OPRAVA USNESENÍ č.: 0305 0512, 0305 0514, 0305 0808
Město Děčín

USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. dubna 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV
Usnesení č. ZM 0304 0101
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Josef Zámečník – předseda
Ing. Libor Holanda
PaedDr. Vladimír Medek
Usnesení č. ZM 0304 0201
Zastupitelstvo města projednalo problematiku Společenského domu Střelnice v Děčíně I a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0305 0301
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odvolání zástupců města v orgánech společnosti TERMO
Děčín, a. s. dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písmeno h) a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0304 4001 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění.
Navrhuje
valné hromadě TERMO Děčín, a. s. v souladu se Stanovami akciové společnosti TERMO Děčín,
a. s.
odvolat zástupce města z orgánů společnosti TERMO Děčín, a. s. ke dni konání nejbližší valné
hromady
a) z funkce člena představenstva TERMO Děčín, a. s. JUDr. Otakara Pazdzioru
b) z funkce člena představenstva TERMO Děčín, a. s. Ing. Miroslava Weissera
c) z funkce člena dozorčí rady TERMO Děčín, a. s. Zdeňka Pitaše
2) zvolit zástupce města do orgánů společnosti TERMO Děčín, a. s. ke dni konání nejbližší valné
hromady
a) do funkce člena představenstva TERMO Děčín, a. s. Mgr. Miroslava Samlera a Ivana
Vepřeka
b) do funkce člena dozorčí rady TERMO Děčín, a. s. Ladislava Gregora
1)
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Usnesení č. ZM 0305 0302
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh na změny Smlouvy mezi akcionáři společnosti
TERMO Děčín, a. s. město Děčín a MVV Energie CZ s. r. o. a stanov společnosti TERMO Děčín,
a. s. a dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písmeno f)
nesouhlasí
1) se změnou Smlouvy mezi akcionáři společnosti TERMO Děčín, a. s. , Město Děčín a MVV
Energie CZ s. r. o.
2) se změnou Stanov společnosti TERMO Děčín a. s.
dle předložených návrhů.
Usnesení č. ZM 0305 0402
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok 2003
včetně návrhu na uvolnění finančních prostředků z konta darů – povodeň a
schvaluje
1)
2)
3)
4)

revokaci usnesení č. ZM 0304 5001 ze dne 20. března 2003
předložený návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok 2003 dle důvodové zprávy
uvolnění finančních prostředků z konta darů – povodeň dle varianty č. 1
jako prioritu v rozpočtu města na rok 2004 zajištění podílu města na realizaci akce 57 b. j. ul.
Ruská - Tržní

Usnesení č. ZM 0305 0501
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládacích cen u objektů schválených k odprodeji a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18. 3. 1999 a ZM č. VIII ze dne 26. 9. 2002
týkající se vyjmutí objektů Zámecká 1068/2, Děčín I, Čs. legií 200/19, Děčín IV a Palackého
1225/17, Děčín IV z prodeje
2) částečnou revokaci usnesení ZM č. VIII ze dne 26. 9. 2002 týkající se záměru prodat objekt
Čs. legií 200/19 s poz. p. č. 225, 226, 227 a 228 k. ú. Děčín
3) prodej objektů
- Čs. legií 200/19, Děčín IV s pozemkem p.č. 962 k.ú. Podmokly za předkládací cenu ve výši
4 041 300,-- Kč
- Palackého 1225/17, Děčín IV s pozemkem p.č. 1008 v k.ú. Podmokly za předkládací cenu
ve výši 5 035 600,-- Kč.
Usnesení č. ZM 0305 0502
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0304 6000 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění
2) prodej objektu Křížová 15/19, Děčín I vč. pozemku č. 112/1 k. ú. Děčín za předkládací cenu ve
výši 1 339 700 Kč.
2

Usnesení č. ZM 0305 0503
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny odborem ekonomickým
č. 1/2003 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0305 0504
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na rozhodnutí ZM o odprodeji domů z majetku města
Děčína a
schvaluje
prodej objektů:
10/03/EO
Želenická 91/51, Děčín VII s poz. p. č. 67 zast. pl. k. ú. Chrochvice
pro kupující:
manžele Josefa a Vladimíru Jánovy, bytem Děčín, za kupní cenu 389 000,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj.

65 617,- Kč

11/03/EO
Kamenická 516/133, Děčín II s poz. p. č. 1228/1 zast. pl. a 1228/2 zahrada dle GP č. 1302-047/2000
k. ú. Děčín
pro kupující:
Miroslava a Irenu Matouchovy, bytem Děčín, za kupní cenu 1 150 000,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 10,4 % tj.

