Město Děčín

USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22. 5. 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 0305 0101
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Pitaš – předseda
JUDr. Otakar Pazdziora
Mgr. Milan Rosenkranc
2) volební komisi ve složení: Pavel Jeřábek – předseda
Vlastimil Lhoták
MUDr. František Plhoň
Usnesení č. ZM 0306 0201
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. ZM 0306 0301
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření města Děčín za I. čtvrtletí 2003 včetně
návrhu na úpravu rozpočtu a
bere na vědomí
výsledky hospodaření města Děčín za I. čtvrtletí 2003.
Schvaluje
předložený návrh na úpravu rozpočtu.
Usnesení č. ZM 0306 0401
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládacích cen u objektů schválených k odprodeji a
schvaluje
1) prodej objektu Labské nábřeží 58, Děčín XI vč. pozemku č. 299/1 a 299/3 v k. ú. Prostřední
Žleb za předkládací cenu ve výši 1 106 900,- Kč
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2) prodej objektu Zámecká 1068/2, Děčín I vč. pozemku č. 158 v k. ú. Děčín za předkládací cenu
ve výši 9 605 300,- Kč
Usnesení č. ZM 0306 0402
Zastupitelstvo města projednalo problematiku stanovení předkládacích cen a
schvaluje
zadávání znaleckých posudků dle platné vyhlášky č. 540/2002 Sb. s výjimkou objektů umístěných
v pásmu I.A, I. a II., u nichž budou zadávány znalecké posudky i dle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve
znění platném do 31. 12. 2002
Usnesení č. ZM 0306 0403
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny ekonomickým odborem
č. 2/2003 dle čl. IV , odst. 2 „Zásad“ a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0306 0404
Zastupitelstvo města projednalo společnou žádost uživatelů bytových jednotek z objektu Pod
Svahem 34, Děčín XI o přímý prodej objektu Pod Svahem 34, Děčín XI vč. pozemku č. 265/4
a 1084/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
další postup prodeje nemovitosti dle „Zásad“ tj. formou dohadovacího řízení s výchozí cenou pro
dohadovací řízení ve výši 930 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0306 0405
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu
101/93, Děčín III a

Březová

schvaluje
1) revokaci části usnesení MZ č. VII ze dne 21. 1. 1999, týkající se odprodeje domu Březová
101/93, Děčín III
2) prodej domu Březová 101/93, Děčín III s poz. p. č. 298 zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město pro
kupující:
Ivu Procházkovou, bytem Děčín, za kupní cenu 440 000,- 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.

27 422,- Kč
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Usnesení č. ZM 0306 0406
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Bohuslava a Aleny Jiráskových, oba bytem Děčín
a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu Teplická
381/94, Děčín IV do 30.6.2003.
Usnesení č. ZM 0306 0407
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Blanky Zvoničové, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
Thomayerova 75/2, Děčín IV do 15. 8. 2003.
Usnesení č. ZM 0306 0410
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
rozhodnutí ZM č. 151/2001/RKS/507 ze dne 21.6.2001
jednotek v budově čp. 507, ul. J.z Poděbrad,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 1894,
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., které budou kupovat tito kupující:
Navržení kupující:
5. ing. Ivo Pitaš a Miluška Pitašová, oba bytem: Děčín,
nebyt.j.č. 507/301 vč. podílu 380/2902 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková: 52 970,- Kč
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu a dále
neschvaluje
poskytnutí slevy z ceny nebytové jednotky – garáže .
Usnesení č. ZM 0306 0411
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji domů z majetku města
Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města
Děčína ve vybraných domech” a
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schvaluje
prodej nemovitosti:
286/2003/RKS/297
budovy č.p. 297, ul. Nálepkova,
včetně pozemku st.p.č. 820, v k.ú. Bynov, dle Občanského zákoníku, kterou budou kupovat:
1.

Marcela Roubíčková, bytem: Děčín,
podíl ve výši 1765/10590 na budově čp. 297 a pozemích st.p.č. 820,
cena nabídková: 365 742,- Kč

2.

Jan Vavřina, bytem: Děčín,
podíl ve výši 786/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 162 874,- Kč

3.

manželé Antonín Hrabě a Alena Hrabětová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 624/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 129 305,- Kč

4.

Zdeněk Vonka, bytem: Děčín,
podíl ve výši 355/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 73 563,- Kč

5.

manželé Lucie Dostálová a Jaroslav Dostál, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 979/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 202 868,- Kč

6.

