Město Děčín

Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 11. 12. 2003
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 0312 0101
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Ing. Pavel Panenka – předseda
MUDr. Ivan Stríbrský
Mgr. Danuše Koluchová

Usnesení č. ZM 0312 0301
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení ZM a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0312 0402
Zastupitelstvo města projednalo zápis č. 7/2003 ze zasedání finančního výboru ZM z 30. 10. 2003
a 6. 11. 2003 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0312 0501
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládacích cen odborem ekonomickým
č. 7/2003 - 11/2003 dle čl. IV, odst. 2) „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0312 0502
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 22/03/OE o odprodeji domu čp. 2
Labské nábřeží, Děčín XI z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp. 2, Labské nábřeží s poz. p. č. 331 zast. pl. a p. č. 631/4 zahrada k . ú. Prostřední
Žleb
kupující:
manželé Jaroslav a Radka Coufalovi, bytem Děčín, za kupní cenu 104 600,- Kč
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V soulad 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 KN
Usnesení č. ZM 0312 0503
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM o prodeji čp. 812 ul. Prokopa
Holého 10, Děčín IV a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 0311 0506 ze dne 20. 11. 2003, tj. příspěvek na opravu domu čp. 812
Prokopa Holého 10, Děčín IV, dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 3,8 % tj. 199 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0312 0504
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 300/2003/RKS/183 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 budovy čp. 183, ul. Litoměřická, včetně pozemku st. p. č. 681 v k. ú. Staré
Město, dle Občanského zákoníku
kupující:
Mgr. Michaela Jandová, bytem Praha, kupní cena: 349 868,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3. 1. bod f) ve výši 20% tj. 99 962,- Kč
Usnesení č. ZM 0312 0505
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 301/2003/RKS/448 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 budovy čp. 448, ul. ČSA, včetně pozemku st. p. č. 507/2 a vedlejšího pozemku
p. č. 508/3 ( dle GP č. 1404-091/2001), v k. ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
Ladislav Nistor, bytem Děčín, kupní cena: 862 189,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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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. 169 166,Kč
Usnesení č. ZM 0312 0506
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 302/2003/RKS/510 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 budovy čp. 510, ul. Benešovská, včetně pozemku st. p. č. 1924 v k. ú. Děčín, dle
Občanského zákoníku
kupující:
manželé Ing. Šárka Sedláková a Ing. Vít Sedlák, oba bytem Jičín, kupní cena: 600 000,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících zachovat dopravní značení, které je k objektu
připevněno.
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. 91 899,- Kč
Usnesení č. ZM 0312 0507
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 304/2003/RKS/378 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. 378, ul. Teplická, včetně pozemku st. p. č. 559 v k. ú. Podmokly, dle
Občanského zákoníku s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes pozemek č. 559 pro vlastníka
(město Děčín) pozemku č. 564 k. ú. Podmokly ( dle GP č. 1947-188/2000)
kupující:
Erik Henke, bytem Děčín, kupní cena: 1 030 000,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3. 1. bod f) ve výši 20% tj. 140 610,Kč
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Usnesení č. ZM 0312 0508
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 305/2003/RKS/130 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
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0303 622 ze dne 13. 2. 2003 a usnesení č. ZM 0307 0448 ze
dne 26. 6. 2003, týkající se rozhodnutí č. 275/2003/RKS/130 o prodeji objektu čp. 130 ul.
Březová 41 manželům Janačikovým
2) prodej nemovitosti – budovy čp. 130, ul. Březová, včetně pozemku st. p. č. 272 v k. ú. Staré
Město, dle Občanského zákoníku , kterou budou kupovat
1)

kupující:
Etela Bášová a Radek Báša, oba bytem Děčín, kupní cena : 620 000,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3. 1. bod f) ve výši 20% tj. 74 362,Kč.
Usnesení č. ZM 0312 0509
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 303/2003/RKS/849 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 – jednotek v budově čp. 849, ul.Nerudova
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů pozemků st. p. č. 479 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb., které budou kupovat tito kupující:
1.