50 900,- Kč

Usnesení č. ZM 0305 0505
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu Kamenná 46
a Vítězství 110, Děčín XXXII s poz. p. č. 734/1 zast. pl. a p. č. 735 zast. pl. k. ú. Boletice nad
Labem a
schvaluje
1) revokaci části usnesení ZM č. XXXIX ze dne 24. 6. 1999, týkající se odprodeje domu Kamenná
46 a Vítězství 110, Děčín XXXII
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2) prodej domu Kamenná 46 a Vítězství 110, Děčín XXXII s pozemky p. č. 734/1 zast. pl. a p. č.
735 zast. pl. k. ú. Boletice nad Labem
pro kupujícího:
Petra Žižku, bytem Děčín, za kupní cenu 414 934,- Kč
V souladu se „Zásadami se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20% tj. 37 325,- Kč.
Usnesení č. ZM 0305 0506
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Rolanda a Alexandry Peerových a Pavla Mališe ,
všichni bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
Podmokelská 824/26, Děčín IV do 10. 4. 2005
Usnesení č. ZM 0305 0510
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. 2
rozhodnutí ZM č. 149/2001/RKS/315 ze dne 21.6.2001
jednotek v budově čp. 315 ul. Přímá,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 818,
v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující :
25. Jiří Czepan, bytem Děčín,
bytová jednotka č. 315/3 vč. podílu 359/14395 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková : 44 737,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude uvedeno
formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení a dále bude v kupní smlouvě začleněn
závazek kupujících, že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV. V kupní smlouvě bude začleněn závazek
kupujících o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

-

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.

Doplněk č. 1
rozhodnutí ZM č. 214/2001/RKS/641 ze dne 13.2.2003
jednotek v budově č.p. 641, ul. Palackého,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st.p.č. 959, v k.ú. Podmokly
s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes par. č. 959 pro p.p.č. 958 dle zákona č. 72/1994 Sb.
Navržení kupující :
6. Alena Lubinská, bytem Děčín,
bytová jednotka č. 641/7 vč. podílu 633/4300 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková : 108 243,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- 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.
Usnesení č. ZM 0305 0511
Zastupitelstvo města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji domu z majetku města Děčína
dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve
vybraných domech“ a
schvaluje
1) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a postoupení výsledku dohadovacího řízení k objektu čp.
653 ul. Palackého, Děčín IV z pana Romana Kunerta na firmu VT‘ Systém s.r.o., sídlem
Jungmannova 625/11, Děčín IV
2) prodej nemovitostí :
283/2003/RKS/653
budovy čp. 653, ul. Palackého,
včetně pozemku st.p.č. 994, k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku, kterou bude kupovat :
VT‘ Systém s.r.o., sídlem Jungmannova 625/11, Děčín IV,kupní cena 1 075 000,-- 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. 212 981,-Kč.

5

Usnesení č. ZM 0305 0512
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
u objektu Riegrova 652/73, Děčín II vyzvat náhradníka na 2. pořadí dle zápisu z DŘ tj. Ing.
Preiszlera za cenu 1 600 000,- Kč, u objektu Budapešťská 610/3, Děčín VI vyzvat náhradníka z DŘ
tj. pana Jonyho za nabídnutou cenu ve výši 558 000,- Kč, u objektu ČSA 448/42, Děčín I vyzvat
dalšího náhradníka z DŘ tj. pí Pařilovou za nabídnutou cenu 1 650 000,- Kč u objektu Teplická
378/88, Děčín IV opětovné zveřejnění odprodeje objektu za sníženou nabídkovou cenu o 50%
v případě, že stávající nájemci nepodají žádost na základě opětovné nabídky, u objektu Roudnická
396/7b, Děčín III vyzvat dalšího náhradníka z DŘ tj. pí Pařilovou za nabídnutou cenu 1 150 000,Kč.
Usnesení č. ZM 0305 0513
Zastupitelstvo města projednala návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji bytů z majetku města Děčína
dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve
vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitostí:
180/2003/RKS/459/1
bytová jednotka č.459/1 v budově čp. 459, 462 Krásnostudenecká
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 539/14345 na společných částech budovy
a pozemku st.p. 2933, 2934 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat
kupující:
Ivana Laudátová, bytem : Srbská Kamenice, za nabídnutou cenu: 110 000 ,-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
181/2003/RKS/318/12
bytová jednotka č.318/12 v budově čp. 318, 323 ul. Kamenická
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 505/14318 na společných částech budovy
a pozemku st.p. č. 1778 a 1779 v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat
kupující :
Zuzana Moravčíková, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 115 000,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice vlastníkovi a provozovateli tohoto
zařízení
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-

