Město Děčín

USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.6.2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IV
Usnesení č. ZM 0307 0101
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Josef Zámečník – předseda
Ing. Pavel Panenka
Ing. Libor Holanda

Usnesení č. ZM O307 0201
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení ZM a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0307 0202
Zastupitelstvo města projednalo „Zápis z kontrolního výboru ZM „ č. 4/2003 ze dne
28. 5. 2003 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0307 0203
Zastupitelstvo města projednalo zápis č. 4/2003 finančního výboru ZM ze dne 16. 6. 2003 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0307 0301
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 0307 0401
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny odborem ekonomickým
č. 3/2003 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 0307 0402
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
schvaluje
prodej objektu Slepá 43/11, Děčín VII vč. pozemku č. 34 a 35 v k. ú. Chrochvice s věcným
břemenem připojení napájecích kabelů pro ČOV do domovní skříně umístěné na objektu za
předkládací cenu ve výši 357 700,- Kč s tím, že kupující bude výslovně upozorněn na skutečnost, že
je v dané lokalitě plánována výstavba propojení dálničního přivaděče a pokud nebude opakovaně
o objekt za schválenou předkládací cenu 357 700,- Kč zájem, nesnižovat cenu postupně dle
„Zásad“, ale přímo na 250 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0403
Zastupitelstvo města projednalo návrh uživatelů b. j. a nebytových prostor z objektu Palackého
1225/17, Děčín IV na částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0501 ze dne 17. 4. 2003 a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0305 0501 ze dne 17. 4. 2003, které se týkalo prodeje objektu
Palackého 1225/17, Děčín IV s pozemkem č. 1008 v k. ú. Podmokly za předkládací cenu ve výši
5 035 600,- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0404
Zastupitelstvo města projednalo žádost uživatelů b. j. a nebytových prostor z objektu Zámecká
1068/2, Děčín I o částečnou revokaci usnesení č. ZM 0306 0401 ze dne 22. 5. 2003 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0306 0401 ze dne 22. 5. 2003, které se týkalo prodeje
objektu Zámecká 1068/2, Děčín I s pozemkem č. 158 v k. ú. Děčín za předkládací cenu ve výši
9 605 300,- Kč.
2) novou předkládací cenu prodeje objektu Zámecká 1068/2, Děčín I s pozemkem p. č. 158 v k. ú.
Děčín 7 801 880,- Kč
1)

Usnesení č. ZM 0307 0405
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 12/03/EO o odprodeji domu čp. 683 ul.
Palackého 13, Děčín IV z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV s pozemkem p. č. 1005 zast. pl. k. ú. Podmokly
kupující:
manželé Petr a Eva Polívkovi, bytem Arnoltice, okr. Děčín, za kupní cenu 1 145 800,- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
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-

bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 % tj. 142 960 Kč

Usnesení č. ZM 0307 0406
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 693 ul.
Ústecká 42, Děčín V s poz. p. č. 3577 zast. pl. k. ú. Podmokly a
schvaluje
1) revokaci části usnesení MZ č. XIII, bod 2) ze dne 19. 10. 2000
2) prodej domu čp. 693 ul. Ústecká 42, Děčín V s poz. p. č. 3577 zast. pl. k. ú. Podmokly
kupující:
manželé Miroslav Vostradovský a Vladislava Vostradovská, bytem Děčín za kupní cenu 270 000,Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20% tj. 22 612,- Kč
Usnesení č. ZM 0307 0407
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 13/03/0E o odprodeji bytové jednotky a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 179/01 v budově čp. 179 ul. Žerotínova 36, Děčín III a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 344/1948 na společných částech budovy a na pozemcích p. č. 587
zast. pl. a p. č. 588 zahrada k. ú. Děčín Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. s věcným břemenem
práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p. č. 585 zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město
kupující:
manželé Petr Prchal a Marie Prchalová, bytem Děčín, za kupní cenu 63 000,- Kč
V souladu se „Zásadami“
-

se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí

Usnesení č. ZM 0307 0408
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 14/03 /EO o odprodeji bytové jednotky
a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 179/04 v budově čp. 179 ul. Žerotínova 36, Děčín III a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 572/1948 na společných částech budovy a na pozemcích p. č. 587
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zast. pl. a p. č. 588 zahrada k. ú. Děčín .- Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. s věcným
břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p. č. 585 zast. pl. k. ú. Děčín – Staré Město
kupující:
manželé Petr Prchal a Marie Prchalová, bytem Děčín, za kupní cenu 102 800,- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
Usnesení č. ZM 0307 0409
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 19 ul.
Teplická 218, Děčín VIII se st. p. č. 324 zast. pl. k. ú. Horní Oldřichov, včetně žádosti a protestu
nájemců domu a
bere na vědomí
žádost nájemců domu Teplická 19/218, Děčín VIII ze dne 14. 5. 2003 a protest a stížnost nájemce
domu Milana Jano, bytem Děčín ze dne 10. 6. 2003 .
Schvaluje
1) revokaci části usnesení ZM č. V ze dne 30. 5. 2002, týkající se odprodeje domu čp. 19 ul.
Teplická 218, Děčín VIII se st. p. č. 324 zast. pl. v k. ú. Horní Oldřichov
2) prodej domu čp. 19 ul. Teplická 218, Děčín VIII se st. p. č. 324 zast. pl. k. ú. Horní Oldřichov
kupující:
Květa Pulková, bytem Děčín, za kupní cenu 196 200,- Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) ve výši 20 % tj. 15 209,- Kč
Usnesení č. ZM 0307 0410
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 775 ul. Tylova 8, Děčín II a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 775
ul. Tylova 8, Děčín II do 20. 8. 2004.
Usnesení č. ZM 0307 0411
Zastupitelstvo města projednalo žádost Jiřího Havelky, bytem Děčín a
schvaluje