Petr Kalivoda, bytem Děčín, byt. j. č. 849/1 vč. podílu 882/7187 na spol. č. budovy a pozemku,
cena nabídková : 148 941,- Kč

2.

Jarmila Vašátková a Josef Zavadil, oba bytem Děčín, byt. j. č. 849/3 vč. podílu 111/7187 na
spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 18 964,- Kč

3.

Marcela Košťáková, bytem Děčín, byt. j. č. 849/4 vč. podílu 646/7187 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková: 123 354,- Kč

4.

manželé Zdeněk Růžička a Jaroslava Růžičková, oba bytem Děčín, byt. j. č. 849/6 vč. podílu
885/7187 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 154 288,- Kč
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5.

manželé Alexandra Flegelová a Jiří Flegel, oba bytem Děčín, byt. j. č. 849/7 vč. podílu
1025/7187 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 191 553,- Kč

6.

manželé Antonín Barták a Gabriela Bartáková, oba bytem Arnoltice, okr. Děčín, byt. j. č. 849/10
vč. podílu 808/7187 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 162 408,- Kč

7.

manželé Irena Blažková, bytem Děčín a Vítězslav Blažek, bytem Děčín, byt. j. č. 849/11 vč.
podílu 878/7187 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková: 153 715,- Kč

8.

Václav Steiner, bytem Děčín, byt. j. č. 849/12 vč. podílu 128/7187 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková: 21 869,- Kč

9.

Pavel Konůpek, bytem Děčín, byt. j. č. 849/13 včetně podílu 122/7187 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková 20 844,--Kč

10.

Dis. Jana Klusáčková, bytem Děčín, byt. j. č. 849/14 včetně podílu 754/7187 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková 134 469,--Kč

11.

manželé Drahomíra Kvačková a Jiří Kvaček, oba bytem Děčín, byt. j. č. 849/15 včetně podílu
948/7187 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková 181 021,--Kč

Na kupující přechází z vlastníka budovy práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o věcném
břemeni ze dne 21. 1. 1999, spočívající v zachování úkrytu CO a práva vstupu pověřeným osobám.
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících zachovat pouliční osvětlení, které je k objektu
připevněno.
V souladu s usnesením č. ZM 0311 0521 ze dne 20. 11. 2003 bude kupujícím poskytnuta další sleva
z ceny domu ve výši 20 %.
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, odst. 2.1., za podmínky prodeje 80 %, 90 %, resp. 100 % bytových
jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
- bude poskytnuta sleva ve výši 20 % z nabídkové ceny jednotek s ohledem na technický stav
nemovitosti
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. ZM 0312 0510
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 179/2001/RKS/1085 ze
dne 30. 8. 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. 1085 ul. 28. října,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemku st. p. č. 337 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
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9. Erika Richterová, bytem Děčín, byt. j. č. 1085/2 včetně podílu 443/4927 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková 67 203,--Kč
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
bod 1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.