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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
182/2003/RKS/1030/2
bytová jednotka č.1030/2 v budově čp. 1030 ul. Hálkova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 486/9833 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 468 v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Petr Žižka, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 60 000,-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
183/2003/RKS/335/10
bytová jednotka č.335/10 v budově čp. 334, 335, 336 v ul. Litoměřická
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 182/33491 na společných částech budovy
a pozemku st.p. č. 484 v k.ú. Staré Město, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Vít Matějovský, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu : 95 000,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice vlastníkovi a provozovateli tohoto
zařízení
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit vlastnická práva 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
184/2003/RKS/1030/10
bytová jednotka č.1030/10 v budově čp. 1030 ul. Hálkova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 486/9833 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 468 v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Petr Žižka, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 105 313,-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
185/2003/RKS/1169/3
bytová jednotka č.1169/3 v budově čp. 1169, ul. Příbramská
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a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 475/9632 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č.1226, a spoluvlastnický podíl ve výši 475/9632 na vedlejším pozemku p.p.č. 1227 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Noemi Seistová, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 165 000,-Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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
186/2003/RKS/301/18
bytová jednotka č.301/18 v budově čp. 300,301 ul. Vítova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 606/26577 na společných částech budovy a
pozemku st.p. č. 816, 823 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Anna a Ladislav Hlavovi, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 130 862,-Kč
Na vlastníka 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 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
187/2003/RKS/569/4
bytová jednotka č.569/4 v budově čp. 569 ul. Bezručova
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 5333/8927 na společných částech budovy
a pozemku st.p. č. 960 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující :
Zdeněk Loprais, bytem : Děčín, za nabídnutou cenu : 95 245 ,-Kč
Na vlastníka jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- zachování umístění dopravního značení
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
188/2003/RKS/276/3
bytová jednotka č.276/3 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 788/21138 na společných částech budovy
a pozemku st.p. č. 799, 800 v k.ú. Bynov, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující:
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Lucie Spáčilová a Roman Spáčil, bytem Děčín
za nabídnutou cenu :176 145,-Kč
Na vlastníka 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
navržena 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
Usnesení č. ZM 0305 0514
Zastupitelstvo města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne
12.12.2002 a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XVII ze dne 12.12.2002 a to části, týkající se rozhodnutí ZM
č. 267/2002/RKS/300, bodu 20.
2) prodloužení termínu podpisu kupních smluv do 30.4.2003 a nové znění rozhodnutí ZM
č. 267/2002/RKS/300, bodu 20. takto :
20.

Šárka Grohová, bytem Děčín a Milan Vimr, bytem Děčín
byt. jednotka č. 301/6 vč. podílu 641/50261 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková 109 611,-- Kč