Jana Štroblová, bytem: Děčín,
podíl ve výši 786/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 162 874,- Kč

7.

manželé Jana Černá a Karel Černý, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 624/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 129 305,- Kč

8.

manželé Jana Hájková a Jaroslav Hájek, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 355/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 73 563,- Kč

9.

Veronika Mojžíšová, bytem: Liberec,
podíl ve výši 786/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 162 874,- Kč

10. Michal Štrobl, bytem: Děčín,
podíl ve výši 624/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 129 305,- Kč
11. manželé František Horyna a Štěpánka Horynová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 355/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 73 563,- Kč
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12. Martin Čížek, bytem: Děčín,
podíl ve výši 786/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 162 874,- Kč
13. manželé Pavel Malý a Stanislava Malá, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 624/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 129 305,- Kč
14. manželé Soňa Barešová a Jaroslav Bareš, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 355/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 73 563,- Kč
15. manželé Zdeněk Reindl a Hana Reindlová, oba bytem: Děčín,
podíl ve výši 786/10590 na budově čp. 297 a pozemcích st.p.č. 820,
cena nabídková: 162 874,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
že po dobu 10 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
- zachovat potrubní rozvody pro dodávky tepla pro č.p. 295, 296.
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 11,4 % tj.
250 168,- Kč.
287/2003/RKS/780
budovy č.p. 780, ul. Lipová,
včetně pozemku st.p.č. 1843 a vedlejšího pozemku p.č. 1844, v k.ú. Děčín, dle Občanského
zákoníku, kterou bude kupovat:
Petr Jakubec, bytem: Děčín, kupní cena: 569 520,- 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. 111 808,- Kč.
Usnesení č. ZM 0306 0412
Zastupitelstvo města projednalo 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
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schvaluje
1)

částečnou revokaci usnesení č. ZM 0303 623 ze dne 13.2.2003, a to části týkající se rozhodnutí
ZM č. 139/2003/RKS/672/3

2) prodej nemovitosti :
189/2003/RKS/1169/2
bytová jednotka č.1169/2 v budově čp. 1169 Příbramská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 456/9632 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 1226 a spoluvlastnický podíl ve výši 456/9632 na vedlejším pozemku p.p.č. 1227 k.ú.
Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Noemi Seistová, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 255 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- zachovat pouliční osvětlení
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.
190/2003/RKS/206/9
bytová jednotka č. 206/9 v budově čp. 206 ul. Čs. legií
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 556/9611 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 971 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Gabriela Sobotková, bytem: Děčín a Martin Sobotka, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 144 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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.
191/2003/RKS/817/5
bytová jednotka č. 817/5 v budově čp. 817, 818 ul. Benešovská
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 504/9555 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 1913 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 na vedlejším pozemku p.p.č. 1916/2, 1916/3
v k.ú. Děčín, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující:
Gabriela Sobotková, bytem: Děčín a Martin Sobotka, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 101 600,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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- 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.
192/2003/RKS/150/8
bytová jednotka č.150/8 v budově čp. 150 v ul. Na Skřivance
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 497/11863 na společných částech budovy
a pozemku st.p. č. 789/1 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou bude kupovat kupující:
Tomáš Kotvald, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 170 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- kupující musí zachovat umístění městského rozhlasu
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.
193/2003/RKS/206/12
bytová jednotka č. 206/12 v budově čp. 206 ul. Čs. legií
a s ní související spoluvlastnické podíly ve výši 988/9611 na společných částech budovy a pozemku
st.p. č. 971 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Jitka Volrábová a Otto Chmelík, oba bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 255 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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.
194/2003/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. č. 1200 v k.ú. Podmokly, dle zákona č.72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Jan a PhDr. Stanislava Holíkovi, bytem: Děčín, za nabídnutou cenu: Kč 290 000,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
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Usnesení č. ZM 0306 0413
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM o odprodeji bytu z majetku města Děčína
dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve
vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti:
195/2003/RKS/564/2
bytová jednotka č. 564/2 v budově č. p. 564 J. z Poděbrad a s ní související spoluvlastnické podíly
ve výši 395/3074 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 2716 v k. ú. Podmokly, dle
zákona č. 72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující:
manželé Jaroslav Nistor a Anna Nistorová, oba bytem Děčín, za nabídnutou cenu 78 210,--Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutí 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 0306 0414
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci, doplnění a změnu usnesení ZM
č. 0303 622 ze dne 13.2.2003 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0303 622 ze dne 13.2.2003 a to části týkající se rozhodnutí
ZM č. 273/2003/RKS/295, bodu 28) a schválit nové znění bodu 28) takto:
28. Iveta Daňková, bytem: Benešov nad Ploučnicí,
podíl ve výši 357/21246 na budově čp. 295, 296 a pozemcích st.p.č. 815, 819,
cena nabídková 70 084,- Kč a
doplněk usnesení č. ZM 0303 622 ze dne 13.2.2003, rozhodnutí č. 273/2003/RKS/295 takto:
bude poskytnut příspěvek na opravy domu dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 13,2 %, tj. 550 553,- Kč
a
změnu usnesení č. ZM 0303 622 ze dne 13.2.2003, rozhodnutí ZM č. 273/2003/RKS/295 tak, že
závazek o umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín
a.s. spolu s umožněním přístupu se mění na závazek umožnění práva odebírat teplo z přípojky v č.p.
297 budovy Nálepkova.
Usnesení č. ZM 0306 0415
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení č. ZM 0303 624 ze dne
13.2.2003 a usnesení č. ZM 0305 0510 ze dne 17.4.2003 a
8