čl. VIII,

Usnesení č. ZM 0312 0511
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 131/2001/RKS/284 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. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st. p. č. 791, 790, 789, v k. ú. Bynov, dle
zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
41. manželé Petr Cimpl a Iva Cimplová, oba bytem Děčín, byt. j. č. 286/14 včetně podílu
358/31770 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková 69 676,--Kč
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujících
- umožnit provoz a údržbu zařízení přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
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 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.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. ZM 0312 0512
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 6 rozhodnutí ZM č. 170/2001/RKS/354 ze dne
30. 8. 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. 354 ul. Žerotínova,
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na pozemcích st. p. č. 571,
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v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
54. Miroslava Kalinová, bytem Děčín, byt. j. č. 354/72 včetně podílu 687/36592 na spol. č. budovy
a pozemku, cena nabídková 122 114,--Kč
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupující
- umožnit provoz a údržbu zařízení přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, které nejsou
předmětem převodu
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
Na kupující přechází nájemní smlouva s firmou Radiokontakt OPERATOR, a. s. .
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.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu.
Usnesení č. ZM 0312 0513
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 233/2003/RKS/399/6 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. 399/6 v budově č. p. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 735/29200 na společných částech budovy
a pozemku st. p.č. 832/17, 832/18, 832/19, 832/20 v k. ú. Boletice nad Labem, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
manželé Milan a Miloslava Luxovi, oba bytem Děčín, za nabídnutou cenu 132 433,--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 výkon vlastnických práv kabelové televize
umožnění provozu a údržbu 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 0312 0514
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 234/2003/RKS/1044/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1044/2 v budově č. p. 1044 ul. Kamenická
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 607/3592 na společných částech budovy
a pozemku st. p.č. 1544 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Oulický, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 121 000,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 0312 0515
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 235/2003/RKS/171/10 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.171/10 v budově č. p. 171, 172 ul. Kosmonautů
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 630/28416 na společných částech budovy
a pozemku st. p.č. 384, 385 v k. ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiřina Šešulková, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 138 816,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu teplovodního potrubí a měřící tratě
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 0312 0516
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 236/2003/RKS/286/17 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. 286/17 v budově č. p. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 789, 790, 791 v k. ú. Bynov, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jarmila Nováčková, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 76 644,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10-ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu teplovodního potrubí a měřící tratě
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 0312 0517
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 237/2003/RKS/669/3 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. 669/3 v budově č. p. 669 ul. Hudečkova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 935/9508 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 81
v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jan Zadina, bytem Děčín, za nabídnutou cenu 175 874,--Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
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 0312 0518
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Pavla Harycha o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1082/2 v objektu čp. 1082 ul. 28. října 23,
Děčín I, panu Pavlu Harychovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10%, tj. 133 452,- Kč.
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Usnesení č. ZM 0312 0519
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Václava Poura o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 354/22 v objektu čp. 354 ul. Žerotínova,
Děčín III panu Václavu Pourovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10% , tj. 54 551,- Kč.
Usnesení č. ZM 0312 0520
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Ladislava Faltina o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 300/12 v objektu čp. 300 ul. Oblouková,
Děčín III panu Ladislavu Faltinovi za navýšenou nabídkovou cenu o 10%, tj. 112 860,- Kč +
náklady za provedené opravy ve výši 1 524,- Kč.
Usnesení č. ZM 0312 0521
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Pavlíny Veberové o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
revokaci části usnesení ZM č. XIV ze dne 20. 6. 2002, a to části týkající se rozhodnutí
č. 249/2002/RKS/656, bodu 2
2) výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 656/2 v objektu čp. 656 ul. Bezručova,
Děčín IV paní Pavlíně Veberové za navýšenou nabídkovou cenu o 10% tj. 152 460,- Kč.
1)

