056/3 o výměře 131 m2 a část
p. p. č. 1057/1 o vým. dle GP k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. 0303 704
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 1198 o výměře dle GP k. ú. Podmokly.
Usnesení č. 0303 705
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 346 v k. ú. Loubí u Děčína o výměře 2111 m2 .
Usnesení č. 0303 706
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 9/1 o výměře 238 m2 v k. ú. Velká Veleň
Usnesení č. 0303 707
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 169 dle GP č. 511-036/2002 ozn. jako p. p. č. 169/3 o výměře 44 m2 k. ú.
Děčín - Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Václava Perlíka, bytem Děčín za
cenu 1 100,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. 0303 708
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej části p. p. č. 276/80 dle GP č. 448-8/ 2002 nově ozn. jako st. p. č. 554 o vým. 36 m2 k. ú.
Březiny u Děčína pro manžele Knotkovy, Děčín za cenu 5 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 709
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej st. p. č. 1385/9 o vým. 19 m2 k. ú. Děčín pro p. Zdeňka Mašína, bytem Děčín za cenu 4 750,Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 710
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
odprodej části p. p. č. 229/4 ( dle GP č. 136-128/2002 se jedná o díl „c“) o výměře 298 m2 a části
p. p. č. 214/2 ( dle GP č. 136-128/2002 se jedná o díl „d“) o výměře 191 m2 v k. ú. Dolní Žleb
manželům Kalašovým, bytem Krupka se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 890,- Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. 0303 711
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
odprodej:
a) části p. p. č. 254/1 ( dle GP č. 2259-156/2002 se jedná o p. č. 254/1 ) k. ú. Podmokly o výměře
164 m2 manželům Josefovi a Ireně Panchartkovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 4 100,- Kč +ostatní náklady
b) části p. p. č. 254/1 ( dle GP č. 2259-156/2002 se jedná o díl „a“ u p. č. 254/2) k. ú. Podmokly
o výměře 137 m2 panu Ing. Jaroslavu Sineckému, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 3 425,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 712
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
odprodej p. p. č. 36 k. ú. Boletice nad Labem o výměře 987 m2 manželům Lubomíru a Vladimíře
Touškovým, oba bytem Hřensko a manželům Vladislavu a Daniele Touškovým, oba bytem Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 870,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 713
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k.ú Děčín – Staré Město a
schvaluje
odprodej st. p. č. 533/1 k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 146 m2 panu Jiřímu Martinovi, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 21 900,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 714
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 261 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 700 m2 pro paní Jaroslavu
Hlavovou, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 17 500,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 715
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 423 v k. ú. Chrochvice o výměře 21 m2 ( dle GP č. 355-051/2002- díl
„d“) a části pozemku p. č. 344 v k. ú. Chrochvice o výměře 16 m2 ( dle GP č. 355-051/ 2002 – díl
„c“) pro manžele Pavlínu a Jaroslava Kudrhaltovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 925,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. 0303 716
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 61/1 o výměře 1143 m2 , st. p. č. 9/1 o výměře 151 m2 a st. p. č. 9/2
o výměře 15 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb pro manžele Jaroslava a Miloslavu Najmanovy, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 16 428,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 717
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 66/1 ( dle GP č. 453-053/2002 se jedná o p. č. 66/8 o výměře 405 m2 )
v k. ú. Bělá u Děčína pro manžele Miloslava a Janu Vondráčkovy, bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 10 432,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. 0303 718
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství a
schvaluje
vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 1357/111/02 ve výši 13 012,- Kč na části
p. p. č. 1015/6 ( dle GP č. 468-112/2002 ozn. jako 1015/7) k. ú. Prostřední Žleb původnímu
nájemci, tj. Oldřichu Duchoslavovi, bytem Děčín a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 0303 719
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vrácení části kupní ceny a
schvaluje
vrácení části kupní ceny za prodej pozemku p. č. 115 k. ú. Boletice nad Labem a to z důvodu změny
výměry tj. za 15 m2 ve výši 1 050,- Kč.
Usnesení č. 0303 720
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
odprodej pozemku p. č. 2927/2 o výměře 1403 m2 , p. p. č. 2927/7 o výměře 100 m2 a p. p.