schvalu je
1) částečnou revokaci usnesení č. ZM 0303 624 ze dne 13.2.2003 a usnesení č. ZM 0305 0510 ze
dne 17.4.2003 a to části týkající se rozhodnutí č.ZM 214/2001/RKS/641 včetně doplňku č. 1
2) nové znění rozhodnutí takto:
1. Alena Koluchová, bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/1 vč. podílu 749/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 128 079,- Kč
2. Adriana Janoušková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/2 vč. podílu 443/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 75 753,- Kč
3. Zlatuška Hájková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/3 vč. podílu 682/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 116 622,- Kč
4. Agnesa Kolešová , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/4 vč. podílu 460/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 78 660,- Kč
5. Marie Ježková , bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/5 vč. podílu 682/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 116 622,- Kč
6. Alena Lubinská, bytem: Děčín,
byt.j.č. 641/7 vč. podílu 654/4303 na spol.č.budovy a pozemku,
cena nabídková: 111 834,- 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
4) 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. ZM 0306 0416
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0510 ze dne
17.4.2003 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0510 ze dne 17.4.2003, a to části týkající se rozhodnutí
ZM č. 149/2001/RKS/315, bodu 25)
nové znění doplňku č. 2 rozhodnutí ZM č. 149/2001/RKS/315, bodu 25) takto:
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25. Jiří Czepan, bytem: Děčín,
byt.j.č. 315/3 vč. podílu 359/14395 na spol.č.budovy a pozemku č. 819, k.ú. Boletice,
cena nabídková: 39 958,- 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 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV.
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících o umožnění vlastnických práv pro
vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
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 0306 0417
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 0304 6013 ze dne
20.03.2003 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0304 6013 ze dne 20.03.2003, a to část týkající se kupujících
u rozhodnutí ZM č. 172/2003/RKS/317/22
nové znění rozhodnutí ZM č. 172/2003/RKS/317/22, takto:
Božena Korcová, bytem: Děčín a Dana Zemanová, bytem: Jílové u Děčína
za nabídnutou cenu 66 776,- Kč.
Usnesení č. ZM 0306 0418
Zastupitelstvo města projednalo návrh na opravu a doplnění usnesení ZM a
schvaluje
opravu a doplnění usnesení ZM č. XIV ze dne 25. 4. 2002, a to v části týkající se vedlejších
pozemků u rozhodnutí ZM č. 77/2002/RKS/818/3 takto:
S bytovou jednotkou č. 818/3 v budově čp. 817, 818 ul. Benešovská, Děčín I se prodává i podíl ve
výši 1/20 na vedlejších pozemcích č. 1916/2, 1916/3 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0419
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimky z „Doplňkových pravidel“ a prodej
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b. j. č. 172/6 v objektu Kosmonautů 172, Děčín XXVII Kateřině a Michalovi Daškovým za
navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 173 089,- Kč + náklady za provedené opravy ve výši
542,- Kč, tj. celkem 173 631,- Kč
2) b. j. č. 301/11 v objektu Oblouková 301, Děčín III Haně a Rudolfu Nebojsovým za navýšenou
nabídkovou cenu o 10% tj. 117 374,- Kč + náklady za provedené opravy ve výši 1 585,- Kč tj.
celkem 118 959,- Kč
1)