Usnesení č. ZM 0312 0601
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu a
schvaluje
předkládací cenu objektu čp. 64 Družstevní, Děčín X vč.st. p. č. 40/1, st. p. č. 40/2 a p. p. č. 36 vše
k . ú. Bělá u Děčína za cenu dle „Zásad“ ve výši 1 864 140,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti.
Usnesení č. ZM 0312 0701
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej části pozemku p. p. č. 564/5 k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města odprodat část pozemku p. č. 564/5 k. ú. Chrochvice o výměře upřesněné GP, za
účelem rozšíření zázemí k objektu.
Usnesení č. ZM 0312 0702
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města odprodat části pozemku p. č. 1055/35 v k. ú. Prostřední Žleb o výměrách stanovených
GP ( dle GP č. 505-164/2003 se jedná o pozemek st. p. č. 677 o výměře 107 m2 - pod rozestavěným
RD a pozemek p. č. 1055/35 o výměře 834 m2 na zahradu).
Usnesení č. ZM 0312 0703
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice n. L. a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem o výměrách stanovených
GP – na zahrady.
Usnesení č. ZM 0312 0704
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 295 o výměře 648 m2 , pozemek p. č. 296 o výměře 159 m2 ,
pozemek p. č. 297/2 o výměře 210 m2 a pozemek p. č. 1139/2 o výměře 73 m2 vše v k. ú. Bělá
u Děčína na zahradu s podmínkou zatížení pozemků věcným břemenem práva přístupu pro
vlastníky sousedních pozemků.
Usnesení č. ZM 0312 0705
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1047/18 o výměře 572 m2 k. ú. Horní Oldřichov na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 0312 0706
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1837/1 v k. ú. Podmokly o výměře 256 m2 na zahradu.
Usnesení č. ZM 0312 0707
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 2319/1 v k. ú. Podmokly o výměrách dle GP (který bude
vyhotoven) na zahrady.
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Usnesení č. ZM 0312 0708
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 599/2 v k. ú. Bynov o výměře 766 m2 na zahradu.
Usnesení č. ZM 0312 0709
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1530 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 161 m2 na zahradu
k domu.
Usnesení č. ZM 0312 0710
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 344/2 o vým. 44 m2 a pozemek p. č. 344/7 o výměře 682 m2
k. ú. Křešice u Děčína za účelem scelení pozemků.
Usnesení č. ZM 0312 0711
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 971/4 o výměře 590 m2 k. ú. Boletice nad Labem na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 0312 0712
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 104 v k. ú. Chrochvice o výměře 471 m2 na zahradu.
Usnesení č. ZM 0312 0713
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 214 v k. ú. Vilsnice o výměře dle GP (který bude vyhotoven)
na zahradu s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva vedení dálkového kabelu pro
České dráhy.
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Usnesení č. ZM 0312 0714
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 250/3 v k. ú. Děčín o výměrách stanovených GP jako
zázemí k objektům.
Usnesení č. ZM 0312 0715
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 761/100 (dle GP č. 513-152/2002 se jedná o pozemek p. č. 761/167
o výměře 101 m2) v k. ú. Bynov pro pana Blahoslava Kříže, bytem Jílové u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 25 250,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0312 0716
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. p. č. 102/1 o výměře 38 m2 v k. ú. Děčín ( dle GP č. 1582-164/2003 se
jedná o p. p. č. 102/4) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Oldřicha Semeráka, Děčín a
Janu Semerákovou, Ludvíkovice za cenu
19 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0312 0717
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 9/1 o výměře 180 m2 ( dle GP č. 184-94/2003 ozn. jako p. p. č. 9/1)
v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ludvíka a Jaroslavu
Poledníkovy, bytem Děčín za cenu 1 800,- Kč + ostatní náklady
2) prodej části pozemku p. č. 9/1 o výměře 58 m2 ( dle GP č. 184-94/2003 ozn. jako p. p. č. 9/4)
v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ing. Václava Svobodu,
Děčín a Ing. Jiřinu Svobodovou, Děčín za cenu 580,- Kč + 1 889,- Kč za trvalé porosty
a venkovní úpravy + ostatní náklady.
1)