č. 2927/12 o výměře 199 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
42 550,- Kč + ostatní náklady pro vlastníky bytových jednotek v domě čp. 492 Krásnostudenecká
48, Děčín VI a v domě čp. 473 Krásnostudenecká 46, Děčín VI a to ve výši podílu dle výpisu
z katastru nemovitostí dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto materiálu.
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Usnesení č. 0303 721
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LXXVII ze dne 21. 2. 2002 v plném znění
2) prodej pozemku p. č. 291/1 o výměře 142 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Ambrožovy, bytem Děčín za cenu 9 367,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem a s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu
k nemovitosti na st. p. č. 287 a p. p. č. 291/2 k. ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. 0303 722
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a přerozdělení pozemku v k. ú.
Děčín a
neschvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LXX ze dne 24. 10. 2002 v plném znění
2) přerozdělení pozemku p. č. 2712 k. ú. Děčín dle nákresu katastrální mapy a to část na zahradu
k RD a část na vybudování přístupové komunikace k pozemku p. č. 2708 k. ú. Děčín
Usnesení č. 0303 723
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LXII ze dne 12. 12. 2002 v plném znění
2) odprodej p. p. č. 399/5 o výměře 351 m2 a p. p. č. 399/6 o výměře 628 m2 v k. ú. Bělá u Děčína
manželům Jiřímu a Zdence Balatým, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu dle „Zásad“, tj. 24 475,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. 0303 801
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek za nájemné
z nebytových prostor a
schvaluje
dohodu o uznání dluhu a povolení splátek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 0303 802
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přijatých sponzorských darech odborem SVaZ a jejich
čerpání za II. pololetí 2002 a
schvaluje
přijetí sponzorských darů dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. 0303 803
Zastupitelstvo města projednalo informaci o poskytnutých finančních darech na účet města-povodeň
a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0303 804
Zastupitelstvo města projednalo materiál Nabídka finanční pomoci 25 000,- EUR drážďanského
Rotary Clubu postiženým srpnovou povodní v roce 2002 a
schvaluje
rozdělení 25 000,- EUR takto:
1. 19 rodin – dle přílohy č. 1 – obdrží dar ve výši 500,- EUR na 1 rodinu
2. firma Shotty, sídlo Rytířská ul. 77/2, Děčín III, obdrží dar ve výši 4 000,- EUR
3. firma Elektromontáže Beníček, sídlo Družební 17, Děčín XXXIII, obdrží dar ve výši 4000,EUR
a dále
schvaluje
bod 4 v tomto znění: ( dle částečné revokace usnesení rady města č. 0302077 ze dne 21. 1. 2003 a to
v bodě 4)
„ 4. HC Děčín – občanské sdružení, sídlo Zimní stadion, Oblouková ul. , Děčín III, obdrží dar ve
výši 7 500,- EUR na pokrytí provozních nákladů v sezóně 2002/2003“
Usnesení č. 0303 805
Zastupitelstvo města projednalo „ Poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce na
opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“ a návrh vzoru Dodatku ke Smlouvě
o poskytování příspěvků z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou
staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002, seznam žadatelů o příspěvek
z povodňového fondu a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. VIII ze dne 12. 12. 2002 a to části, týkající
se bodu c) materiálu „Poskytování finančních prostředků z povodňového fondu obce na opravy
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002
2) bod c) se změnou v příloze č. 3 – způsobu rozdělení finančních prostředků z povodňového
fondu u společnosti vlastníků a to takto: z přílohy č. 3 se vyjímají následující společenství
vlastníků: Nerudova 944/2, Podmokelská 932/16, Smetanovo nábřeží 1088/1, Tyršova 1089/15,
Zámecká 1112/9, Zámecká 1087/10 a Zámecká 1113/11
3) vzor Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části
nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002
4) vyplácená příspěvků z povodňového fondu obce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 (poslední
sloupec v tabulce)
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Usnesení č. 0303 806
Zastupitelstvo města projednalo spoluúčast Města Děčín na projektu
“Zapojení nezaměstnaných do pomoci děčínským domácnostem postiženým povodněmi“ a
neschvaluje
finanční pomoc města s režijními položkami rozpočtu projektu ve výši 5 – 10 % z celkové hodnoty
projektu cca 4,2 mil. Kč.
Schvaluje
personální spoluúčast města na projektu.