Usnesení č. ZM 0306 0420
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
1) postoupení výsledku dohadovacího řízení o odprodeji bytové jednotky č. 318/1 v objektu
Kladenská 318/25, Děčín III na Vladimíra Hoška
2) poskytnutí dotace ve výši 15% tj. 16 530,-- Kč paní Marii Toupalové při odprodeji b.j. č.
1215/57 v objektu Karla Čapka 1215/5, Děčín I.
Neschvaluje
navýšení nabídkové ceny b.j. č. 641/7 v objektu Palackého 641/10, Děčín IV paní Aleně Lubinské
o náklady za provedené opravy.
Usnesení č. ZM 0306 0421
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č. 569/12 v budově č. p.
569 ul. Bezručova, Děčín IV do 7. 4. 2003.
Usnesení č. ZM 0306 0422
Zastupitelstvo města projednalo odvolání paní Drahomíry Končelové a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. 0304 6015, týkající se výjimky z „Doplňkových pravidel“
a poskytnutí slevy ve výši 10% z nabídkové ceny b.j. 315/23, Děčín III v objektu Kladenská 315,
Děčín III, paní Drahomíře Končelové.
Usnesení č. ZM 0306 0423
Zastupitelstva města projednalo problematiku odprodeje nebytové jednotky v objektu Žerotínova
354/42, Děčín III a
schvaluje
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1) prodej nebytové jednotky č. 354/301 v objektu Žerotínova 354, Děčín III Společenství vlastníků
jednotek Žerotínova 354, Děčín III za cenu ve výši 50 % z nabídkové ceny stanovené dle
„Pravidel“ tj. 57 792,-- Kč
2)

částečnou revokaci usnesení ZM č. XXIII ze dne 12.12.2002 týkající se nabídkové ceny
nebytové jednotky.

Usnesení č. ZM 0306 0424
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektů Ústecká 76/134 a 77/132, Děčín
VII a
schvaluje
prodej objektů Ústecká 76/134 a 77/132, Děčín VII vč. příslušných pozemků panu Pavlu Korpošovi,
bytem Děčín za cenu 500 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0306 0425
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje domů z majetku města a
schvaluje
opětovné zveřejnění nabídky odprodeje objektů Stavební 379/4, Děčín I, Krátká 845/10, Děčín VI a
Karolíny Světlé 241, 242, Děčín VII.
Usnesení č. ZM 0306 0426
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu koncepce prodeje nemovitostí z vlastnictví města
Děčína a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení MZ č. XII ze dne 23. 5. 1996 týkající se prodeje objektů Labské
nábřeží 66, Děčín XI a Spojenců 209, Děčín XXXII
2) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18. 3. 1999 týkající se vyjmutí objektů 28. října
225/1, 226/3, 227/5 a 228/7, Děčín I z prodeje
3) záměr odprodat v období 2003 – 2006 objekty :
28. října 225/1, 226/3, 227/5, 228/7, Děčín I
B. Martinů 1321/5, Dvořákova 1312/1, 1313/3, 1316/9, 1317/11, 1318/13, 1336/8, 1335/10,
1334/12, 1333/14 a 1332/16, Děčín II
Palackého 1226/16, Děčín IV
Košická 243, 304, Pod Vrchem 244, 245, 246, Děčín IX
Družstevní 64, Děčín X
Horní Žleb 56, Děčín XI
Budova bývalého Atlantiku čp. 200, Děčín I
Březová 394, Litoměřická 13, Děčín III
Kotelna Bynov, Děčín IX
Želenická 1297, Děčín VI
Ul. Práce 1111, Děčín V
Tolštejn čp. 80
včetně příslušných pozemků dle doporučení odboru SÚ.
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Usnesení č. ZM 0306 0501
Zastupitelstvo města projednalo předkládací cenu zděných kůlen vč. pozemku p. č. 1278 a 1281
zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
předkládací cenu zděných kůlen vč. pozemku p. č. 1278 a 1281 zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město
za cenu dle „Zásad“, která činí 58 440,- Kč + ostatní náklady s převodem související.
Usnesení č. ZM 0306 0502
Zastupitelstvo města projednalo záměr odprodeje objektu čp. 200- občanské vybavenosti včetně
p. č. 169 k. ú. Děčín a
schvaluje
záměr odprodeje objektu občanské vybavenosti čp. 200 vč. st. p. č. 169 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0503
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 2/03/0SM o odprodeji domu z majetku
města Děčína a
schvaluje
rozhodnutí ZM č. 2/03/ OSM o odprodeji objektu čp. 410 ul. Březová 58 vč. pozemku p. č. 445/2
zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město a pozemku p. č. 444/2 a pozemku p. č. 446/2 ostatní plochy vše
v k. ú. Děčín – Staré Město býv. jesle Březová pro kupující:
Zdeňka Kuchaře, bytem Děčín – podíl 50 % za kupní cenu 1 423 950,- Kč
Věru Dudovou, bytem Děčín – podíl 50 % za kupní cenu 1 423 950,- Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny dle čl. VII bod 2 ( v případě platby před vkladem do KN)
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst. 1 ve výši 11, 7 % tj. 273 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0306 0601
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 534 k. ú. Lesná u Děčína o výměře 987 m2 .
Usnesení č. ZM 0306 0602
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města odprodat p. č. 1392 o vým. 502 m2 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 0306 0603
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 124/2 o výměře 70 m2 a p. p. č. 126/5 o výměře 136 m2 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0604
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 183 o výměře 660 m2 k. ú. Děčín na stavbu polyfunkčního domu
s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 1112-006/98.
Usnesení č. ZM 0306 0605
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 254/10 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 2146 m2 .
Usnesení č. ZM 0306 0606
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 424 o výměře 229 m2, 422 o výměře 135 m2, 423 o výměře 121 m2,
425 o výměře 928 m2 a 457/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 0306 0607
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky a to:
-