Usnesení č. ZM 0305 0515
Zastupitelstvo města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 622 ze dne
13.2.2003 a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 622 ze dne 13.2.2003 a to část, týkající se rozhodnutí
ZM č. 273/2003/RKS/295, bodů 3., 20. a 21. a dále
2) nové znění rozhodnutí ZM č. 273/2003/RKS/295, bodů 3., 20. a 21. a nových bodů 30. a 31.
takto :
3. Lenka Bendová, bytem Děčín,
podíl ve výši 356/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 69 887,-- Kč
20. Petr Privara, bytem Děčín,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 70 084,-- Kč
21. manželé Lenka Poláková, bytem Děčín a David Polák, 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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30. Jiří Benda, bytem Děčín,
podíl ve výši 785/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková : 154 105,-- Kč
31. manželé Petr Privara a Vlasta Privarová, 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.
Usnesení č. ZM 0305 0516
Zastupitelstvo města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimky z „Doplňkových pravidel“ a prodej
1) bytové jednotky č. 172/3 v objektu Kosmonautů 172, Děčín XXVII Jiřímu a Dagmar
Sváčkovým za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 173 089,-- Kč + náklady za provedené
opravy ve výši 542,-- Kč
2) bytové jednotky č. 265/4 v objektu Kamenická 265, Děčín II Radovanu a Daně Plechatým za
navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 115 940,-- Kč.
Usnesení č. ZM 0305 0517
Zastupitelstva města projednala žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
1) poskytnutí slevy ve výši 20% z nabídkové ceny paní Martině Pěnkavové při odprodeji bytové
jednotky č. 349/10 v objektu Příčná 349/2, Děčín III
2) poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny tj. 13 800,-- Kč a účelové dotace ve výši 15% tj.
20 700,-- Kč manželům Jiřímu a Drahomíře Malíkovým při odprodeji bytové jednotky
č. 1215/20 v objektu Karla Čapka 1215/5, Děčín I.
Usnesení č. ZM 0305 0518
Zastupitelstvo města projednalo žádost pí Blanky Popelákové o výjimku z „Doplňkových pravidel
pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
neschvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ při prodeji bytové jednotky č. 1184/2 v budově čp. 1184, ul.
17. listopadu, Děčín I a ponechání b.j. v majetku města Děčína.
Usnesení č. ZM 0305 0519
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Vlastimila Ryšánka o výjimku z“Doplňkových
pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“
a
schvaluje
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výjimku z „Doplňkových pravidel“a prodej bytové jednotky č. 792/4 v objektu Jeronýmova 792,
Děčín IV za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 192 852,- Kč
Usnesení č. ZM 0305 0520
Zastupitelstvo města projednala návrh na doplnění usnesení ZM a výjimku z „Pravidel“ a
schvaluje
1) doplnění usnesení ZM č. 0303 623 ze dne 13.2.2003 a to části, týkající se rozhodnutí ZM
č. 156/2003/RKS/320/2 takto :
S bytovou jednotkou č. 320/2 v budově čp. 318, 319, 320 ul. Kladenská, Děčín III se prodává
i podíl ve výši 612/17771 na vedlejším pozemku č. 629/1, vzniklým na základě GP č. 448020/2000 k.ú. Staré Město, za cenu 4 613,-- Kč
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 17.5.2003.
Usnesení č. ZM 0305 0521
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci a opravu usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 626 ze dne 13. 2. 2003 a to části týkající se ceny u bodu 3)
a opravu navýšené nabídkové ceny b. j. č. 1542/5 v objektu Želenická 1542, Děčín VI z částky
134 325,- Kč na částku 74 262,- Kč.
Usnesení č. ZM 0305 0601
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. XXXIII ze dne
30. 8. 2001 a
schvaluje
a) částečnou revokaci usnesení ZM č. XXXIII ze dne 30. 8. 2001 v bodě
2/ snížení kupní ceny objektu čp. 1881 v Nábřežní ul. , Děčín XI za část určenou k oddělení
o 80 000,- Kč
3/ stavební oddělení části objektu čp. 1881 v Nábřežní ul. v Děčíně I v rozsahu tří stání pro
garážování automobilů, a to z levé strany objektu
b) odprodej objektu čp. 1881 Nábřežní, Děčín XI s pozemkem p. č. 388/1 zast. pl. k. ú. Podmokly
o výměře 481 m2 dle GP č. 1888-121/2001 za kupní cenu 309 370,- Kč + náklady spojené
s převodem nemovitosti pro kupujícího: AMK-Servis Děčín XI
Usnesení č. ZM 0305 0701
Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 2237 o výměře 1471 m2 k. ú. Podmokly na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 0305 0702
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. č. 230/7 a část pozemku p. č. 231 v k. ú. Dolní Žleb
o výměře stanovené GP.
Usnesení č. ZM 0305 0703
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. č. 2811 k. ú. Podmokly o výměře stanovené GP.
Usnesení č. ZM 0305 0704
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Děčín o výměře stanovené GP.
Usnesení č. ZM 0305 0705
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 271/1 v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 0305 0706
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města odprodat části pozemku p. č. 611/1 k. ú. Bynov o výměrách stanovených GP dle
oplocení.
Usnesení č. ZM 0305 0707
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. č. 2988 k . ú. Děčín o výměře stanovené GP.
Usnesení č. ZM 0305 0708
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
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záměr města odprodat
p. p. č. 403/3 o výměře 344 m2 a část p. p. č. 399/1 o výměře dle GP oba v k. ú. Děčín
b) část p. p. č. 403/4 a část p. p. č. 404 o výměrách upřesněných GP oba v k. ú. Děčín
a)

