Úprava usnesení č. ZM 0310 0505
Město Děčín

Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 16. října 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 0310 0101
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Šefara – předseda
Ing. Jiří Šťastný
Ing. Pavel Panenka
Usnesení č. ZM 0310 0301
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny odborem ekonomickým č.
5/2003 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0310 0302
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0308 0502 ze dne 11. 9. 2003
2) částečnou revokaci usnesení MZ č. VI ze dne 18. 3. 1999 a ZM č. VIII ze dne 26. 9. 2002
týkající se vyjmutí objektu čp. 654 Bezručova 15, Děčín IV
3) prodej objektu čp. 654 Bezručova 15, Děčín IV s pozemkem č. 982 v k. ú. Podmokly za
předkládací cenu 3 550 200,- Kč
Usnesení č. ZM 0310 0303
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 20/03/OE o odprodeji domu čp. 239 ul.
Čelakovského 3, Děčín VII z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp. 239 ul. Čelakovského 3, Děčín VII s poz. p. č. 350 zast. pl. k. ú. Chrochvice
kupující:
manželé Miloslav a Petra Gotvaldovi, bytem Děčín, za kupní cenu 630 000,- Kč
V souladu se „Zásadami“
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-

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. 48 523,- Kč

Usnesení č. ZM 0310 0304
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 21/03/0E o odprodeji domu čp. 15 ul.
Křížová 19, Děčín I z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp. 15 ul. Křížová 19 s poz. p. č. 112/1 zast. pl. dle GP č. 1509-183/2002 k. ú. Děčín
kupující:
manželé Pavel a Lenka Trnkovi, bytem Děčín, za kupní cenu 1 339 700,- 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 9,2% tj. 101 467,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0306
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje domu čp. 155 ul. Teplická 36, Děčín IV a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0308 0514 ze dne 11. 9. 2003.
Usnesení č. ZM 0310 0307
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu ul. Plavební 167/4 a 168/6 o zrušení
věcného břemene na pozemcích p. č. 236 a 237 k. ú. Děčín a
schvaluje
zrušení věcného břemene práva chůze přes pozemky p. č. 236 a 237 (průchodem domů čp. 167 a čp.
168) k pozemkům p. č. 2874 a 244/1 vše k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0310 0308
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje domu čp. 1225 ul. Palackého 17, Děčín IV a
schvaluje
pokračování v prodeji vybraným kupujícím dle platného oznámení ze dne 7. 8. 2003.
Usnesení č. ZM 0310 0310
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 298/2003/RKS/1302 o odprodeji domu
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 nemovitostí čp. 1302, 1303, 1304 ul. Kaštanová, včetně pozemků st. p. č. 363/3, 363/4,
363/5 v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes parcelu
č. 363/5 pro vlastníka ( město Děčín) parcely č. 363/6 k. ú. Děčín
kupující:
manželé Vlastimil Sejkora a Věra Sejkorová, oba bytem Děčín
manželé Jaroslav Leska a Hana Lesková, oba bytem Česká Kamenice
kupní cena: 3 628 772,- Kč
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 dohledu a oprav měřící trati vlastníkovi a provozovateli tohoto zařízení
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 16,9% tj. 613 262,Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0311
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 299/2003/RKS/594 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 čp. 594 , ul. Jiřího z Poděbrad,
včetně pozemku st. p. č. 2732 a vedlejšího pozemku p. č. 2733/1 v k. ú. Podmokly, dle Občanského
zákoníku
kupující:
manželé Juraj Kanči a Miroslava Kančiová, oba bytem Děčín, kupní cena: 1 093 000,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- zachovat pouliční osvětlení, které je k objektu připevněno
- zachovat dopravní značení ( 2ks), která jsou k objektu připevněna
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 KN
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20% tj. 132 696,Kč
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Usnesení č. ZM 0310 0312
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 276,
277 ul. Na Pěšině, Děčín IX a
schvaluje
doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 147/2001/RKS/276 o odprodeji nemovitosti- jednotky v budově čp.
276, 277, ul. Na Pěšině,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemku st. p. č. 799 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
25. Jaroslav Krupka, bytem Děčín, byt. j. č. 276/2 vč. podílu 351/21138 na spol. č. budovy
a pozemku,
cena nabídková: 68 313,- Kč.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- že po dobu 10 let po 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 0310 0313
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 222/2003/RKS/1112/1 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. 1112/1 v budově čp. 1112 ul. Zámecká
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 246/5518 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 161 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Blanka Skalická, bytem Děčín, za nabídnutou cenu: 76 000,- 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
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-

umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě a dodávání tepla mimo budovu čp.
1112