z majetku města část p. p. č. 168/52 ( dle GP č. 2205-059/2002 se jedná o díl „a“) o výměře
18 m2 v k. ú. Podmokly
do majetku města část p. p. č. 168/78 ( dle GP č. 2205-059/2002 se jedná o díl „d“) o výměře
18 m2 v k. ú. Podmokly

Usnesení č. ZM 0306 0608
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
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záměr města odprodat st. p. č. 111 v k. ú. Velká Veleň o výměře 214 m2 .
Usnesení č. ZM 0306 0609
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat:
pozemek st. p. č. 77 o výměře 19 m2 , část p. p. č. 36/1 o výměře stanovené GP v k. ú. Chlum
u Děčína
Usnesení č. ZM 0306 0610
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. p. č. 997 k. ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 0306 0611
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 3617 o výměře 1800 m2 , p. p. č. 3618 o výměře 2290 m2
a p. p. č. 3656/1 o výměře 602 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 0306 0612
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 182/1 dle GP č. 438-180/2001 ozn. jako p. p. č. 182/8 o výměře 1315 m2
k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 85 750,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem pro manžele Zelínovy, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0613
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej p. p. č. 272/14 o vým. 723 m2 a p. p. č. 268/3 o vým. 201 m2 k. ú. Bělá u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Bohumila Havlíčka, Děčín za cenu 46 005,- Kč +
ostatní náklady
2) prodej p. p. č. 270/1 o vým. 491 m2 a p. p. č. 272/13 o vým. 813 m2 k. ú. Bělá u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ácsovy, Děčín za cenu 32 600,- Kč + ostatní
náklady
1)
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Usnesení č. ZM 0306 0614
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej p. p. č. 1247 k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej částí pozemku p. č. 1247 k. ú. Prostřední Žleb a to:
1)

část dle GP č. 487-32/2003 ozn. jako díl „a“ o vým. 94 m2 k. ú. Prostřední Žleb se všemi
s součástmi a příslušenstvím pro manžele Beranovy, Děčín za cenu 2 350,- Kč + ostatní náklady

2)

část dle GP č. 487-32/2003 ozn. jako díl „b“ o vým. 59 m2 k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Boháčkovy, Děčín za cenu 1 475,- Kč + ostatní náklady