Usnesení č. ZM 0305 0709
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 829/1 v k. ú. Bynov o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 0305 0710
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 444/7 k. ú. Bělá u Děčína o výměře stanovené GP.
Usnesení č. ZM 0305 0711
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města odprodat části pozemku p. č. 837/1 o vým. dle GP v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 0305 0712
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 761/134 o vým. dle GP k. ú. Bynov po kolaudaci stavby
zásobovací rampy.
Usnesení č. ZM 0305 0713
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 223/1 o vým. 98 m2 , p. p. č. 220/2 o vým. 106 m2 , p. p. č. 571
o vým. 184 m2 a p. p. č. 264/2 o vým. 45 m2 vše v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 0305 0714
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
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záměr města odprodat st. p. č. 377 o vým. 261 m2 v k. ú. Děčín .
Usnesení č. ZM 0305 0715
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat:
a) pozemek st. p. č. 2541 k. ú. Děčín o výměře 50 m2
b) část pozemku p. č. 2542/1 k. ú. Děčín o výměře upřesněné GP
Usnesení č. ZM 0305 0716
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku p. p. č. 1821/1 k. ú. Děčín a
neschvaluje
odprodej p. p. č. 1821/1 o výměře 288 m2 k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, paní
Bc. Aleně Bílkové, bytem Krásná Lípa, za cenu 86 789,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0717
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 433 o výměře 388 m2 k. ú. Děčín – Staré Město pro manžele Galinu
a Dalibora Hodboďovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 23 917,- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0718
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 622/15 o výměře 1078 m2 k. ú. Děčín ( dle GP č. 985-237/95) pro
paní Drahoslavu Divišovou, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 26 950,- Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0719
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku st. p. č. 518 k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
odprodej st. p. č. 518 o výměře 491 m2 k. ú. Horní Oldřichov, panu Borisi Kalašovi, Děčín, za cenu
73 650,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0720
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků p. p. č. 1658/12-17 k. ú. Podmokly a
schvaluje
odprodej pozemků:
1) p. p. č. 1658/12 o výměře 27 m2 k. ú. Podmokly, panu Jaroslavu Hikyšovi, bytem Děčín, za
cenu 4 050,- Kč + ostatní náklady
2) p. p. č. 1658/13 o vým. 24 m2 k. ú. Podmokly, paní MUDr. Taťáně Gálové, bytem Ludvíkovice,
za cenu 3 600,- Kč + ostatní náklady
3) p. p. č. 1658/14 o vým. 24 m2 k. ú. Podmokly, panu Jaroslavu Wiedermannovi, bytem Děčín, za
cenu 3 600,- Kč + ostatní náklady
4) p. p. č. 1658/15 o vým. 24 m2 k. ú. Podmokly, panu Jiřímu Jíchovi, bytem Děčín, za cenu
3 600,- Kč + ostatní náklady
5) p. p. č. 1658/16 o vým. 24 m2 k. ú. Podmokly, manželům Jiřímu a Drahomíře Pucholtovým,
bytem Děčín, za cenu 3 600,- Kč + ostatní náklady
6) p. p. č. 1658/17 o vým. 50 m2 v k. ú. Podmokly, kupující ½ manželé Jiří a Bohumila Kotvovi ,
bytem Děčín a ½ manželé Pavel a Maruše Kubíkovi, bytem Děčín, za cenu 7 500,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0721
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
odprodej pozemků p. č. 1077 o výměře 817 m2 a p. č. 1078 o výměře 1762 m2 v k. ú. Děčín Staré
Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, panu Karlu Paraskovi, bytem Děčín, za cenu 69 350,Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0722
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej:
1) části pozemku p. č. 391/9 dle GP č. 225-044/2001 ozn. jako p. p. č. 391/10 o výměře 14 m2 k. ú.
Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 140,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem pro Ing. Přemysla Vacka, bytem Děčín
2) části pozemku p. č. 391/9 dle GP č. 225-044/2001 ozn. jako p. p. č. 391/9 o výměře 305 m2 k. ú.
Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 050,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem pro paní Vladimíru Přibilovou, bytem Děčín
3) pozemku p. č. 391/4 o výměře 328 m2 a části pozemku p. č. 391/9 dle GP č. 225-044/2001 ozn.
jako p. p. č. 391/4 díl „a“ o výměře 152 m2 k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 4 800,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Gajdošovy, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0305 0723
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
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prodej části pozemku p. č. 74 dle GP č. 553-192/2002 ozn. jako p. p. č. 74/2 o výměře 18 m2 k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 180,- Kč+ ostatní náklady spojené
s převodem pro paní Ivetu Šporerovou, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0305 0724
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 3469 dle GP č. 2260-160/2002 ozn. jako p. p. č. 3469/3 o výměře 804 m2
k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 20 100,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem pro paní Pavlu Bedanovou, pana Antonína Beneše, pana Milana Boška, paní Ženju
Homolkovou, pana Michala Marhula a paní Evu Semerádovou, všichni bytem Děčín.
Usnesení č., ZM 0305 0725
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 137/1 o výměře 1025 m2 , části pozemku p. č. 332/3 dle GP č. 378164/1999 ozn. jako p. p. č. 332/5 díl „a“ o výměře 326 m2 a části pozemku p. č. 428/7 dle GP ozn.
jako p. p. č. 332/5 díl „b“ o výměře 43 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 265 475,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro MUDr. Jaroslava
Schmitta, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0305 0726
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej p. p. č. 696 o vým. 62 m2 a část p. p. č. 344 dle GP č. 367-012/2003 ozn. jako díl „a“ o vým.
47 m2 k. ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hasprovy, bytem Děčín za
cenu 2 725,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0727
Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej p. p. č. 1152/3 o vým. 185 m2 a p. p. č. 459/1 o vým. 1141 m2 v k. ú. Bělá u Děčína pro
p. Petra Staňka, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 81 675,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0305 0728
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
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prodej st. p. č. 46 o vým. 116 m2 , p. p. č. 193 o vým. 373 m2 , p. p. č. 1156/1 o vým. 57 m2
a část p. p. č. 1156/2 dle GP č. 448-024/2002 ozn. jako díl „b“ o vým. 10 m2 vše v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Palkovy, Děčín za cenu 22 555,- Kč
+ ostatní náklady
a vrácení částky za součásti a příslušenství ve výši 8 069,- Kč původním nájemcům manželům
Švejdovým, bytem Děčín a to po vkladu kupní smlouvy do KN
b) prodej p. p. č. 216/6 o vým. 304 m2 k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Švejdovy, Děčín za cenu 7 600,- Kč + ostatní náklady
a)

