Město Děčín

Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24. února 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 02 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Šťastný – předseda
Ing. Miroslav Baudisch
Ing. Miroslav Šefara
Usnesení č. ZM 05 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města a
schvaluje
nový „Jednací řád Zastupitelstva města Děčín“ v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 02 02 02
Zastupitelstvo města projednalo vyjádření občanů k oznámení zjišťovacího řízení „ Přeložka
silnice I/13 Děčín – D8“ dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, které bylo podáno formou petice a toto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 02 02 03
Zastupitelstvo města projednalo petiční výzvu Zastupitelstvu Ústeckého kraje „ NE dalším
průtahům stavby dálnice D8, NE výstavbě tunelu Kubačka“ a
podporuje
tuto výzvu a žádá Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby odmítlo prodlužování výstavby dálnice
D8 v Českém středohoří a podpořilo stávající variantu dálnice D8 bez tunelu Kubačka a
ukládá
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starostovi města
neprodleně zaslat toto usnesení ZM Severočeskému sdružení obcí (SESO) a hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Usnesení č. ZM 05 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 154 ul. Teplická 89,
Děčín IV a
schvaluje
přímý prodej objektu čp. 154 ul. Teplická 89, Děčín IV včetně pozemků st.p.č. 1088/2
a 1087/1 k.ú. Podmokly manželům Aleně a Vladimíru Poláškovým za cenu 500 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemců o posouzení ceny objektu čp. 239 ul.
U Zámečku, Děčín IX a
revokuje
usnesení č. ZM 04 23 02 03 ze dne 16.12.2004 v části týkající se výše předkládací ceny a
schvaluje
snížení předkládací ceny o 25%, tj. na částku 914 400,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 03 03
Zastupitelstvo města projednalo námitky nájemců bytů k cenám bytů v objektu Labské nábř.
Děčín XI a
revokuje
usnesení č. ZM 04 19 03 03 ze dne 23.9.2004 v plném znění a
schvaluje
prodej bytových jednotek dle „Doplňkových pravidel“ s tím, že nabídkové ceny budou
navýšeny o náklady za zpracování znaleckých posudků.
Usnesení č. ZM 05 02 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výjimku z „Koncepce prodeje nemovitostí
z majetku města“ a
zveřejňuje
záměr města odprodat objekt čp. 81 ul. Vítězství, Děčín XXXI a čp. 82 ul. Družinová,
Děčín XXXI včetně příslušných pozemků dle doporučení odboru stavební úřad.
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Usnesení č. ZM 05 02 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 328/2005/RKS/1317
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 nemovitostí - jednotky v budově č.p. 1317, ul. Dvořákova, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 1250/10, v k.ú.
Děčín, dle GP č. 1637-066/2004 dle zákona č. 72/1994 Sb.
45. manželé Květoslava Hájková a František Hájek, oba bytem: Děčín, byt.j.č. 1317/38 vč.
podílu 402/30662 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková: 80 274,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
-

se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav

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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
Usnesení č. ZM 05 02 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 329/2005/RKS/1318
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 nemovitostí - jednotek v budově č.p. 1318, ul. Dvořákova, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 1250/11, v k.ú.
Děčín, dle GP č. 1636-065/2004 dle zákona č. 72/1994 Sb.
41. Vladislav Dudo, bytem: Děčín,
byt.j.č. 1318/5 vč. podílu 401/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
80 075,- Kč
42. manželé Miloš Koláčný a Věra Koláčná, oba bytem: Huntířov
byt.j.č. 1318/37 vč. podílu 401/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
80 075,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

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 kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav

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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s.r.o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu
Usnesení č. ZM 05 02 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 322/2004/RKS/1334
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 nemovitostí - jednotky v budově č.p. 1334, ul. Dvořákova, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 1250/21, v k.ú.
Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
24. manželé Jiří Zmek a Renata Zmeková, oba bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1334/24 vč. podílu 736/15890 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
150 696,- 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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která
není předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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 kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu

Usnesení č. ZM 05 02 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 330/2005/RKS/1336
o odprodeji nemovitosti 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 - jednotek v budově č.p. 1336, ul. Dvořákova, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 1250/23, v k.ú.
Děčín, dle GP 1635-173/2004 dle zákona č. 72/1994 Sb..
22. Michala Mrazíková bytem Děčín
byt.j.č. 1336/18 vč. podílu 734/15000 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
157 328,- Kč
23. manželé František Volf a Lenka Volfová, oba bytem: Kladno
byt.j.č. 1336/14 vč. podílu 407/15000 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
87 238,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
-

se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav

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
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
Usnesení č. ZM 05 02 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 331/2005/RKS/244 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 nemovitostí - jednotky v budově č.p. 244, 245, 246, ul. Pod Vrchem, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č.
755, 754, 753, v k.ú. Bynov, dle GP č. 557-151/2004 s vyznačením věcného břemene na části
pozemku a změnu hranic pozemků, dle zákona č. 72/1994 Sb..
61. Mgr. Oldřiška Šámalová bytem Děčín
byt.j.č. 245/8 vč. podílu 783/40968 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
144 464,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi
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-