Usnesení č. ZM 0306 0615
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 862 k. ú. Podmokly o výměře 112 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 123 200,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Josefa a Karin
Knazovičovy, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0616
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 763/2 o výměře 586 m2 a části pozemku p. č. 773/1 dle GP č. 509-072/2002
ozn. jako p. p. č. 773/4 o výměře 170 m2 k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
602 719 ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro Zahradní centrum v Děčíně v. o. s. ,
Teplická ul. Děčín IX.
Usnesení č. ZM 0306 0617
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku st. p. č. 189/1 dle GP č. 475-147/2002 ozn. jako st. p. č. 189/1 o výměře 69 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 725,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
pana Stanislava Slabého, bytem Děčín
a
prodej části pozemku st. p. č. 189/1 dle GP č. 475-147/2002 ozn. jako p. p. č. 1357 o výměře 174 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 988,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro
Ing. Vlastimila Beláka, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0618
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku p. p. č. 2922 k. ú. Děčín a
schvaluje
odprodej části p. p. č. 2922 dle GP č. 1487-125/2002 p. p. č. 2922/4 o výměře 49 m2 k. ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Miroslava Schlesingera, bytem Kladno, za cenu
12 250,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0619
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků p. p. č. 466/4 a 466/5 k. ú. Podmokly a
schvaluje
odprodej p. p. č. 466/4 o výměře 321 m2 a 466/5 o výměře 397 m2 k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím, panu Janu Musilovi, bytem Děčín (MeDoZa, Saská 415, Děčín X), za
cenu 179 500,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0620
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku p. p. č. 1717/3 k. ú. Podmokly a
schvaluje
odprodej p. p. č. 1717/3 o výměře 1340 m2 k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím,
manželům Martinovi a Petře Frčkovým, bytem Děčín, za cenu 87 000,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII, „Postupu a zásad...“, tj. ve výši 15 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0306 0621
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej p. p. č. 209 o výměře 158 m2 a části st. p. č. 208 o výměře 77 m2 v k. ú. Děčín Staré Město
(dle GP č. 529-014/2003 se jedná o p. p. č. 209 o výměře 235 m2) se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 180 950,- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně 2 552,- Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Pavla a Stanislavu Hunčovské, oba bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0622
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej části p. p. č. 506 (dle GP č. 512-153/ 2002 se jedná o díl „c“) o výměře 465 m2 , části p. p. č.
504/1 (dle GP č. 512-153/2002 se jedná o díl „d“) o výměře 160 m2 a části p. p. č. 508/2 (dle GP
č. 512-153/2002 se jedná o díl „a“ + “b“) o výměře 72 m2 v k. ú. Bynov (dle GP č. 512-153/2002 se
jedná o p. p. č. 506 o výměře 697 m2 ) panu Antonínu Koprivňanskému, bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 17 425,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 0306 0623
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části p. p. č. 1129 (dle GP č. 1481-086/2002 se jedná o díl „d“) o výměře 141 m2 a části p. p.
č. 2981 (dle GP č. 1481-086/2002 se jedná o díl „c“) o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín manželům
Bedřichu a Cecilii Kořeným, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 925,Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0624
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej p. p. č. 1540/5 o výměře 61 m2 a části p. p. č. 1539/3 o výměře 118 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov (dle GP č. 422-004/2003 se jedná o p. p. č. 1540/5 o výměře 179 m2)paní Anně
Červinkové, bytem Přerov-Kojetín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 475,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0625
Zastupitelstvo města projednalo odprodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej části p. p. č. 89 v k. ú. Boletice nad Labem (dle GP č. 557-007/2003 se jedná o p. p. č. 89/2
o výměře 94 m2) manželům Miroslavu a Lence Řízkovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 940,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0626
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej p. p. č. 180/1 o výměře 169 m2 a p. p. č. 180/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Bělá u Děčína panu
Petru Štěpánovi, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 000,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0627
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části p. p. č. 1477/83 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 18 m2 (dle GP č. 427-024/2003 se
jedná o díl „a“ slouč. do st. p. č. 542 o výměře 18 m2 ) manželům Toan Lam Manh a Lieu Vo Thi
a paní Dung Le Thi Kim, všichni bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 450,Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 0306 0628
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat p. p. č. 1703 v k. ú. Velká Veleň o výměře 223 m2 .
Usnesení č. ZM 0306 0629
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej p. p. č. 84 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 756 m2 manželům Miloslavu a Elišce
Hrohovým, oba bytem Jílové u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 18 900,- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0630
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 3151/2 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP (který bude
vyhotoven).
Usnesení č. ZM 0306 0631
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej části p. p. č. 599/5 v k. ú. Bynov o výměře 159 m2 (dle GP č. 524-003/2003 se jedná o p. p. č.
599/5 o výměře 159 m2) manželům Andree a Tomášovi Ekertovým, oba bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 3 975,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0632
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej p. p. č. 195 v k. ú. Vilsnice o výměře 312 m2 manželům Miroslavu a Marii Dvořákovým,
oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 7 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0633
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
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prodej p. p. č. 502 v k. ú. Chrochvice o výměře 197 m2 panu Josefu Knazovičovi, bytem Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 925,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0634
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej p. p. č. 87 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 1679 m2 manželům Jiřímu a Martě Chocenským,
oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 16 790,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0635
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej p. p. č. 190 o výměře 3797 m2 a části p. p. č. 194/1 o výměře 445 m2 v k. ú. Dolní Žleb (dle
GP č. 132-087/2002 se jedná o p. p. č. 190 o výměře 4242 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 21 210,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Jana Hnilicu, bytem Děčín
a Martinu Hnilicovou, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0306 0636
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej p. p. č. 113 v k. ú. Chrochvice o výměře 1004 m2 panu Richardu Bejšovcovi, bytem Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25 100,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0637
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 290/1 o výměře 521 m2 k. ú. Loubí u Děčína pro manžele Ing. Ladislava
a Jitku Švecovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 13 025,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0638
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 3023 k. ú. Podmokly ( dle GP č. 2287-8/2003 se jedná o p. p. č.
3023/3 o výměře 418 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Janu Prokopovou, Děčín
a paní Radanu Doležálkovou, Děčín, za cenu 10 450,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0639
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 1735 o výměře 470 m2 k. ú. Velká Veleň pro manžele Josefa a Markétu
Němcovy, Praha 4, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 700,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0640
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci a odprodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. XLVII ze dne 18. 5. 2000 v bodech 2 a 3 v plném znění
2) prodej části pozemku p. p. č. 530/2 díl „a“ o výměře 488 m2 a části pozemku p. p. č. 530/3 díl
„d“ o výměře 40 m2 k. ú. Vilsnice (dle GP č. 275 – 199/2001 se jedná o p. p. č. 530/2 o výměře
528 m2) pro pana Miroslava Jirouška, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
13 200,- Kč + ostatní náklady
3) prodej části pozemku p. č. 530/3 díl „c“ o výměře 317 m2 a části pozemku p. č. 530/2 díl „b“
o výměře 18 m2 v k. ú. Vilsnice (dle GP č. 275-199/2001 se jedná o p. p. č. 530/3 o výměře
335 m2) pro manžele Jaroslava a Ivanu Málkovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 8 375,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0641
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 8 k. ú. Podmokly (dle GP č. 2253-13/2002 se jedná o p. p. č. 8/2
o výměře 117 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Emanuela a Ivanu Lieblovy,
Děčín a manžele Ing. Pavla a Ing. Zuzanu Dolanské, Děčín, za cenu 2 925,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0642
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej p.p.č. 979 k.ú. Boletice n.L. a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 979 k.ú. Boletice n.L. a to:
1)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/2 o vým. 395 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Galbavé, Děčín za cenu 3 950,- Kč + ostatní náklady