Usnesení č. ZM 0305 0729
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků ve městě Děčíně a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků pod průtahovými komunikacemi:
1) část p. p. č. 2891, dle GP č. 1475-73/2002 p. p. č. 2891/1 o výměře 19 882 m2 k. ú. Děčín na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
2) část p. p. č. 3710/9, dle GP č. 2234-86/2002 p. p. č. 3710/30 o výměře 273 m2 k. ú. Podmokly
na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
3) část p. p. č. 272, dle GP č. 544- 86/2002 p. p. č. 272/1 o výměře 526 m2 k. ú. Boletice nad
Labem na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
4) část p. p. č. 40/1, dle GP č. 220-86/2002 p. p. č. 40/1 o výměře 6 791 m2 k. ú. Nebočady na
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. ZM 0305 0730
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a návrh na odprodej pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
1)
2)

revokaci usnesení MZ č. XXXII ze dne 22. 6. 2000 v plném znění
odprodej spoluvlastnického podílu 1842/5616 na zastavěné části pozemku p. č. 103, dle GP
č. 1495-151/2002 se jedná o st. p. č. 103/2 o výměře 261 m2 k. ú. Děčín, manželům Václavu
Volmuthovi, bytem Doubice a Věře Volmuthové, bytem Děčín, za cenu dle „Zásad“, tj. 1 100,Kč/ m2 + ostatní náklady
- s odkládací podmínkou, že návrh na vklad kupní smlouvy na odprodej pozemku bude
předložen na Katastrální úřad Děčín až manželé Volmuthovi uhradí městu Děčín rozdíl
finančního podílu na výstavbě předmětného domu ve výši 2,8 % tj. 378 102,50 Kč
- za podmínky, že manželé Volmuthovi uhradí před podpisem kupní smlouvy na odprodej
pozemku výši skutečného finančního podílu, tj. 32,8 % za veškeré podklady nutné pro zápis
stavby, resp. domu na nebytové a bytové jednotky do KN.

Usnesení č. ZM 0305 0731
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci a odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení č. ZM 0304 8040 ze dne 20. 3. 2003 v neschvalovací části v plném
znění
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2)