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 0310 0314
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 223/2003/RKS/172/6 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. 172/6 v budově čp. 171,172 ul. Kosmonautů
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 788/28416 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 384, 385 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Kateřina a Michal Daškovi, 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 0310 0315
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 224/2003/RKS/286/6 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. 286/6 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Žilka, bytem Děčín, za nabídnutou cenu : 170 000,- Kč
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Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 0310 0316
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 225/2003/RKS/286/9 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. 286/9 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 781/31770 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Žilka, bytem Děčín, za nabídnutou cenu: 230 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN.
Usnesení č. ZM 0310 0317
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Jiřiny Šešulkové o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 171/10 v objektu čp. 171 ul. Kosmonautů 171,
Děčín XXVII paní Jiřině Šešulkové za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 138 383,- Kč +
náklady za provedené opravy ve výši 433,- Kč.
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Usnesení č. ZM 0310 0318
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Zdeňka a Ireny Budaiových o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 171/21 v objektu čp. 171 ul. Kosmonautů, Děčín
XXVII manželům Zdeňkovi a Ireně Budaiovým za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 173 528,Kč + náklady za provedené opravy ve výši 543,- Kč
Usnesení č. ZM 0310 0319
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Jarmily Nováčkové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 286/17 v objektu čp. 286 ul. Na Pěšině, Děčín
IX paní Jarmile Nováčkové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 % tj. 76 644,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0320
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Marie Šimralové o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 277/17 v objektu čp. 277 ul. Na Pěšině, Děčín
IX paní Marii Šimralové za navýšenou nabídkovou cenu o 10 % tj. 75 359,- Kč + náklady za
provedené opravy ve výši 3 325,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0321
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jana Zadiny o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 669/3 v objektu čp. 669 ul.Hudečkova 4, Děčín I
panu Janu Zadinovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10 % tj. 175 874,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0322
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Jaroslava Švermy o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 669/5 v objektu čp. 669 ul. Hudečkova 4, Děčín
I panu Jaroslavu Švermovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 175 874,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0323
7

Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 380, ul. Zelená 33,
a

Děčín III

neschvaluje
doplnění usnesení č. ZM 0308 0526 ze dne 11. 9. 2003 o zřízení věcného břemene zachování
pobočky Městské knihovny Děčín v objektu čp. 380, ul. Zelená 33, Děčín III.
Usnesení č. ZM 0310 0324
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Věry Hoškové o slevu z ceny bytové jednotky a
neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0548 ze dne 11. 9. 2003.
Usnesení č. ZM 0310 0401
Zastupitelstvo města projednalo žádost o vrácení finančních prostředků za údržbu objektu čp. 544
U Kaple, Děčín VI a
neschvaluje
1) vrácení finančních prostředků panu Josefu Valtovi za údržbu objektu čp. 544 U Kaple, Děčín VI
ve výši 100 118,- Kč dle ZP č. 1947 ze dne 17. 8. 2003
2) vrácení finančních prostředků panu Josefu Valtovi za údržbu objektu čp. 544 U Kaple,
Děčín VI ve výši 91 295,- Kč dle rozpočtu z 06/2001
Usnesení č. ZM 0310 0403
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji objektu
z majetku města Děčína a
schvaluje
rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji objektu kůlen na st. p. č. 410/2 k. ú. Prostřední Žleb, dle
nového GP č. 498-072/2003 na p. p. č. 701/7 k. ú. Prostřední Žleb, kupující:
manželé Antonín a Veronika Doležalovi, bytem Děčín, za kupní cenu 10 550,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti.
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
Usnesení č. ZM 0310 0404
Zastupitelstvo města projednalo záměr odprodeje objektu čp. 151 Březiny, Děčín XXVII včetně st.
p. č. 358 k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
záměr odprodeje objektu čp. 151 Březiny, Děčín XXVII včetně st. p. č. 358 k. ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. ZM 0310 0405
Zastupitelstvo města projednalo záměr odprodeje objektu čp. 815 Tylova, Děčín II včetně st. p.č.
534 k. ú. Děčín a
schvaluje
záměr odprodeje objektu čp. 815 Tylova, Děčín II včetně st. p. č. 534 k. ú. Děčín, s podmínkou
bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu, stanovené GP, k nemovitosti na st.
p. č. 534 a st. p. č. 533 vše k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0310 0501
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. p. č. 66/1 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře stanovené GP na
zahradu s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze pro vlastníka pozemku
p. č. 66/2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 0310 0502
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. p. č. 31 o výměře 888 m2 v k. ú. Chrochvice za účelem v souladu
s územním plánem ( výrobní služby).
Usnesení č. ZM 0310 0503
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat část p. p. č. 577 o výměře dle GP k. ú. Prostřední Žleb na zahradu .
Usnesení č. ZM 0310 0504
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat st. p. č. 604 o vým. 75 m2 ( pod stavbou RD) a p. p. č. 842/9 o vým. 690 m2
na zahradu k. ú. Prostřední Žleb .
Usnesení č. ZM 0310 0505
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města odprodat pozemek p. p. č. 235/5 o výměře 467 m2, pozemek p. p. č. 235/6 o výměře
404 m2 a pozemek p. p. č. 235/7 o výměře 340 m2 a část p. p. č. 235/4 o výměře dle GP (část, která
není vydána PÚ) v k. ú. Bělá u Děčína jako zázemí.
Usnesení č. ZM 0310 0506
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města odprodat části pozemku p. p. č. 2164/1 o výměrách stanovených GP a pozemek p. č.
2167 o výměře 126 m2 vše v k. ú. Děčín jako zázemí k sousedním objektům.
Usnesení č. ZM 0310 0507
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. č. 144/1 o výměře 955 m2 a pozemek p. č. 144/2 o výměře
275 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. ZM 0310 0508
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 1707 o výměře 158 m2 , p. p. č. 127/1 o výměře 402 m2, p. p. č. 127/2
o výměře 122 m2 a p. p. č. 128 o výměře 87 m2 vše v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Evu Vaňáskovou, Praha za cenu 7 690,- Kč za pozemky + 1 209,- Kč za
venkovní úpravy + 8 333,- Kč za trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0310 0509
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 220/2 o výměře 106 m2 , p. p. č. 223/1 o výměře 98 m2 , p. p. č. 264/2
o výměře 45 m2 a p. p. č. 571 o výměře 184 m2 vše v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 4 330,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro paní Lucii
Nemčákovou, bytem Most.
Usnesení č. ZM 0310 0510
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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prodej části pozemku p. č. 1198 dle GP č. 2314 – 062/2003 nově ozn. jako p. p. č. 1198/2 o vým.
122 m2 k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Pavla Mališe, bytem Děčín
a manžele Peerovy, Děčín za cenu 3 050,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0310 0511
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 2988 v k. ú. Děčín ( dle GP č. 1522-25/2003 se jedná o díl „a“
o výměře 1 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Václava Drápalíka, bytem Děčín za
cenu 150,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0310 0512
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 231 díl „d“ o výměře 141 m2 a části pozemku p. č. 230/7 díl „b“
o výměře 40 m2 v k. ú. Dolní Žleb (dle GP č. 143-98/2003 se jedná o p. p. č. 231 o výměře 181 m2)
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Bc. Jána a Martu Rusnákovy, Děčín za cenu
1 810,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0310 0513
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení části pozemku věcným břemenem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 119/1 k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na st. p. č. 118 k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP,
který bude vyhotoven následně, a to za cenu 50,-Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0310 0514
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. p. č. 1585 o výměře stanovené GP v k. ú. Horní Oldřichov
za účelem parkování.
Usnesení č. ZM 0310 0515
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města odprodat pozemek p. p. č. 3542 v k. ú. Podmokly o výměře 2154 m2 za účelem
podnikání.
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Usnesení č. ZM 0310 0516
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú.
Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej p. p. č. 971/9 o vým. 588 m2 k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Rychnovské, Děčín za cenu dle „Zásad“ tj. 24 700,- Kč + ostatní náklady s podmínkou
bezúplatného zřízení věcného břemene práva přístupu dle GP č. 566 – 067/2003
Usnesení č. ZM 0310 0517
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemků v k. ú. Podmokly
a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. 0303 720 ze dne 13. 2. 2003 v plném znění
2) odprodej pozemku p. č. 2927/2 o výměře 1403 m2 , p. p. č. 2927/7 o výměře 100 m2 a p. p. č.
2927/12 o výměře 199 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
42 550,- Kč + ostatní náklady, a to v ideálním podílu pro vlastníky bytových jednotek v domě
čp. 492 Krásnostudenecká 48, Děčín VI a v domě čp. 473 Krásnostudenecká 46, Děčín VI dle
výpisu z katastru nemovitostí přiloženého v důvodové zprávě.
Usnesení ZM 0310 0602
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis pohledávky města Děčín za smluvní pokutu za
neodstranění závady a
rozhodlo
o odpisu pohledávky ve výši nad 20 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0310 0603
Zastupitelstvo města projednalo návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
neschvaluje
odpis nedobytné pohledávky ve výši 22 318,- Kč za nájemné z nebytových prostor dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. ZM 0310 0604
Zastupitelstvo města projednalo žádost obce Verneřice o pomoc a
rozhodlo
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci obci Verneřice v roce 2003 v objemu 950 tis.
Kč s tím, že tato bude městu splacena do 31. 10. 2006 pravidelnými čtvrtletními splátkami a se
zárukami dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a tento výdaj bude rozpočtově pokryt
nahodilými příjmy města v roce 2003.
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Usnesení č. ZM 0310 0605
Zastupitelstvo města projednalo záměr převodu zřizovatelské funkce k DDM Děčín VI,
Klostermannova 869/74 a ke Stanici mladých přírodovědců, Děčín XXVII – Březiny, Benešovská
1371 z Ústeckého kraje na Město Děčín a
schvaluje
záměr převodu zřizovatelské funkce k DDM Děčín VI, Klostermannova 869/74 a ke Stanici
mladých přírodovědců, Děčín XXVII – Březiny, Benešovská 1371 z Ústeckého kraje na Město
Děčín včetně převedení movitého i nemovitého majetku, který spravují, k 1. 9. 2004.
Usnesení č. ZM 0310 0606
Zastupitelstvo města projednalo návrh využití finančních prostředků z VHP a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0803 ze dne 11. září 2003 v části,
týkající se přidělení finanční částky ve výši 40 000,- Kč a
rozhodlo
1) o využití finančních prostředků ve výši 40 000,- Kč, které byly městu Děčín k 15. 8. 2003
odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 § 4 a § 16 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, na veřejně prospěšný
účel, podle předložené důvodové zprávy
2) o využití finančních prostředků ve výši 15 525,- Kč, které byly městu Děčín k 25. 9. 2003
odvedeny provozovateli výherních hracích přístrojů na základě odst. 2 § 4 a § 16 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, na veřejně prospěšný
účel, podle předložené důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0310 0607
Zastupitelstvo města projednalo návrhy nových Zřizovacích listin
příspěvkových organizací města Děčína na úseku kultury a
schvaluje
1) nové Zřizovací listiny příspěvkových organizací:
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace,
Kulturní a společenské středisko města Děčína, příspěvková organizace,
s účinností od 1. listopadu 2003
2) Příkazní smlouvy příspěvkových organizací:
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace,
Kulturní a společenské středisko města Děčína, příspěvková organizace,
které jsou součástí zřizovacích listin příspěvkových organizací,
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a Příkazních smluv