2)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/3 o vým. 309 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Markovy, Děčín za cenu 3 090,- Kč + ostatní náklady

3)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/5 o vým. 446 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Hindrákovy, Děčín za cenu 4 460,- Kč + ostatní
náklady a bezúplatné zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 555-195/2002.

4)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/7 o vým. 382 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Černé, Děčín za cenu 3 820,- Kč + 5 850,- Kč za trvalé
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porosty dle ZP + ostatní náklady
5)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/8 o vým. 361 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Havlovy, Děčín za cenu 3 610,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 555-195/2002

6)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/10 o vým. 421 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Šaškovy, Děčín za cenu 4 210,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 555-195/2002

7)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/11 o vým. 698 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro p. Romana Šandora, Děčín za cenu 6 980,- Kč + ostatní náklady

8)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č.979/1 o vým.926 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Honzátkovy, Děčín za cenu 7 130,- Kč + ostatní
náklady

9)

část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/6 o vým. 842 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Kočí, Děčín za cenu 6 710,- Kč + ostatní náklady

10) část dle GP č. 555-195/2002 ozn. jako p.p.č. 979/9 o vým. 599 m2 k.ú. Boletice n.L. se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Březinovy, Děčín za cenu 4 495,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0306 0643
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
města Děčín a
schvaluje
bezúplatné nabytí z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Děčín: p. p. č.
1031 v k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 9 571 m2
2) p. p. č. 105 o výměře 194 m2 , p. p. č. 42/1 o výměře 156 m2 a p. p. č. 1733 o výměře 931 m2 vše
v k. ú. Velká Veleň.
1)