4

výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu Ruská
562/40, Děčín IV do 30. 11. 2004.
Usnesení č. ZM 0307 0412
Zastupitelstvo města projednalo žádost Julia Nistora, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ a prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 528 ul.
Budapešťská 11, Děčín VI do 23. 5. 2004
Usnesení č. ZM 0307 0413
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Ing. Ladislava a Mgr. Ireny Horových, bytem Děčín
a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ a prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 1449
ul. U Tvrze, Děčín VI do 30. 9. 2004 s tím, že bude zajištěno provedení konečné úpravy fasády.
Usnesení č. ZM 0307 0414
Zastupitelstvo města projednalo žádost Bohuslava Čepily, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“ tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 190
ul. Pivovarská 34, Děčín IV do 8. 6. 2004.
Usnesení č. ZM 0307 0415
Zastupitelstvo města projednalo žádost Aleny Táborové, bytem Děčín a
schvaluje
prodloužení termínu úhrady zbývající části kupní ceny za prodej domu čp. 135 Tržní ul. 21,
Děčín IV s pozemkem p. č. 625 zast. pl. k. ú. Podmokly do 30. 6. 2003.
Usnesení č. ZM 0307 0420
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 291/2003/RKS/303 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
prodej nemovitosti v budově čp. 303, 304 ul. Kamenická,
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemků st.p.č. 1768, 1767, v k.ú. Děčín, dle
zákona č. 72/1994 Sb., které budou kupovat tito kupující :
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Yveta Porubská, bytem Děčín
byt.j. č. 303/1 vč. podílu 650/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 102 740,-- Kč
2. Jitka Goldbrichtová, bytem Česká Lípa
byt.j. č. 303/2 vč. podílu 621/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 98 025,-- Kč
3. Milada Kosinková, bytem Děčín,
byt.j. č. 303/3 vč. podílu 510/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 306,-- Kč
4. manželé Josef Mauric a Věra Mauricová, oba bytem Děčín
byt.j. č. 303/4 vč. podílu 517/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 794,-- Kč
5. manželé Tomáš Anderle a Jaroslava Anderlová, oba bytem Děčín
byt.j. č. 303/5 vč. podílu 637/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 98 025,-- Kč
6. Pavel Portsch, bytem Děčín,
byt.j. č. 303/6 vč. podílu 515/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 794,-- Kč
7. Mgr. Šárka Patočková, bytem Děčín
byt.j. č. 303/7 vč. podílu 514/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 306,-- Kč
8. manželé Josef Waters a Danuše Watersová, oba bytem Děčín
byt.j. č. 303/8 vč. podílu 623/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 98 025,-- Kč
9. manželé Miroslav Karnet a Libuše Karnetová, oba bytem Děčín
byt.j. č. 303/9 vč. podílu 512/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 306,-- Kč
10. manželé Miroslav Plevač a Marie Plevačová, oba bytem Děčín
byt.j. č. 303/10 vč. podílu 517/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 794,-- Kč
11. manželé Pavel Kubeš a Jaroslava Kubešová, oba bytem Žandov,
byt.j. č. 303/11 vč. podílu 621/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 98 025,-- Kč
12. manželé ing. Jaroslav Němeček a Růžena Němečková, oba bytem Děčín, byt.j. č. 303/12 vč.
podílu 516/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 306,-- Kč
13. manželé Přemysl Volf, bytem Arnoltice a Milena Volfová, bytem Děčín,
byt.j. č. 303/13 vč. podílu 515/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 80 794,-- Kč
14. Jana Syberová, bytem Děčín
byt.j. č. 304/1 vč. podílu 598/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 93 961,-- Kč
15. Marta Reinochová, bytem Děčín,
byt.j. č. 304/2 vč. podílu 520/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 81 444,-- Kč
16. Jiřina Hriňová, bytem Děčín,
byt.j. č. 304/3 vč. podílu 506/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 79 005,-- Kč
17. manželé Stanislav Pavlák a Soňa Pavláková, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/4 vč. podílu 599/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 94 286,-- Kč
18. manželé Jindřich Jedlička a Vlasta Jedličková, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/5 vč. podílu 521/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
1.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

cena nabídková 81 444,-- Kč
manželé Jan Vorel a Radka Vorlová, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/6 vč. podílu 504/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 79 005,-- Kč
manželé Karel Plaček a Sieghild Plačková, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/7 vč. podílu 599/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 94 286,-- Kč
Ludmila Dubničková, bytem Děčín,
byt.j. č. 304/8 vč. podílu 521/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 81 444,-- Kč
spoluvlastníci Miloš Kříž a Libuše Rydvalová, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/9 vč. podílu 508/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 79 005,-- Kč
Alena Bělíková, bytem Děčín,
byt.j. č. 304/10 vč. podílu 600/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 94 286,-- Kč
manželé František Petrucha a Alena Petruchová, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/11 vč. podílu 520/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 81 444,-- Kč
manželé Jaroslava Veselá a Petr Veselý, oba bytem Děčín,
byt.j. č. 304/12 vč. podílu 505/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 79 005,-- Kč
Radovan Švarc, bytem Děčín,
byt.j. č. 304/13 vč. podílu 599/14368 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 94 286,-- Kč

Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- 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 firmy 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.
Usnesení č. ZM 0307 0421
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 5 rozhodnutí ZM č. 146/2001/RKS/256 ze dne
21.6.2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 256, 257, ul. Teplická,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 769 (dle GP č. 468-029/2000), v k.ú.
Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
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kupující :
34. Michaela Rohanová, bytem Děčín,
byt. jednotka č. 257/13 vč. podílu 356/27936 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 68 686,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude uveden
závazek kupujících o umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V kupní smlouvě bude dále uveden závazek kupující
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
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 0307 0422
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 130/2001/RKS/278 ze dne
24.5.2001 o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 278, 279, ul. Na Pěšině,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů pozemku st.p.č. 798, v k.ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.,
kupující
30. Petr Šenk, bytem Děčín,
byt. jednotka č. 279/2 vč. podílu 352/21090 na spol. částech budovy a pozemku,
cena nabídková 68 508,-- Kč
Předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude uveden
závazek kupujících o umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V kupní smlouvě bude dále uveden závazek kupujícího
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl. VIII,
bod 1
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-

se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

Usnesení č. ZM 0307 0423
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 288/2003/RKS/598 o odprodeji domů
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti č.p. 598, ul. Plzeňská,
včetně pozemku st.p.č. 985 v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku,
kupující
Jaroslav Vais, bytem Děčín, kupní cena 2 000 000,-- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujícího
- že po dobu 10 let od nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění dohledu a oprav tranzitního potrubí vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
- o umožnění dodávky tepelné energie na odběrná místa mimo budovu čp. 598
V kupní smlouvě bude začleněno věcné břemeno umožnění práva chůze a jízdy přes parc. č. 985
pro oprávněné vlastníky domu č.p. 599 postaveného na pozemku 986 k.ú. Podmokly.
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. 228 956,-Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0424
Zastupitelstvo města projednalo návrh na
rozhodnutí ZM č. 289/2003/RKS/974 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti č.p. 974, ul. Ústecká, včetně pozemku st.p.č. 3784 a vedlejšího pozemku
p.p.č. 3785 v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku,
kupující
manželé Libor Šperl a Drahomíra Šperlová, oba bytem Děčín, kupní cena 1 150 000,-- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
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-

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. 90 000,-Kč.