Usnesení č. 0303 807
Zastupitelstvo města projednalo problematiku spolufinancování stavby „Kanalizace Jalůvčí“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. LXXXI ze dne 12. 12. 2002 a to tak, že v textu bude vypuštěno
znění“ ...za skutečně vynaložené náklady ...“ s tím, že bezúplatný převod do majetku SVS, a. s.
Teplice bude proveden za účetní hodnotu 11 908 000,- Kč
Usnesení č. 0303 808
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
aktualizaci žádostí o dotaci z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech
a Ostravského regionu v roce 2003“ vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na investiční
akce města Děčín:
- Turistické zázemí přístaviště osobních lodí v Děčíně
- Průmyslová zóna Děčín VIII – Dolní Oldřichov
- Organizace a výstavba záchytného parkoviště pro návštěvníky města Děčína na příjezdu od
hraničního přechodu se SRN
- Zrestaurování secesní žulové kašny na Masarykově nám. v Děčíně
- Hospodářské zázemí pro udržování infrastruktury ZOO Děčín- 1. etapa
pro realizaci v roce 2004 a v případě přidělení státní dotace zajistit vlastní spolupodíl financování.
Usnesení č. 0303 901
Zastupitelstvo města projednalo dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
schvaluje
návrh dohody uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0303 902
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Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
návrh bytové komise uvedený v důvodové zprávě.
Usnesení č. 0303 903
Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost pana Davida Hořáka o revokaci usnesení ZM
č. CIX ze dne 15. 11. 2001 a
neschvaluje
revokaci usnesení ZM č. CIX ze dne 15. 11. 2001 .
Usnesení č. 0303 1001
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ve věci valných hromad a. s. a dle zákona
č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písmeno g)
schvaluje
1) zrušení delegování zástupců města PaedDr. Vladimíra Medka a Pavla Sinka ke dni 14. 2. 2003
na valné hromady akciových společností TERMO Děčín a. s., SČE, a. s., Česká spořitelna, a. s.,
České přístavy, a.s. a Svč. vodárenská společnost, a. s.
2) delegování starosty města Ing. Vladislava Rašky a náhradníků 1. místostarosty Ladislava
Gregora a 2. místostarosty Mgr. Václava Lešanovského jako zástupce města na valné hromady
všech uvedených akciových společností tj. TERMO Děčín, a.s., SČE, a. s. , Česká spořitelna,
a. s. , České přístavy, a. s. a Svč. vodárenská společnost , a. s. ke dni 14. 2. 2003.
Usnesení č. 0303 1101
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2002 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 0303 1301
Zastupitelstvo město projednalo návrh na odvolání a volbu členů finančního výboru a v návaznosti
na usnesení 2. zasedání zastupitelstva města č. V ze dne 12. 12. 2002
odvolává
členy finančního výboru:, pana Ing. Milana Šefaru, Jana Kavalíra, Ing. Libora Šmídu, Ing. Naděnu
Šikýřovou a Ing. Josefa Pecha. s tím, že dalším dvěma členům finančního výboru ZM Ing.
Vladislavu Raškovi a Mgr. Lešanovskému zaniklo členství dle zákona č. 128/2000 Sb. § 119
odst. 1).
Volí
členy finančního výboru ZM ve složení: MUDr. Ivan Stríbrský, Josef Zámečník, Ing. Jana Bártová,
Zdeněk Masojídek, Ing. Miroslav Vágner a Ing. Dalibor Voborský
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Usnesení č. 0303 1401
Zastupitelstvo město projednalo návrh na odvolání a volbu členů kontrolního výboru a v návaznosti
na usnesení 2. zasedání zastupitelstva města č. V ze dne 12. 12. 2002
odvolává
členy kontrolního výboru ZM
pana MUDr. Milana Pánka, PhDr. Jana Chrousta, MUDr. Františka Plhoně, Ing. Milana Kunce,
Josefa Kyjovského, Zdeňka Pitaše, MUDr. Ivana Stríbrského a JUDr. Pavla Horáka.
Volí
členy kontrolní výboru ZM ve složení: RSDr. Jaroslav Horák, Pavel Sinko, Ivana Stárková, PhDr.
Stanislava Holíková a Jaroslav Chroust.
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Kunc v. r.
MUDr. Ivan Stríbrský v. r.
Předseda návrhové komise: Ing. Libor Kunte v. r.

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

Ladislav G r e g o r v. r.
místostarosta
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