Usnesení č. ZM 0306 0644
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu, výkup a prodej pozemků a revokaci usnesení a
schvaluje
směnu pozemků:
- z majetku města pozemek p.č. 1477/30 o výměře 494 m2 k.ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví paní Zdeňky Felediové, bytem Děčín za cenu 27 702,- Kč a
- do majetku města část pozemku p.č. 197 (dle GP č. 456-007/2002 ozn. jako 1356/1 díl „c“
o výměře 1475 m2), část p.p.č. 180/1 (dle GP ozn. jako p.p.č. 1356/1 díl „f“ o vým. 37 m2), část
p.p.č. 182/1 ((dle GP ozn. jako p.p.č. 1356/1 díl e“ o vým. 676 m2), část pozemku p.č. 192/1 (dle
GP ozn. jako p.p.č. 1356/1 díl „d“ o vým. 25 m2) a část p.p.č. 198/1 (dle GP ozn. jako p.p.č.
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1356/1 díl b“ o vým. 101 m2) vše v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
z vlastnictví paní Zdeňky Felediové, Děčín za cenu 23 140,- Kč
a
výkup části pozemku p.č. 340/2 (dle GP č. 456-007/2002 ozn. jako p.p.č. 1356/2 o vým 59 m2)
v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím od pana Bohumila Škody, bytem Děčín
za cenu 1 770,- Kč.
Zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1477/30 o vým. 494 m2 k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 0306 0645
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
postup prodeje formou dohadovacího řízení mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni
jako žadatelé o odkoupení pozemku p. č. 2644/1 k. ú. Podmokly na stavbu rodinného domu s tím,
že smluvně bude ošetřen účel prodeje tak, aby v případě nesplnění podmínky město mohlo uplatnit
nárok na zpětné nabytí pozemku a při dohadovacím řízení o odprodeji těchto pozemků bude
výchozí cena stanovena dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 0306 0646
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení týkající se prodeje p. p. č. 2833/1 k. ú.
Podmokly a
neschvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. ZM 0305 0733 ze dne 17. 4. 2003 v bodě 3 v plném znění
2) 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 pro manžele Cikánovy, 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
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. 942-012/03 ve výši 1 182,- Kč manželům Karbulovým,
bytem Děčín a to po vkladu kupní smlouvy do KN.
Usnesení č. ZM 0306 0647
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků p. č. 405/1 o výměře 346 m2, p. p. č. 405/9 o výměře 567 m2, p. č.
405/15 o výměře 12 m2, p. č. 405/19 o výměře 28 m2, p. č. 405/23 o výměře 434 m2 a p. č. 405/24
o výměře 133 m2 vše v k. ú. Podmokly od Bytového podniku Děčín s. p. v likvidaci na město Děčín
Usnesení č. ZM 0306 0701
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace pro organizace a sdružení ve
městě a
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bere na vědomí
výši poskytnutí dotaci organizacím a sdružením ve městě.
Doporučuje
radě města z částky 130 000,- Kč, která má být rozdělena ve II. pololetí roku 2003 poskytnout
částku 10 000,- Kč pro HOSPIC Sv. Štěpána Litoměřice.
Usnesení č. ZM 0306 0702
Zastupitelstvo města Děčína projednalo návrh využití finančních prostředků z výtěžku výherních
hracích přístrojů na veřejně prospěšný účel a
rozhodlo
o využití finančních prostředků ve výši 831 557,80 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 8. 4. 2003.
Usnesení č. ZM 0306 0703
Zastupitelstvo města projednalo vstup města Děčín do Regionální rozvojové agentury Ústeckého
kraje, a. s. Most a
neschvaluje
vstup města Děčín do Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. Most a nákup akcií
RRA ÚK , a. s. Most
Usnesení č. ZM 0306 0705
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Bohumily Luxové, bytem Děčín o bezúročnou
návratnou půjčku ve výši 20 000,- Kč a
schvaluje
poskytnutí bezúročné návratné půjčky paní Bohumile Luxové ve výši ve výši 20 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0306 0901
Zastupitelstvo města projednalo přidělení dalších finančních prostředků z povodňového fondu
města manželům Honzátkovým v maximální výši 93 000 Kč a tyto
schvaluje.
Usnesení č. ZM 0306 1001
Zastupitelstvo města projednalo revokaci usnesení ZM a
schvaluje
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revokaci usnesení č. ZM 0304 1501 ze dne 20. 3. 2003 v plném znění.
Usnesení č. ZM 0306 1101
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a na změny Smlouvy mezi
akcionáři společnosti TERMO Děčín, a. s. 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)
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0305 0302 ze dne 17. 4. 2003 v plném znění.
Souhlasí
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.
1)

dle předložených návrhů.
Usnesení č. ZM 0306 1102
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 0305 0301 ze dne
17. 4. 2003 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM 0305 0301 ze dne 17. 4. 2003 v bodě 2a) – návrh na zvolení pana
Ivana Vepřeka do funkce člena představenstva TERMO Děčín a. s. a dle zákona č. 128/2000 Sb.
§ 84 odst. 2 písmeno h).
Navrhuje
valné hromadě TERMO Děčín, a. s. v souladu se Stanovami akciové společnosti TERMO Děčín,
a. s. zvolit ke dni konání nejbližší valné hromady do funkce člena představenstva Ing. Vladislava
Rašku.
Usnesení č. ZM 0306 1201
Zastupitelstvo města projednalo zápisy č. 2/2003 ze dne 9. 4. 2003 a č.3/2003 ze dne 14. 5. 2003
finančního výboru ZM a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0306 1202
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění členů finančního výboru ZM a
volí
člena finančního výboru ZM pana Ing. Libora Holandu.
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Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Kunc v. r.
Irena. Široká v. r.
Předseda návrhové komise: Zdeněk Pitaš 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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