Usnesení č. ZM 0312 0718
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
variantu č. 2, t. j. záměr města prodat st. p. č. 98/2 o výměře 435 m2 , pozemek p. č. 401/2
o výměře 163 m2 a pozemek p. č. 401/5 o výměře 56 m2 vše v k. ú. Bělá u Děčína na stavbu RD.
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Usnesení č. ZM 0312 0719
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
variantu č. 2, t. j.
1) záměr města prodat pozemek p. č. 1531 o výměře 80 m2 , část pozemku p. č. 1530, část
pozemku st. p. č. 51 a část pozemku p. č. 134 o výměrách upřesněných GP vše v k. ú. Krásný
Studenec na zázemí k budoucímu domu
2) záměr města prodat pozemek p. č. 135 o výměře 693 m2 , pozemek st. p. č. 52 o výměře 259 m2,
část pozemku st. p. č. 51 a část pozemku p. č. 134 o výměrách upřesněných GP vše v k. ú.
Krásný Studenec na stavbu RD
Usnesení č. ZM 0312 0720
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení týkající se prodeje pozemku p. č. 325
a pozemku p. č. 333 k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0308 0742 ze dne 11. 9. 2003 v plném znění.
Usnesení č. ZM 0312 0721
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení MZ č. XXXVIII ze dne 22. 10 1998 v plném znění.
Zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1227 o vým. dle GP k. ú. Děčín na stavbu domu a zázemí.
Usnesení č. ZM 0312 0722
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0305 0717 ze dne 17. 4. 2003 v plném znění
2) prodej pozemku p. č. 433 o výměře 388 m2 k. ú. Děčín – Staré Město pro manžele Galinu
a Dalibora Hodboďovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 700,- Kč +
2 514,- Kč za trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0312 0723
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 12 271 m2 na
vybudování sběrny druhotných surovin.
Usnesení č. ZM 0312 0724
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 103/1 o výměře 1353 m2 a pozemků p. č. 103/2 o výměře
238 m2 vše v k. ú. Děčín – Staré Město za účelem manipulace se stavebním materiálem.
Usnesení č. ZM 0312 0725
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1585/3, část pozemku p. č. 1585/4, část pozemku p. č.
1585/7 a část pozemku p. č. 1585/26 o výměrách upřesněných GP vše v k. ú. Bynov na stavbu
garáží.
Usnesení č. ZM 0312 0726
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3725/60 v k. ú. Podmokly o výměře stanovené GP pod
prodejním stánkem po provedení stavebních úprav dle požadavků SÚ.
Usnesení č. ZM 0312 0727
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení týkající se prodeje části
pozemku p. č. 491/1 k. ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0307 0647 ze dne 26. 6. 2003 týkající se ceny stanovené za
odprodej pozemku a to ve smyslu vypuštění textu „ + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 0312 0801
Zastupitelstvo města projednalo návrh SMDaB na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky ve výši 135 629, 30 Kč za nájemné z nebytových prostor včetně
příslušenství dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0312 0802
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Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí pohledávky za úrok z prodlení při placení
dlužné částky za poškození kašny u kostela sv. Václava a
rozhodlo
o prominutí pohledávky za úrok z prodlení při placení dlužné částky za poškození kašny u kostela
sv. Václava dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0312 0803
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení vodovodního řadu do Jílovské ulice k objektu na
p. p. č. 393 ( Příhodovi) a p. p. č. 386 ( Pechovi) v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
variantu č. 2, tj. uhrazení nákladů na zpracování Hydrogeologického posudku žadateli s tím, že
náklady na vybudování studny uhradí žadatel.
Usnesení č. ZM 0312 0804
Zastupitelstvo města projednalo žádost Střední zahradnické školy, Střední zemědělské školy A. E.
Komerse a SOU Děčín – Libverda o finanční příspěvek a
rozhodlo
neposkytnout finanční příspěvek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0312 0805
Zastupitelstvo města projednalo návrhy nových „Zřizovacích listin“ a Příkazních smluv“
příspěvkových organizací města Děčína na úseku sociálních věcí a zdravotnictví a
schvaluje
1) nové „Zřizovací listiny“ příspěvkových organizací:
Domov důchodců, Kamenická ul. 195, Děčín II, příspěvková organizace
Ústav sociální péče Děčín - Horní Žleb, příspěvková organizace,
Ústav sociální péče, Boletice, příspěvková organizace,
s účinností od 12. 12. 2003
2) „Příkazní smlouvy“ příspěvkových organizací:
Domov důchodců, Kamenická ul. 195, Děčín II, příspěvková organizace,
Ústav sociální péče Děčín – Horní Žleb, příspěvková organizace,
Ústav sociální péče, Boletice, příspěvková organizace
s účinností od 12. 12. 2003
Usnesení č. ZM 0312 0806
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod 8 osobních počítačů formou daru z vlastnictví
města Děčín do vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra, Policie ČR, Správy
Severočeského kraje Ústí nad Labem a tento
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s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 0312 0807