Usnesení č. ZM 0307 0425
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 194/2003/RKS/354/38 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 bytové jednotky č. 354/38 v budově čp. 354 ul. Žerotínova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 569/36592 na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 571 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Pavel a Jiřina Halgašovi, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 111 254,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiokontakt Operator, a. s.
- 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 nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0426
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 195/2003/RKS/301/20 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 bytové jednotky č. 301/20 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 761/26577 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 816,
823 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Luboš a Hana Rybičkovi, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 164 333,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0427
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 196/2003/RKS/818/10 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 bytové jednotky č. 818/10 v budově čp. 817, 818 ul. Benešovská, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 440/9555 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 1913,
1914 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.,
kupující
Jaroslava Malinovská, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 90 000,-- Kč
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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0428
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 197/2003/RKS/679/1 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 bytové jednotky č. 679/1 v budově čp. 679 ul. J. z Poděbrad, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 581/3649 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 2725
a spoluvlastnický podíl ve výši 581/3649 na vedlejším pozemku p.p.č. 2726 v k.ú. Podmokly, dle
zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující :
Daniela Nistorová, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 120 000,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- zachovat pouliční osvětlení
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
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Usnesení č. ZM 0307 0429
Zastupitelstvo města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 198/2003/RKS/1344/3 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 bytové jednotky č. 1344/3 v budově čp. 1343, 1344, 1355 ul. Slovanská, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 577/16966 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 1803,
1804, 1805 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Otakar a Vlasta Šimůnkovi, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 125 000,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu plynové kotelny ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0430
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 199/2003/RKS/792/7 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 bytové jednotky č. 792/7 v budově čp. 792 ul. Jeronýmova, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 776/6864 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 1157
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., kterou budou kupovat kupující :
Milan a Dagmar Pikrtovi, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 146 000,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0431
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 200/2003/RKS/172/3 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
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prodej bytové jednotky č. 172/3 v budově čp. 171, 172 ul. Kosmonautů, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 788/28416 na společných částech budovy a pozemcích st.p.č.
384, 385 v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jiří a Dagmar Sváčkovi, oba bytem Děčín, za nabídnutou cenu 173 631,-- Kč
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
- při ohrožení ČR budou vybudovány dva protiradiační úkryty
- předmětem převodu není přívodní teplovodní potrubí a měřící trať. V kupní smlouvě bude
uvedeno formou závazku umožnění provozu a údržby tohoto zařízení.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0432
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 201/2003/RKS/1184/2 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 bytové jednotky č. 1184/2 v budově čp. 1184 ul.17. listopadu, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 592/5603 na společných částech budovy a pozemku st.p.č.
2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 592/5603 na vedlejším pozemku p.p.č. 2263/1 v k.ú. Děčín,
dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jiří a Ludmila Milfaitovi, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 118 998,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a.s., spolu s umožněním
přístupu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0433
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 202/2003/RKS/265/4 o odprodeji bytu
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 bytové jednotky č. 265/4 v budově čp. 264, 265 ul. Kamenická, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 603/13980 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 1428,
1429 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Dana Plechatá a Radovan Plechatý, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 115 940,-- Kč
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
- umožnit provoz a údržbu směšovací stanice pro dodávku tepla do společných rozvodů
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0434
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 203/2003/RKS/277/7 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 bytové jednotky č. 277/7 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a pozemcích st.p.č.
799, 800 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Lucie a Roman Spáčilovi, oba bytem Děčín, za nabídnutou cenu 140 155,-- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky :
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění údržby měřící tratě ve vlastnictví firmy Termo Děčín, a. s., spolu s umožněním
přístupu
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0435
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Zastupitelstvo města projednalo žádost Milana Pikrta a Jany Pikrtové o revokaci usnesení
zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0305 0519 ze dne 17. 4. 2003.
Usnesení č. ZM 0307 0436
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 204/2003/RKS/792/4 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 bytové jednotky č. 792/4 v budově čp. 794 ul. Jeronýmova, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 974/6864 na společných částech budovy a pozemku st.p.č. 1157
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Vlastimil Ryšánek, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 192 852,-- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0437
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 205/2003/RKS/1542/5 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 bytové jednotky č. 1542/5 v budově čp. 1542, 1543 ul. Želenická, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 353/17813 na společných částech budovy a pozemcích st.p.č.
2889/45, 2889/46 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
kupující
Jiřina Lauterbachová, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 74 262,-- Kč
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
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0307 0438
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0304 6010 ze dne 20.3.2003 a to části, týkající se rozhodnutí
ZM č. 267/2002/RKS/300, bodu 79) a schválit nové znění bodu 79) takto :
79. Michal Kotek, bytem Děčín
byt.j. č. 300/9 vč. podílu 600/50261 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková 104 124,-- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0439
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 297, ul. Nálepkova, Děčín IX a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupních smluv na odprodej nemovitosti čp. 297 ul. Nálepkova,
Děčín IX do 31. 8. 2003.
Usnesení č. ZM 0307 0440
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění závazku u objektu čp. 780, ul. Lipová, Děčín II a
schvaluje
doplněk k rozhodnutí ZM č. 287/2003/RKS/780 o prodeji budovy čp. 780 Lipová, Děčín II, týkající
se závazku zabezpečení dodávky televizního signálu za společné antény pro budovu čp. 740
a spolupodílení se na opravě a údržbě STA včetně rozvodů.
Usnesení č. ZM 0307 0441
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Marie Dvořákové o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a přednostní odkoupení bytové jednotky č. 556/5
v objektu čp. 556 ul. Kamenická 127, Děčín II za nabídkovou cenu navýšenou o 10 % tj. 58 014,Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0442
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jana Klabíka o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
neschvaluje
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výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 226/7 v objektu čp. 226 ul. Teplická 55,
Děčín IV Janu Klabíkovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 % tj. 119 444,- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0443
Zastupitelstvo města projednalo žádost pí Vyoralové o snížení ceny nebytové jednotky č. 20/301
v objektu čp. 20 ul. Křížová 3, Děčín I a
schvaluje
potvrzení stávající nabídkové ceny nebytové jednotky a její odprodej s podmínkou, že kupující
nebude uplatňovat vypořádání finančních prostředků , které vyplývají ze smlouvy o sdružení
finančních prostředků na investiční výstavbu.
Usnesení č. ZM 0307 0444
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společenství vlastníků domu čp.
usnesení ZM a