s účinností od 1. listopadu 2003.
Usnesení č. ZM 0310 0608
Zastupitelstvo města projednalo návrh Programu rozvoje ZOO Děčín do roku 2008 a
schvaluje
Program rozvoje ZOO Děčín do roku 2008.
Usnesení č. ZM 0310 0609
Zastupitelstvo města projednalo opětovnou žádost o dotaci na provoz koupaliště Nebočady a
schvaluje
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0502 ze dne 26. 6. 2003 v plném znění
2) dotaci na provoz koupaliště Nebočady v roce 2003 pro paní Martinu Juhnovou, bytem Děčín ve
výši 50 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0310 0610
Zastupitelstvo města projednalo informace o přijatých sponzorských darech za I. pololetí 2003 a
schvaluje
přijaté sponzorské dary dle důvodové zprávy.
Vyslovuje
poděkování všem sponzorům.
Usnesení č. ZM 0310 0611
Zastupitelstvo města projednalo žádost stomatologické komory Děčín o příspěvek na provoz LSPP
o víkendech a svátcích ve výši 80 000,- Kč na rok 2003 a
neschvaluje
poskytnutí příspěvku na provoz stomatologické LSPP ve výši 80 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0310 0701
Zastupitelstvo města projednalo dohodu o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
schvaluje
uzavření dohody uvedené v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 0310 0801
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod majetku z vlastnictví města Děčín, pořízeného
v rámci projektů prevence kriminality, na Ministerstvo vnitra ČR a tento
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s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 0310 0901
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2003 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stanovuje
maximální výši poplatku, tj. 500,- Kč/osoba/rok.

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Plhoň
Vlastimil Lhoták
Předseda návrhové komise:

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta
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