Zastupitelstvo města projednalo návrhy „Zřizovacích listin“ a „Příkazních smluv“ příspěvkových
organizací pracujících v oblasti školství a
schvaluje
navržené znění „Zřizovacích listin a „Příkazních smluv těchto příspěvkových organizací :
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
Základní škola Děčín I, Komenského 622/3, příspěvková organizace
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VIII, Vojanova, 178/12, příspěvková organizace
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
Dům Dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Usnesení č. ZM 0312 0808
Zastupitelstvo města projednalo návrh „Příkazních smluv“ na vybírání neinvestičních nákladů
v mateřských školách, školních družinách a školních klubech města Děčín a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM 0304 1801 ze dne 20. 3. 2003
2) uzavření Příkazní smlouvy na vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
v mateřských školách, školních družinách a školních klubech města Děčín
Usnesení č. ZM 0312 0809
Zastupitelstvo města projednalo žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152 o poskytnutí půjčky
z FKSP a
rozhodlo
o tom, aby příspěvková organizace Základní škola Děčín XXXII, Míru 152 uzavřela smlouvu
o půjče z FKSP za účelem poskytnutí sociální půjčky pro zaměstnance výše uvedeného právního
subjektu.
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Usnesení č. ZM 0312 0810
Zastupitelstvo města projednalo aktualizaci „Zřizovací listiny“ příspěvkové organizace Lesní úřad
Děčín a
schvaluje
„Zřizovací listinu“ v předkládaném ( aktualizovaném) znění.
Usnesení č. ZM 0312 0811
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis investic a
schvaluje
odpis následujících investic za projektové dokumentace:
PD na rekonstrukci ZŠ Boletice
129 465,- Kč
PD na půdní vestavby Tyršova ul.
762 100,- Kč
PD na rekonstrukci městských lázní
500 382,80 Kč
Usnesení č. ZM 0312 0901
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 0312 0902
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odpis pohledávky za nájem bytu a
schvaluje
odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0312 0903
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozdělení humanitní pomoci a
schvaluje
upravený návrh na rozdělení humanitní pomoci dle důvodové zprávy s tím, že vyjímá žádost
p. Korpoše a manželů Maškových k dalšímu prošetření předkladatelem.
Usnesení č. ZM 0312 1001
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu plnění jmenovitých investičních akcí a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0312 1101
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Zastupitelstvo města projednalo návrhy na přidělení finančních prostředků z povodňového fondu
města a
schvaluje
přidělení dalších finančních prostředků pro:
1) manžele Kratochvílovy, bytem Děčín, v maximální výši 48 000,- Kč
2) manžele Kančiovy, bytem Děčín, na opravu nemovitosti Ve Vilách 1149/16, Děčín III,
v maximální výši 77 000,- Kč.
3) manžele Barcalovy, bytem Děčín, v maximální výši 237 000,- Kč
4) rodinu Svitákovu, bytem Děčín, v maximální výši 200 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 0312 1201
Zastupitelstvo města projednalo zpracovaný projekt „Program obnovy venkova pro místní část XIV
města Děčín, Dolní Žleb“ včetně seznamu akcí, navržených v rámci tohoto programu k realizaci
a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 0312 1401
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 8/2003
o místním poplatku ze vstupného a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného s účinností od
1. 1. 2004.
Usnesení č. ZM 0312 1501
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 7/2003 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj s účinností od 1. 1. 2004.
Usnesení č. ZM 0312 1601
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 9/2003 o místním
poplatku z ubytovací kapacity a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity
s účinností od 1. 1. 2004 dle varianty č. 2, tj. zvýšit sazbu poplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0312 1701
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Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 10/2003 o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt s účinností od 1. 1. 2004 dle varianty č. 1, tj. ponechat stávající sazby poplatku
Usnesení č. ZM 0312 1801
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství s účinností od 1. 1. 2004.
Usnesení č. ZM 0312 1901
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2003, kterou se
zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčína a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 5/2003, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky města Děčín s účinností od 1. 1. 2004.
Usnesení č. ZM 0312 2001
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu prodeje budovy „Atlantik“ a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0312 2101
Zastupitelstva města projednalo návrh rozpočtu města Děčín na rok 2004 a tento
schvaluje.
Ověřovatelé zápisu:

Irena Široká v. r.
Mgr. Milan Rosenkranc v. r.

Předseda návrhové komise: Ing. Pavel Panenka 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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