769/49 o revokaci

neschvaluje
revokaci usnesení ZM č. XVI ze dne 24. 10. 2002.
Usnesení č. ZM 0307 0445
Zastupitelstvo města projednalo odprodeje nebytového prostoru v objektu Čs. Legií 206/17,
Děčín IV a
neschvaluje
1) odstoupení od kupní smlouvy a uzavření kupní smlouvy s p. Mojžíšem a vypořádání jeho ztráty
a nákladů
2) odprodej jiného nebytového prostoru p. Mojžíšovi a vyrovnání ušlého zisku a nákladů
3) úhradu odstupného p. Mojžíšovi ve výši 5 mil. Kč
Usnesení č. ZM 0307 0446
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje nebytové jednotky č. 1087/301 v objektu
čp. 1087 ul. Zámecká 10, Děčín I a
schvaluje
prodej jednotky jako bytové za nabídkovou cenu 37 465,- Kč s tím, že bude provedena změna
v katastru nemovitostí týkající se změny nebytové jednotky na jednotku bytovou
Usnesení č. ZM 0307 0447
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 136, ul. Litoměřická 35,
Děčín III a
schvaluje
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zveřejnění prodeje objektu čp. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III vč. p. č. 488/1 k. ú. Staré Město
s tím, že podíl nemovitosti odpovídající podílu nebytových prostor užívaných Klubem důchodců
zůstane v majetku města s podmínkou, že následně bude provedena transformace dle zák.
č. 72/1994 Sb. v platném znění
Usnesení č. ZM 0307 0448
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Janačíkových o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 30. 6. 2003.
Usnesení č. ZM 0307 0501
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny areálu děčínské teplárny Pod zámkem,
Děčín I a
schvaluje
předkládací cenu areálu děčínské teplárny Pod zámkem , Děčín I – objekt čp. 1260 vč. pozemku
p. č. 2374 zast. pl. čp. 1261 vč. pozemku p. č. 2373 zast. pl. , čp. 1264 vč. pozemku p. č. 2377
a pozemků p. č. 2375, 2376 a 2379 vše k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“, která činí 2 168 470,- Kč +
ostatní náklady s převodem související.
Usnesení č. ZM 0307 0502
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí dotace na provoz koupaliště Nebočady a
neschvaluje
dotaci na provoz koupaliště Nebočady v roce 2003 pro paní Martinu Juhnovou, bytem Děčín ve výši
100 000,- Kč z kapitoly na provoz koupaliště Pod zámkem a zimního stadionu.
Usnesení č. ZM 0307 0503
Zastupitelstvo města projednalo zřízení předkupního práva a
neschvaluje
zřízení přednostního práva ke koupi objektu čp. 236 na p. č. 424/1 zast. pl. k. ú. Podmokly
(restaurace Pastýřská stěna) pro nájemce 1. Děčínskou obchodní společnost s. r. o. pro případ, že
stát svého práva na přednostní koupi nevyužije.
Usnesení č. ZM 0307 0504
Zastupitelstvo města projednalo návrhy předkládacích cen objektů a
schvaluje
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1) předkládací cenu objektu U Zámečku čp. 352 Děčín IX, vč. st. p. č. 733/1 a p. p. č. 829/3 vše
v k. ú. Bynov za cenu dle ZP ve výši 1 876 820,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti
2) předkládací cenu objektu U Zámečku čp. 353 Děčín IX, vč. st. p. č. 733/2 a p. p. č. 827/4 vše
v k. ú. Bynov za cenu dle ZP ve výši 1 335 840,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti
3) předkládací cenu objektu U Zámečku čp. 354, Děčín IX, vč. st. p. č. 733/3 v k. ú. Bynov za
cenu dle ZP ve výši 1 673 780,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti
Usnesení č. ZM 0307 0505
Zastupitelstvo města projednalo záměr odprodeje části objektu čp. 1474 Klostermannova, Děčín IV
včetně příslušné části pozemku st. p. č. 1925/6 k. ú. Podmokly a
schvaluje
záměr odprodeje části objektu čp. 1474 Klostermannova, Děčín tj. části, kde je umístěna bytová
jednotka včetně příslušné části pozemku st. p. č. 1925/6 k. ú. Podmokly za podmínky zřízení vlastní
samostatné přístupové cesty k prodávané části objektu
Usnesení č. ZM 0307 0506
Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod objektů bývalého Okresního úřadu
Děčín do vlastnictví města Děčín a
schvaluje
žádost o bezúplatný převod objektů bývalého Okresního úřadu Děčín do vlastnictví města Děčín:
p. č. 367 k. ú. Děčín o výměře 514 m2 , zastavěná plocha a nádvoří – parcela je zastavěná
administrativní budovou
2. p. č. 341 k. ú. Děčín o výměře 1737 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, občanská vybavenost –
administrativní budova na adrese 28. října 1155 Děčín I
3. p. č. 2391 k. ú. Děčín o výměře 3414 m2 , zastavěná plocha a nádvoří – občanská vybavenost –
administrativní a zdravotnický objekt na adrese U Plovárny 1190, Děčín I
p. č. 2393/1 k. ú. Děčín o výměře 2452 m2 , ostatní plocha
p. č. 2393/2 k. ú. Děčín o výměře 482 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
p. č. 2393/3 k. ú. Děčín o výměře 319 m2 , ostatní plocha, ostatní zeleň
p. č. 2394 k. ú. Děčín o výměře 2481 m2 , ostatní plocha, ostatní zeleň
1.

Usnesení č. ZM 0307 0601
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřej ňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 394/5 k. ú. Bělá u Děčína o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 0307 0602
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a Loubí u Děčína a
zveřejňuje
19

1)
2)

záměr města odprodat pozemek p. č. 2228/4 o výměře 631 m2 v k. ú. Podmokly
záměr města odprodat pozemek st. p. č. 137 o výměře 97 m2 v k. ú. Loubí u Děčína

Usnesení č. ZM 0307 0603
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 1476/94 o výměře 125 m2 , p. p. č. 1476/24 o výměře 210 m2 a st. p.
č. 885 o výměře 30 m2 vše v k. ú. Bělá u Děčína
Usnesení č. 0307 0604
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 183 o výměře 256 m2 a p. p. č.185 o výměře 139 m2 vše v k. ú.
Děčín Staré Město
Usnesení č. ZM 0307 0605
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 761/14 o výměře 121 m2 , p. p. č. 761/12 o výměře 901 m2 , p. p. č.
761/1 o výměře 1010 m2 a části p. p. č. 761/135, 797 a 784/2 o výměrách upřesněných GP vše
v k. ú. Bynov
Usnesení č. ZM 0307 0606
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřej ňuje
záměr města odprodat p. p. č.1728 o výměře 513 m2 a p. p. č. 1729 o výměře 690 m2 oba v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 0307 0607
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 867 o výměře upřesněné GP .
Zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 866/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 0307 0608
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 68 o výměře 45 m2 , p. p. č. 75 o výměře 86 m2 , p. p. č. 1721
o výměře 102 m2 a p. p. č. 1722 o výměře 224 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 0307 0609
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 1476/87 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře dle GP ( který bude
vyhotoven) na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 0307 0610
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 562/6 v k. ú. Bynov o výměře dle GP ( který bude vyhotoven).
Usnesení č. ZM 0307 0611
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 2319/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP ( který bude
vyhotoven).
Usnesení č. ZM 0307 0612
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 344 o výměře 1146 m2 a st. p. č. 343 o výměře 24 m2 v k. ú.
Vilsnice.
Usnesení č. ZM 0307 0613
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 3724/2 o výměře 117 m2 , st. p. č. 3724/3 o výměře 63 m2 a p. p. č.
3738 o výměře 302 m2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 0307 0614
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 93/3 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře 224 m2 .
Usnesení č. ZM 0307 0615
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 59 v k. ú. Nebočady o výměře dle GP ( který bude vyhotoven).
Usnesení č. ZM 0307 0616
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemků v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města odprodat části p. p. č. 351 a 353 v k. ú. Chrochvice o výměrách dle GP( který bude
vyhotoven).
Usnesení č. ZM 0307 0617
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 42 v k. ú. Podmokly o výměře 690 m2 .
Usnesení č. ZM 0307 0618
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 1343 v k. ú. Podmokly o výměře 710 m2 .
Usnesení č. ZM 0307 0619
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 1023/16 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 3586 m2 na zahradu.
Usnesení č. ZM 0307 0620
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bynov a
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zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 220/1 o výměře 601 m2 , p. p. č. 842 o výměře 225 m2 , části p. p. č.
845/1 a části p. p. č. 847 o výměrách dle GP ( který bude vyhotoven) v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 0307 0621
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR PF na město Děčín a
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků:
1) p. p. č. 764/11 k. ú. Bynov o výměře 398 m2
2) p. p. č. 494/1 o výměře 5 034 m2 , p. p. č. 504 o výměře 2967 m2 , p. p. č. 506 o výměře 409 m2 ,
p. p. č. 542/1 o výměře 6332 m2 , p. p. č. 41 o výměře 216 m2 , p. p. č. 42 o výměře 1690 m2
v k. ú. Prostřední Žleb
3) p. p. č. 400/6 v k. ú. Podmokly o výměře 242 m2
z vlastnictví ČR Pozemkového fondu na město Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0622
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene přes pozemky v k. ú. Velká
Veleň a
schvaluje
zatížení pozemků p. č. 1698, 147/1 a 1699 v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva obnovy
a údržby vedení NN a veřejného osvětlení pro Město Děčín a SČE a. s. Teplická 874/8, Děčín IV za
cenu 9 160,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0623
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 457 o výměře 233 m2 a část p. p. č. 276/48 o výměře dle GP (který
bude vyhotoven) v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 0307 0624
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 3300 o výměře 278 m2 v k. ú. Podmokly v souladu s územním
rozhodnutím.
Usnesení č. ZM 0307 0625
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
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zveřejňuje
záměr města odprodat celý pozemek p. č. 495/10 o výměře 158 m2 k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 0307 0626
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 1990 o výměře 314 m2 a p. p. č. 1991 o výměře 182 m2 k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 0307 0627
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 2642 o výměře 146 m2 k. ú. Podmokly na zázemí k objektu na
st. p. č. 2643.
Usnesení č. ZM 0307 0628
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej a zatížení části p. p. č. 315/1 k. ú. Děčín věcným
břemenem a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 315/1 o vým. dle GP k. ú. Děčín na stavbu trafostanice .
Schvaluje
zatížení části p. p. č. 315/1 k. ú. Děčín věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k nemovitosti
- trafostanici ( ul. Duchcovská)..
Usnesení č. ZM 0307 0629
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 300 o výměře dle GP k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 0307 0630
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města odprodat p. p. č. 885 o výměře 1428 m2, p. č. 886 o výměře 145 m2, st. p. č. 891
o výměře 19 m2 a část p. p. č. 971/1 k. ú. Vilsnice o výměře stanovené GP.
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Usnesení č. ZM 0307 0631
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 204/13 o výměře 636 m2 a část p. p. č. 204/2 o výměře stanovené
GP vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0632
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 88/7 o výměře 100 m2 a p. p. č. 88/2 o výměře 900 m2 vše v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 0307 0633
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku p.č. 828 k. ú. Děčín a
schvaluje
odprodej části pozemku p. p. č. 828 k. ú. Děčín o výměře dle GP cca 1/2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, manželům Hanzlovým, bytem Děčín, za cenu 22 975,- Kč + ostatní náklady
2) odprodej části pozemku p. č. 828 k. ú. Děčín o výměře dle GP cca 1/2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, manželům Kolínským, bytem Děčín, za cenu 22 975,- Kč + ostatní náklady
1)