prodej části pozemku p. p. č. 239 v k. ú. Podmokly ( dle GP č. 2262-167/2002 nově označenou
jako p. p. č. 239/1 o výměře 502 m2 ) společnosti KREDIT Děčín a. s. Masarykovo nám. 3/3,
Děčín I se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 125 500,- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 0305 0732
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci a odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0304 8050 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění
2) revokaci usnesení č. ZM č. LXVIII ze dne 27. 6. 2002 v plném znění
3) prodej pozemku p. č. 1860 o výměře 659 m2 v k. ú. Děčín pro manžele Karla a Jarmilu
Klaudyovy, bytem Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 25,- Kč/m2 , tj. 16 475,Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0305 0733
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení , směnu a prodej pozemků a
schvaluje
1. revokaci usnesení ZM č. 0304 8047 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění
2. směnu pozemků a to:
- z majetku města část p. p. č. 2833/1 dle GP č. 2289-13/2003 ozn. jako p. p. č. 2833/7 o vým.
1260 m2 k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 83 000,- Kč + 9 689,Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku č. 942-012/03 + ostatní náklady do vlastnictví
manželů Watzkových, bytem Děčín s podmínkou poskytnutí úlevy dle čl. VII „Postupu
a zásad“ tj. 15 000,- Kč a vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 942012/03 ve výši 9 689,- Kč manželům Novotným, bytem Děčín a to po vkladu kupní smlouvy
do KN
- do majetku města p. p. č. 104 o vým. 508 m2 a st. p. č. 105 o vým. 204 m2 k. ú. Děčín Staré
Město se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 43 300,- Kč + ostatní náklady
z vlastnictví manželů Watzkových, bytem Děčín
3.

prodej části p. p. č. 2833/1 dle GP č. 2289-013/2003 ozn. jako p. p. č. 2833/8 o výměře 1098 m2
k. ú. Podmokly a to:
pro manžele Benešovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 74 900,- Kč +
1 182,- Kč za trvalé porosty dle ZP č. 942-012/03 + ostatní náklady a vrácení částky za trvalé
porosty a příslušenství dle ZP č. 942-012/03 ve výši 1 182,- Kč manželům Karbulovým bytem
Děčín a to po vkladu kupní smlouvy do KN

Usnesení č. ZM 0305 0734
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
1. revokaci usnesení ZM č. 0304 8042 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění
2. prodej p. p. č. 510/7 o vým. 857 m2 k. ú. Nebočady pro manžele Beníčkovy, Děčín za cenu dle
dohody tj. 10,- Kč/m2 tj. 8 570,- Kč + ostatní náklady
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Usnesení č. ZM 0305 0801
Zastupitelstvo města projednalo žádost o přijetí sponzorského daru pro ZŠ Děčín II, Kamenická
1145 a
schvaluje
přijetí tohoto sponzorského daru dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0305 0802
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení organizační složky města Děčína, Dětského
respiračního stacionáře, Děčín IX, Na Pěšině 332 ke dni 31. 8. 2003 a
zrušuje
organizační složku města Děčína, Dětský respirační stacionář, Děčín IX, Na Pěšině 332
ke dni 31. 8. 2003
Ukládá
radě města
předložit návrh alternativní možnosti, resp. možnosti zachování této veřejné služby ve městě na
jednání zastupitelstva města v červnu 2003.
Termín: 26. 6. 2003
Usnesení č. ZM 0305 0803
Zastupitelstvo města projednalo návrh na reorganizaci Domova pro matky s dětmi a provoz
Azylového domu – muži a
schvaluje
reorganizaci Domova pro matky s dětmi, provoz azylového domu, jeho dislokaci a zrušení tří
pracovních míst na Domově pro matky s dětmi k 30. 9. 2003.
Usnesení č. ZM 0305 0804
Zastupitelstvo města projednalo návrh využití finančních prostředků z výtěžku výherních hracích
přístrojů na veřejně prospěšný účel a
rozhodlo
o využití finančních prostředků ve výši 1 510 272,72 Kč, které byly městu Děčín odvedeny
provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 § 4 a § 16 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách na veřejně prospěšný účel, podle předložené důvodové zprávy
k 30. 3. 2003.
Usnesení č. ZM 0305 0805
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o finanční dotace na činnost v roce 2003 v oblasti kultury a
rozhodlo
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poskytnout podle důvodové zprávy subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotaci nad
50 000,- Kč na činnost v roce 2003.
Usnesení č. ZM 0305 0806
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2003 a
rozhodlo
poskytnout dle důvodové zprávy pro sportovní subjekty finanční dotace ve výši nad 50 000,- Kč na
činnost v roce 2003.
Usnesení č. ZM 0305 0807
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí půjčky z FKSP a
rozhodlo
o tom, aby příspěvková organizace Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 uzavřela smlouvu
o půjčce z FKSP ve výši 5000,- Kč za účelem poskytnutí sociální půjčky pro zaměstnance výše
uvedeného právního subjektu.
Usnesení č. ZM 0305 0808
Zastupitelstvo města projednalo žádost DPmD a. s. Děčín o převod pozemků v prostoru
MHD a