Usnesení č. ZM 0307 0634
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků ve městě Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků pod průtahovými komunikacemi:
část p. p. č. 1214, dle GP č. 2208-86/2002 p. p. č. 1214/2 o výměře 603 m2 k. ú. Podmokly na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
2) část p. p. č. 1213, dle GP č. 2209-86/2002 p. p. č. 1213/1 o výměře 4 772 m2 k. ú. Podmokly na
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
3) část p. p. č. 830/1, dle GP č. 434-75/2002 p. p. č. 830/1 o výměře 28 491 m2 k. ú. Březiny
u Děčína na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem.
1)

Usnesení č. ZM 0307 0635
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku p. č. 1716/51 k. ú. Podmokly a zatížení
pozemku věcným břemenem a
schvaluje
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odprodej pozemku p. p. č. 1716/51 k. ú. Podmokly o výměře 732 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, manželům Petru a Heleně Mrázkovým, bytem Děčín, a manželům Aleši
Röhrichovi, bytem Děčín a Daniele Röhrichové, bytem Děčín za cenu 18 300,- Kč + ostatní náklady
- s podmínkou zatížení pozemku p. p. č. 1716/51 k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu a údržby přípojek inženýrských sítí pro vlastníka p. p. č. 1717/1, 1717/2
a 1717/3 k. ú. Podmokly, za cenu 20,- Kč/m2 + ostatní náklady
- s podmínkou zatížení pozemku p. p. č. 1716/51 k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu a údržby přípojek inženýrských sítí pro vlastníka p. p. č. 1745/1 a 1745/2 k. ú.
Podmokly, za cenu 40,- Kč/m2 + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0307 0636
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku st. p. č. 695 k. ú. Děčín a
schvaluje
odprodej pozemku st. p. č. 695 k. ú. Děčín o výměře 34 m2 , manželům Jiřímu a Libuši Brožovým,
bytem Děčín, za cenu 5 100,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0637
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku p. č. 363/1 k. ú. Děčín a
schvaluje
odprodej části pozemku p. p. č. 363/1 k. ú. Děčín, dle GP č. 1523-45/2003 p. p. č. 363/8 o výměře
125 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Hohenbergerovým a manželům
Matějkovým, všichni bytem Děčín, za cenu 3 125,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0638
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků a zrušení věcného břemene v k. ú.
Děčín a
schvaluje
1)

2)

3)

prodej pozemku p. č. 2009 v k. ú. Děčín o výměře 1019 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 31 300,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro pana Petra
Tišera, bytem Most a pana Aleše Poděbradského, bytem Nymburk,
prodej pozemku p. č. 2016 k. ú. Děčín o výměře 488 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Bažantovy, bytem Děčín za cenu 12 200,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem
prodej pozemku p. č. 2018 k. ú. Děčín o výměře 475 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Vávrovy, bytem Děčín za cenu 14 054,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Neschvaluje
1)

prodej p. p. č. 2009 o výměře 1019 m2, p. p. č. 2010 o výměře 415 m2, p. p. č. 2016 o výměře
488 m2, p. p. č. 2017 o výměře 484 m2 a p. p. č. 2018 o výměře 475 m2 vše v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Petra Jetela, bytem Děčín za cenu 745 879,- Kč
a vrácení částky za trvalé porosty dle ZP č. 1364/118/02 ve výši 16 366,- Kč současnému
nájemci pozemku p. č. 2016 k. ú. Děčín panu Josefu Bažantovi, bytem Děčín a to po vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí a vrácení částky za trvalé porosty dle ZP č. 1365/119/02
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ve výši 9 263,- Kč současnému nájemci pozemku p. č. 2018 Ing. Jaroslavu Vávrovi, bytem
Děčín a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
2) zrušení věcného břemene práva jízdy a chůze na pozemku st. p. č. 2048, které bylo zřízeno při
prodeji domu čp. 649, ul. Kamenická jako přístup v k. ú. Děčín jako přístup pro vlastníka
k pozemku p. č. 2046 k. ú. Děčín
Usnesení č. ZM 0307 0639
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 481 dle GP č. 188-049/2003 ozn. jako p. p. č. 481/2 o výměře 925 m2
k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 4 625,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem pro manžele Koudelkovy, bytem Děčín
2) prodej části pozemku p. č. 481 dle GP č. 188-049/2003 ozn. jako p. p. č. 481/3 o výměře 625 m2
a pozemek st. p. č. 84 o výměře 35m2 vše v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 3 300,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Krajcsovicsovy, bytem Děčín
3) prodej části pozemku p. č. 481 dle GP č. 188-049/2003 ozn. jako p. p. č. 481/4 o výměře 1 161
m2 k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 805,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem pro manžele Svobodovy, Děčín
1)

Usnesení č. ZM 0307 0640
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1057/2 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 781 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Hujovy, bytem Děčín za cenu 310 000,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva obnovy a údržby vodovodní
přípojky pro vlastníka vodovodní přípojky k objektu čp. 121 na st. p. č. 498 dle GP č. 492-035/2003
o výměře 27 m2 za cenu 540,- Kč
Usnesení č. ZM 0307 0641
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 220/1 dle GP č. 139-161/2002 ozn. jako p. p. č. 220/3 o výměře 27 m2
a části pozemku p. č. 222 dle GP ozn. jako p. p. č. 222/2 o výměře 33 m2 k. ú. Dolní Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 8 842,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro Herberta
Schwarze, bytem Děčín
Usnesení č. ZM 0307 0642
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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prodej pozemku p. č. 1001/3 o výměře 27 m2 k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Ing. Vlastimila Beláka, bytem Děčín za cenu 675,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 0307 0643
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
1) záměr města odprodat části pozemku p. č. 1043 o výměrách upřesněných GP k. ú. Děčín na
zázemí k domu na st. p. č. 1042/1
2) záměr města odprodat 51 % spoluvlastnického podílu na zastavěné části pozemku st. p. č.
1042/1 k. ú. Děčín
Usnesení č. ZM 0307 0644
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 18 o výměře 83 m2 a pozemku p. č. 402/1 o výměře 314 m2 vše v k. ú.
Loubí u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3.970,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem pro manžele Růženu Zítkovou, bytem Děčín a Vlastimila Zítka, bytem Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0645
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1555/9 k. ú. Velká Veleň dle GP č. 175-182/2002 ozn. jako díl „a“
o výměře 33 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 330,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem pro manžele Holečkovy, bytem Praha.
Usnesení č. ZM 0307 0646
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej částí pozemků v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej části p. p. č. 1592/5 dle GP č. 169-135/2002 nově ozn. jako p. p. č. 1592/8 o výměře
1529 m2 a prodej části p. p. č. 1589 dle GP č. 168-134/2002 nově ozn. jako p. p. č. 1589/3
o výměře 1883 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro Ing. Milana Šlambora, Ústí n. L. za
cenu 34 120,- Kč + ostatní náklady
2) prodej části p. p. č. 1589 dle GP č. 168/134/2002 nově ozn. jako p. p. č. 1589/2 o výměře 77 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pí Bohumilu Dubnovou, Děčín za cenu 770,- Kč +
ostatní náklady.
1)

Usnesení č. ZM 0307 0647
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
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schvaluje
prodej části p. p. č. 491/1 dle GP č. 480-011/2003 ozn. jako díl „a“ o vým. 22 m2 k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Čermákovy, Děčín za cenu 550,- Kč +
ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0307 0648
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí p.p.č. 911 a p.p.č. 912 k.ú.Boletice n.L. a
schvaluje
1) prodej části p.p.č. 911 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 911/1 o vým. 2175 m2 k.ú.
Boletice n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Zvěřinovy, Děčín za cenu
21 750,- Kč + 2 000,- Kč za trvalé porosty + ostatní náklady a vrácení částky za trvalé porosty
ve výši 2000,- Kč původnímu nájemci p. Pavlu Takacsovi, Děčín a to po vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí.
2) část p.p.č. 911 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 911/2 o vým. 1258 m2 k.ú.
Boletice n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Pechancovy, Děčín za cenu 12
580,- Kč + ostatní náklady;
3) část p.p.č. 911 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 911/3 o vým. 966 m2 k.ú. Boletice
n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Soukupovy, Děčín za cenu 9 660,- Kč +
ostatní náklady;
4) část p.p.č. 911 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako díl „b“ o vým. 249 m2 k.ú. Boletice n.L.
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vorlíčkovy, Děčín za cenu 2 490,- Kč +
ostatní náklady;
5) část p.p.č. 911 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 911/4 o vým. 784 m2 k.ú. Boletice
n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Schützovy, Děčín za cenu 7 840,- Kč +
ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č.
537-061/2002;
6) část p.p.č. 912 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 912/1 o vým. 1013 m2 k.ú.
Boletice n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hložkovy, Děčín za cenu
10 130,- Kč + ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva
přístupu dle GP č. 537-061/2002;
7) část p.p.č. 912 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 912/2 o vým. 843 m2 k.ú. Boletice
n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vasiliakovy, Děčín za cenu 8 430,- Kč +
ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č.
537-061/2002;
8) část p.p.č. 912 dle GP č. 537-061/2002 nově ozn. jako p.p.č. 912/3 o vým. 617 m2 k.ú. Boletice
n.L. se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Truxovy, Děčín za cenu 6 170,- Kč +
ostatní náklady – s podmínkou bezúplatného zřízení
věcného břemene práva přístupu dle
GP č. 537-061/2002.
Usnesení č. ZM 0307 0650
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku st. p. č. 10 v k. ú. Chlum u Děčína o výměře 588 m2 z vlastnictví ČR
Pozemkového fondu na město Děčín..
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Usnesení č. ZM 0307 0651
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
směnu pozemků:
-

-

z majetku města Děčín část p. p. č. 3447 díl „i“ o výměře 68 m2 a části p. p. č. 3440 díly
„a+b+d+f“ o výměře 14 m2 vše v k. ú. Podmokly do vlastnictví Dopravního podniku města
Děčín a. s. za cenu 2 050,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
do majetku města Děčín část p. p. č. 3432 díl „h“ o výměře 1 m2 a části p. p. č. 3437/1 díly
„c+e+g“ o výměře 10 m2 vše v k. ú. Podmokly z vlastnictví Dopravního podniku města Děčín a.
s. , za cenu 275,- Kč

vše dle GP č. 2204-96/2002.
Usnesení č. ZM 0307 0652
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu nemovitostí v k. ú. Podmokly a
schvaluje
směnu nemovitostí:
-

-

-

z majetku města Děčín p. p. č. 3713 o výměře 130 m2 a část p. p. č. 3711, dle GP č. 230880/2003 p. p. č. 3711/7 o výměře 700 m2 , se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemek p. č.
3715/1 o výměře 2554 m2 včetně objektu restaurace a přístavby kuželny, vše v k. ú. Podmokly
do majetku společnosti LIDL, Česká republika v. o. s.
z majetku společnosti LIDL Česká republika v. o. s. část pozemku p. č. 3717/1, dle GP č. 230880/2003 p. p. č. 3717/1 o výměře 10 305 m2 - fotbalové hřiště, pozemek p. č. 3717/2 o výměře
445 m2 včetně stavby tribuny a p. p. č. 3717/3 o výměře 155 m2 včetně stavby bufetu
a ubytovny hráčů, vše v k. ú. Podmokly do majetku města Děčín a to bez dalšího finančního
vyrovnání .
s podmínkou zatížení pozemků věcným břemenem práva chůze a jízdy a vedení inž. sítí přes
p. p. č. 3711 ( dle GP p. č. 3711/7), 3714, 3713, 3715/1, část p. č. 3717/1 ( dle GP p. č. 3717/4)
a části p. č. 3716 ( dle GP p. č. 3716/3) vše v k. ú. Podmokly pro vlastníka p. č. 3717/1,
p. č. 3717/3 a p. č. 3717/2 k. ú. Podmokly. To vše v souladu s územním rozhodnutím.