terminálu

zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 1235/2 a 1235/3 k. ú. Podmokly ( dle GP č. 2236-146/2002 se
jedná o st. p. č. 1235/9 o výměře 246 m2 ) pod stavbou terminálu MHD.
Schvaluje
úplatný převod stavby komunikace na nově vzniklé p. p. č. 1235/8 k. ú. Podmokly o výměře 341 m2
dle GP č. 2236-146/2002 za cenu dle ZP z majetku DPmD a. s. do majetku města Děčína.
Usnesení č. ZM 0305 0809
Zastupitelstvo města projednalo „Doplněk č. 1“ k „Programu obnovy sportovních zařízení
a sportovišť v Děčíně „ a
schvaluje
doplnění „Programu obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně „ o Doplněk č. 1.
Usnesení č. ZM 0305 0810
Zastupitelstvo města projednalo žádost ZOO Děčín o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o přijetí
ZOO Děčín do Světové asociace zoologických zahrad a akvarií a
schvaluje
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podání žádosti ZOO Děčín do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.
Usnesení č. ZM 0305 0811
Zastupitelstvo města projednalo opětovnou žádost pana Tomáše Matyse a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 0304 9009 ze dne 20. 3. 2003 .
Rozhodlo
1) prominutí pohledávky ve výši 27 000,- Kč
2) prominutí úroku z prodlení ve výši 6,5 % p. a. z dlužných částek
za podmínky, že budou uhrazeny náklady soudního řízení ve výši 14 226,- Kč/soudní poplatek
a náklady právního zastoupení.
Usnesení č. ZM 0305 0901
Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 0305 0902
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odpis pohledávky za panem Miroslavem Havlem a
schvaluje
odpis této pohledávky.
Usnesení č. ZM 0305 1001
Zastupitelstvo města projednalo „Změnu příjemce příspěvku z povodňového fondu obce“ a
schvaluje
a) částečnou revokaci usnesení ZM č. VIII bod 3 ze dne 12. 12. 2002, a to v příloze č. 3 se změnou
příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na opravu nemovitosti
Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele Ing.
Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou
b) částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 805 bod 4 ze dne 13. 2. 2003, a to v příloze č. 1 se
změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu obce na opravu nemovitosti
Podmokelská 814/10 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele Ing.
Jiřího Pacovského a Gabrielu Hrubou.
Usnesení č. ZM 0305 1002
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Zastupitelstvo města projednalo „Návrh na rozdělení částky 5 000,- EUR od drážďanského Rotary
Clubu postiženým srpnovou povodní v roce 2002 „ a
schvaluje
rozdělení této částky 19ti rodinám a HC Děčín – občanského sdružení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0305 1003
Zastupitelstvo města projednalo „Změnu příjemce příspěvku z povodňového fondu obce“ a
schvaluje
a) částečnou revokaci usnesení ZM č. VIII bod 3 ze dne 12. 12. 2002, a to v příloze č. 3 se změnou
příjemce finančních prostředků z povodňového fondu města na opravu nemovitosti
Podmokelská 620/22 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele Ing.
Josefa Loubka a Danu Loubkovou
b) částečnou revokaci usnesení ZM č. 0303 805 bod 4 ze dne 13. 2. 2003, a to v příloze č. 1 se
změnou příjemce finančních prostředků z povodňového fondu obce na opravu nemovitosti
Podmokelská 620/22 v Děčíně IV, a to z bývalého vlastníka Města Děčín na nové majitele Ing.
Josefa Loubka a Danu Loubkovou
Usnesení č. ZM 0305 1101
Zastupitelstvo města projednalo 1. změnu Územního plánu města Děčín – rozšíření o nové lokality
a
schvaluje
rozšíření 1. změny Územního plánu města Děčín o nové lokality pod č. 9 – 13.
Usnesení č. ZM 0305 1102
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Studie regenerace panelového sídliště Děčín – Staré Město
a
schvaluje
projekt „Studie regenerace panelového sídliště Děčín – Staré Město“.
Usnesení č. ZM 0305 1201
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zrušení součástí Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2
a
ruší
Mateřskou školu Děčín XI, Horní Žleb 56 a Školní jídelnu Děčín IX, Horní Žleb 56, součásti
právního subjektu Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 k 31. červenci 2003.
Schvaluje
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Dodatek č. 2 ke zřizovací listině právního subjektu Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2
s účinností od 1. srpna 2003.
Usnesení č. ZM 0305 1301
Zastupitelstvo města projednalo žádost předsedy FV ZM o poskytování materiálů pro jednání
zastupitelstva města členů FV ZM a tuto
s c h v a l u j e.
Určení ověřovatelé zápisu: Pavel Jeřábek v. r.
Pavel Sinko v. r.
Předseda návrhové komise: Josef Zámečník 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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