Usnesení č. ZM 0307 0653
Zastupitelstvo města projednalo žádost obce Ludvíkovice a
schvaluje
uzavření dohody o změně hranic katastrálního území mezi městem Děčín a obcí Ludvíkovice
- z k. ú. Děčín p. p. č. 2831 a st. p. č. 2830 včetně objektu do k. ú. Ludvíkovice
- z k. ú. Ludvíkovice st. p. č. 181 včetně objektu čp. 242 a p. p. č. 1495/2 do k. ú. Loubí u Děčín .
Bere na vědomí
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informace, týkající se delimitace lesního porostu v k. ú. Folknáře z vlastnictví města Děčín do
vlastnictví obce Ludvíkovice ( historický majetek obce Ludvíkovice) s tím, že celá záležitost bude
řešena až po ukončení soudního sporu.
Usnesení č. ZM 0307 0654
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LII ze dne 30. 5. 2002 v plném znění
2) revokaci usnesení ZM č. LXXXIII ze dne 24. 10. 2002 v plném znění
Usnesení č. ZM 0307 0655
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LI ze dne 24. 10. 2002 v plném znění
2) odprodej pozemku p. č. 1187/3 k. ú. Podmokly o výměře 338 m2 , se všemi součástmi
a příslušenstvím, České správě sociálního zabezpečení Praha za cenu dle aktualizovaného
znaleckého posudku č. 1373/127/02, tj. 245 040,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0656
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LII ze dne 24. 10. 2002 v plném znění
2) odprodej pozemku p. č. 126/4 k. ú. Děčín o výměře 116 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, ČR Okresní soud v Děčíně, Masarykovo nám. 1, Děčín I za cenu dle
znaleckého posudku č. 993-063/03, tj. 75 080,- Kč + ostatní náklady
- s podmínkou zatížení pozemku p. č. 126/4 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze
k nemovitostem na st. p. č. 126/2 a 126/3 v k. ú. Děčín pro vlastníky nemovitosti, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 0307 0657
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a odprodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. XXXII ze dne 22. 10. 1998 v plném znění
2) revokaci usnesení ZM č. LX ze dne 30. 9. 1999 v plném znění
3) prodej pozemku p. p. č. 2515/1 o výměře 508 m2 , p. p. č. 2515/2 o výměře 604 m2 , p. p.
č. 2515/3 o výměře 166 m2 , p. p. č. 2516 o výměře 1980 m2 , p. p. č. 2517 o výměře 81 m2 , p.
p. č. 2518 o výměře 178 m2 a p. p. č. 2519/1 o výměře 1970 m2 vše v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, společnosti DC AUTO spol. s. r. o. , se sídlem Jasná 303/12, Děčín
X – Bělá, za cenu 250,- Kč/m2 , tj. 1 371 750,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0658
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a odprodej části pozemku p.
č. 1514/1 k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. XLV ze dne 21. 3. 2002 v plném znění
2) revokaci usnesení ZM č. LXXVII ze dne 30. 5. 2002 v plném znění
3) prodej části p. p. č. 1514 k. ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 346-165/2001 se jedná o p. č. 1514/1
o výměře 905 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Františkovi a Marii
Chládkovým, bytem Děčín a manželům Milanovi a Janě Chládkovým, bytem Děčín, za cenu
125,- Kč/m2 , tj. 113 125,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0659
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. XXXIX ze dne 20. 9. 2001 ve smyslu změny textu z původního
„odprodeje části p. p. č. 270 a p. p. č. 269 o výměrách upřesněných dle GP...“ na nový text
„ odprodej p. p. č. 270 o výměře 317 m2 a části p. p. č. 269 o výměře upřesněné dle GP ...“
Usnesení č. ZM 0307 0660
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. 0306 0621 ze dne 22. 5. 2003 ve smyslu změny textu, a to
z původního „ ...180 950,- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně 2 552,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem...“ na nový „ 120 000,- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní
úpravy v ceně 2 552,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“
Usnesení č. ZM 0307 0661
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LVI ze dne 25. 4. 2002 v plném znění
2) prodej pozemku p. č. 2600/1 k. ú. Podmokly o výměře 857 m2
se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 75 356,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele
Petráňovy, bytem Děčín s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“ tj.
15 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0307 0662
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú. Velká
Veleň a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení MZ č. XXXV ze dne 18. 3.1999 ve smyslu změny textu a to
z původního znění „ odprodat p. p. č. 160 o výměře 738 m2 „ na nové znění a to „ prodat část p. p.
č. 160 o výměře dle GP“.
Zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 163/1 o výměře dle GP k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 0307 0663
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína
a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. LX ze dne 24. 10. 2002 v plném znění
2) prodej p. p. č. 151 o vým. 1445 m2 , p. p. č. 153/3 o vým. 40 m2 a st. p. č. 31 o vým. 86 m2 vše
v k. ú.Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Petra Ptáčka, Děčín za cenu
44 813,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0664
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. LXVII ze dne 27. 6. 2002 v plném znění.
Usnesení č. ZM 0307 0665
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství a
schvaluje
vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 1222/111/01 ve výši 8 896,- Kč na p. p.
č. 500/7 k. ú. Folknáře původnímu nájemci, tj. manželům Vladimírovi a Haně Harychovým, bytem
Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0666
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. ZM 0306 0644 ze dne 22. 5. 2003 a to ve smyslu vypuštění textu
„zveřejňuje záměr města prodat pozemek p. č. 1477/30 o výměře 494 m2 k. ú. Bynov“.
Usnesení č. ZM 0307 0667
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. p. č. 3026/31 k. ú. Děčín a
zveřejňuje
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záměr města prodat část p. p. č. 3026/31 k. ú. Děčín, dle GP č. 1555-90/2003 st. p. č. 3026/48
o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0668
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a opětovný návrh na odprodej části
pozemku p. p. č. 2818 a 2795 k. ú. Děčín a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. LXXIV bod 2/ ze dne 30. 8. 2001 v plném znění
2) odprodej p. p. č. 2795 o výměře 1439 m2 a části p. p. č. 2818 o výměře upřesněné GP vše v k. ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Šťastným, bytem Děčín, za cenu 25,Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení ZM č. 0307 0669
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a opětovný návrh na odprodej části
pozemku p. p. č. 169 k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. 0303 707 ze dne 13. 2. 2003 v plném znění
2) odprodej části p. 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
- s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva vedení, provozu a údržby veřejného
osvětlení pro vlastníka vedení tj. město Děčín.
Usnesení č. ZM 0307 0670
Zastupitelstvo města projednalo žádost o vrácení přeplatku a
schvaluje
vrácení přeplatku kupní ceny pozemku p. č. 601 k. ú. Bynov ve výši 2 850,- Kč manželům Michale
a Radkovi Střelkovým, oba bytem Děčín
Usnesení č. ZM 0307 0671
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej p. p. č. 1223 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 63 m2 paní Lence Matějkové, bytem Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 575,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0307 0700
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002
včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002, finančního vypořádání, inventarizace majetku
a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
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bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledky auditu města a městem
zřízených organizací a
schvaluje
1) závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrh na úpravu
rozpočtu roku 2002 a finančního vypořádání
2) uzavření hospodaření města Děčín za rok 2002 na základě vyjádření auditora ACON audit, s. r.
o. Most vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. ZM 0307 0701
Zastupitelstvo města projednalo návrh záměru realizování dostavby víceúčelové sportovní haly v ul.
Práce, Děčín V pro rok 2004 a
schvaluje
jako prioritu v rozpočtu města na rok 2004 zajištění podílu města na realizaci akce dostavba
víceúčelové sportovní haly v ul. Práce, Děčín V.
Usnesení č. ZM 0307 0702
Zastupitelstvo města projednalo žádost o vrácení finančních prostředků za zhodnocení nebytových
prostor a
neschvaluje
vrácení finančních prostředků ve výši 66 210,- Kč paní Miluši Filipové za zhodnocení nebytových
prostor Bezručova 215/19, Děčín IV.
Usnesení č. ZM 0307 0703
Zastupitelstvo města projednalo návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky ve výši 23 196,70 Kč za nájemné z nebytových prostor dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. ZM 0307 0704
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Šárky Hametové, bytem Děčín o bezúročnou návratnou
půjčku ve výši 11 768,40 Kč a
schvaluje
poskytnutí bezúročné návratné půjčky paní Šárce Hametové ve výši dle návrhu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ve výši 8 000,- Kč s lhůtou splatnosti do 31. 10. 2004
Usnesení č. ZM 0307 0705
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Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Marcely Levé, bytem Děčín o bezúročnou návratnou
půjčku ve výši 20 000,- Kč a
neschvaluje
poskytnutí bezúročné návratné půjčky paní Marcele Levé.
Usnesení č. ZM 0307 0706
Zastupitelstvo města projednalo záležitost ohledně dotace sportovnímu klubu Karate klub Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. ZM 0305 0806 ze dne 17. dubna 2003 v části týkající se dotace pro
sportovní klub Karate klub Děčín a
rozhodlo
poskytnout finanční dotaci pro sportovní klub Karate klub Děčín v roce 2003 ve výši 187 100,- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0707
Zastupitelstvo města projednalo návrh nového názvu příspěvkové organizace a návrh nové zřizovací
listiny a
schvaluje
1) změnu názvu příspěvkové organizace Střelnice – společenský dům města Děčína, příspěvková
organizace na Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace s účinností
od 1. července 2003
2) novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice,
příspěvková organizace, s účinností od 1. července 2003 s tím, že financování výdajů týkající se
provozu areálu děčínského zámku bude do doby provedení delimitace finančních prostředků
financováno maximálně do výše schváleného rozpočtu roku 2003 u příslušných položek po
odečtení čerpání skutečných výdajů do 30. června 2003
3) Příkazní smlouvu, která je nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínský
zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace, s účinností od 1. července 2003.
Usnesení č. ZM 0307 0708
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení „Správy městských domů a bytů, příspěvkové
organizace“ a
rozhodlo
dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), v platném znění a dle § 27
zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků v platném znění zrušit Správu
městských domů a bytů, příspěvkovou organizaci“ ke dni 30. 9. 2003 s tím, že dnem zrušení její
práva a závazky přecházejí na zřizovatele tj. Město Děčín.
Správu městských domů a bytů levobřežní části města Děčína bude od 1. 10. 2003 zajišťovat vítěz
výběrového řízení dle § 49 zákona č. 199 / 1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Ukládá
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řediteli „Správy městských domů a bytů , příspěvkové organizace“ učinit příslušné kroky ke zrušení
příspěvkové organizace k 30. 9. 2003
Termín: 30. 9. 2003
Usnesení č. ZM 0307 0801
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Libuše Bodnárové o vrácení investic, použité na
bezbariérovou úpravu bytové jednotky a
neschvaluje
vrácení investované částky.
Usnesení č. ZM 0307 0802
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí poplatku z prodlení manželů Černých, bytem
Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0303 902
2) úplné prominutí poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 0307 0803
Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
schvaluje
uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 0307 0804
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odpis pohledávky za paní Zdeňkou Fišerovou a
schvaluje
odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0307 0805
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odpis pohledávky a
neschvaluje
odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0307 0806
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Radka Flasche o finanční příspěvek na úhradu nákladů
spojených s ubytováním občanů po povodni a
schvaluje
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revokaci usnesení ZM 0305 0402 ze dne 17. 4. 2003 o využití finanční rezervy z darů na obnovu
majetku postiženého povodněmi a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0307 0807
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku na 10 %.
Usnesení č. ZM 0307 0808
Zastupitelstvo města projednalo poskytnutí finančních prostředků z dotace „Program fínanční
podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního
ubytování“ vyhlášené ministerstvem pro místní rozvoj a
schvaluje
rozdělení uvedených prostředků dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0307 0901
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na přidělení finančních prostředků a
schvaluje
přidělení finančních prostředků paní Laurilové a panu Czepanovi, bytem Děčín z povodňového
fondu města v maximální výši 200 000,- Kč
2) přidělení dalších finančních prostředků panu Doležalovi bytem Děčín z povodňového fondu
města v maximální výši 83 000,- Kč
1)

Usnesení č. ZM 0307 1001
Zastupitelstvo města projednalo návrh na reorganizaci Dětského respiračního stacionáře a
rozhodlo
řešit problematiku Dětského respiračního stacionáře ponecháním stacionáře ve struktuře odboru
SVaZ do 31. 12. 2003 a následně připravit převzetí jeho funkce soukromým či jiným nestátním
subjektům.
Usnesení č. ZM 0307 1101
Zastupitelstvo města projednalo informaci o plnění plánu jmenovitých staveb v I. pololetí 2003
a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0307 1102
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Zastupitelstvo města projednalo 2. změnu Územního plánu města Děčín – přeložka komunikace
1/13 a
schvaluje
její pořízení v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v úplném
znění a vyhlášku č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci v úplném znění.
Usnesení č. ZM 0307 1201
Zastupitelstvo města projednalo informaci vedoucí odboru SVaZ paní Ing. Renaty Grešíkové
doplněnou o informaci člena ZM MUDr. Ivana Stríbrského o zajištění zdravotní péče v DPS a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Určení ověřovatelé zápisu: Pavel Jeřábek

v. r.

Vlastimil Lhoták 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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