se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav

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
- že umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
Usnesení č. ZM 05 02 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. ZM 05 01 02 06 ze dne 27.1.2005, a to bodu 5) rozhodnutí ZM
č. 329/2005/RKS/1318 a
2) nové znění bodu 5) rozhodnutí ZM č. 329/2005/RKS/1318 takto:
kupující:
5. Olga Panasuková a Nikola Panasuk, oba bytem: Děčín,
byt.j.č. 1318/8 vč. podílu 980/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
195 694,- Kč
Usnesení č. ZM 05 02 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. ZM 05 01 02 09 ze dne 27.1.2005, a to bodu 18) rozhodnutí ZM
č. 331/2005/RKS/244 a
2) nové znění bodu 18) rozhodnutí ZM č. 331/2005/RKS/244 takto:
kupující:
18. manželé Jana Donátková a Martin Donátek, oba bytem: Děčín
byt.j.č. 244/22 vč. podílu 344/40968 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
63 468,- Kč
Usnesení č. ZM 05 02 03 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu kupní smlouvy o prodeji objektu čp. 1316, ul. Dvořákova, Děčín II do
31.3.2005.
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Usnesení č. ZM 05 02 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 336/2005/RKS/1184/1 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. 1184/1 v budově čp. 1184 ul. 17. listopadu a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
2262/1 a spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1
v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Pavla Heřmanová, bytem Kámen
za nabídnutou cenu: Kč 150 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitního potrubí ve vlastnictví firmy
TERMO Děčín, a. s.
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány 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 05 02 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 337/2005/RKS/401/5 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluj e
prodej bytové jednotky č. 401/5 v budově čp. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 739/29200 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 832/17 v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Josef a Ivanka Barešovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 121 048,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 měřící tratě ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.
- 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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 02 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 338/2005/RKS/717/1 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. 717/1 v budově čp. 717 ul. 28. října a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 570/8249 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
372 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Věra Krátká a Josef Krátký, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 160 000,V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 02 03 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 340/2005/RKS/354/64 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. 354/64 v budově čp. 354 ul. Žerotínova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 279/36592 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
571 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Josef Valta a Ivona Kotrbová, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 54 551,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- 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 výkon vlastnických práv vlastníku Základové stanice Děčín, kterým je
Radiokontakt OPERATOR, a.s.

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 05 02 03 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 341/2005/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
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 03 12 05 14 ze dne 11.12.2003 a
2) prodej bytové jednotky č. 1044/2 v budově čp. 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:
Roman Slížek, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 200 000,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 KN

Usnesení č. ZM 05 02 03 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 342/2005/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
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 03 07 04 33 ze dne 26.6.2003 a
2 ) 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.
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kupující:
Radovan a Dana Plechatých, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 260 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány 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 05 02 03 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 343/2005/RKS/300/13 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. 300/13 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 355/50261 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 611 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Otrošina, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 80 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící trati
- 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
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 05 02 03 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jaromíra Němečka o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
10

výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 171/13 v objektu čp. 171 ul. Kosmonautů,
Děčín XXVII panu Jaromíru Němečkovi za cenu z dohadovacího řízení, tj. za 140 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 03 21
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Milana Poláčka o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 264/1 v objektu čp. 264 ul. Kamenická,
Děčín II panu Milanu Poláčkovi za nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. 110 110,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 03 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. ZM 05 01 02 05 ze dne 27.1.2005 týkající se rozhodnutí
ZM č. 328/2005/RKS/1317 o odprodeji objektu čp. 1317 ul. Dvořákova, Děčín II tak, že
se u všech schválených kupujících mění koncový podíl z 30622 na 30662
2) nové znění bodu 25) rozhodnutí ZM č. 328/2005/RKS/1317 takto:
kupující:
25. Petr Stránský, bytem Děčín,
byt.j.č. 1317/27 vč. podílu 787/30662 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
149 167,- Kč
Usnesení č. ZM 05 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu č. p. 97 vč. st. p. č. 667 k. ú. H.
Oldřichov a
schvaluje
zveřejnit záměr prodat objekt č. p. 97 vč. st. p. č. 667 k. ú. H. Oldřichov
Usnesení č. ZM 05 02 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a návrh předkládací ceny objektu
a
schvaluje
1) revokaci usnesení městského zastupitelstva č. XXV ze dne 18.3.1999 v plném znění
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2) předkládací cenu objektu č. p. 642 Kamenická 103, Děčín II vč. pozemku p. č. 1206 zast.
pl. k. ú. Děčín za cenu dle ZP ve výši 1 288 280,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti s podmínkou zatížení pozemku p. č. 1205 ost. pl. k. ú. Děčín
věcným břemenem práva přístupu pro vlastníka pozemku p. č. 1206 zast. pl. k. ú. Děčín o
výměře dle GP bezúplatně, tj. varianta č. 1
Usnesení č. ZM 05 02 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 763 o výměře 364 m2 k. ú. Boletice nad Labem na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 837/1 o výměře 5 143 m2 a p.č. 831 o výměře 214 m2
k.ú. Velká Veleň jako přístup a zázemí k nemovitostem
Usnesení č. ZM 05 02 05 03
Zastupitelstvo města projednalo na návrh prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 971/2 o výměře 277 m2 a p.č. 971/6 o výměře 664 m2
k.ú. Boletice nad Labem na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 114 o výměře 433 m2 k.ú. Děčín na stavbu polyfunkčního
domu a parkoviště.
Usnesení č. ZM 05 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 837/1 o výměře dle GP v k.ú. Bynov na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 351/1 o výměře 428 m2 k.ú. Boletice nad Labem jako
přístup a zahradu k RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 569/3 o výměře 2 544 m2 k.ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 932 o výměře 1 281 m2 a pozemek st.p.č. 53 o výměře
560 m2 k.ú. Krásný Studenec na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 984 o výměře 168 m2 v k.ú. Bynov pod stavbou domu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2614/4 o výměře 574 m2 v k.ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2887/1 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 12
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 196 o výměře 753 m2, p.č. 217 o výměře 410 m2 a p.č.
219/1 o výměře 1841 m2 v k.ú. Prostřední Žleb za účelem rozšíření zahrady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 419/2 o výměře 685 m2 v k.ú. Folknáře na zahradu a jako
zázemí.
Usnesení č. ZM 05 02 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1080/12 o výměře 706 m2 a p.č. 1079/4 o výměře 151 m2 v
k.ú. Březiny u Děčína za účelem rozšíření zázemí
Usnesení č. ZM 05 02 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1260/1 o výměře dle GP v k.ú. Velká Veleň na
zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 339/1 o výměře dle GP v k.ú. Březiny u Děčína na
zahradu s podmínkou zachování přístupu ke st.p.č. 459 k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 02 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 527/2 o výměře dle GP v k.ú. Vilsnice na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 18
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat: pozemek p.č. 982 o výměře 414 m2 v k.ú. Děčín na stavbu RD.

Usnesení č. ZM 05 02 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 34 o výměře 378 m2 a pozemek st.p.č. 27 o výměře 490 m2
v k.ú. Chlum u Děčína na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2414 o výměře 118 m2 v k.ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 417/1 o výměře 890 m2 a pozemek p.č. 835
o výměře 366 m2 v k.ú. Loubí u Děčína na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 02 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 761/132 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Bynov jako zázemí k RD.

Usnesení č. ZM 05 02 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje

15

záměr města prodat část pozemku p.č. 1222 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Horní Oldřichov jako zázemí k RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2803 a 2804 o výměrách dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín, na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 568 a část pozemku p.č. 569/12 o výměrách dle GP v
k.ú. Podmokly na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 02 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 394/5 o výměře dle GP v k.ú. Bělá u Děčína za
účelem rozšíření přístupu na pozemek.
Usnesení č. ZM 05 02 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2856 o výměře dle GP v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 02 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v Chlum u Děčína a zatížení
pozemku věcným břemenem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 495/10 o výměře 158 m2 k.ú. Chlum u Děčína pro pana Oldřicha Škodu,
bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 580,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva vedení, obnovy
a údržby vodovodního řadu pro vlastníka zařízení.
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Usnesení č. ZM 05 02 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1556 k.ú. Krásný Studenec o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
se všemi součástmi a příslušenstvím, paní Anně Synkové, bytem Děčín, za cenu 10,- Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 42/2 o výměře 215 m2, st.p.č. 57/1 o výměře 283 m2, p.č. 254/1
o výměře 144 m2, p.p.č. 255/1 o výměře 607 m2, p.p.č. 259/2 o výměře 122 m2 a části st.p.č.
42/1 o výměře 125 m2 (dle GP č. 152-63/2004 – p.p.č. 586) vše v k.ú. Dolní Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Hanu Pálenskou, Ústí nad Labem za cenu 9.450,- Kč +
ostatní náklady (tj. varianta č.1).
Usnesení č. ZM 05 02 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 244/2 o výměře 232 m2 a st.p.č. 52 o výměře 154 m2 oba v k.ú. Dolní
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ing. Miloše a Jaroslavu Kopeckých,
Děčín za cenu 3 860,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 02 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku.p.č. 505/1 o výměře 25 m2 – díl „b“ a části st.p.č. 42/1 o výměře 94 m2
– díl „a“ (dle GP č. 152-63/2004 – p.p.č. 505/4 o výměře 119 m2) vše v k.ú. Dolní Žleb se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Ludmilu Živnou, Děčín za cenu 1 190,- Kč +
ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 02 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
1. prodej pozemku p.č. 717 o výměře 754 m2 a části pozemku p.č. 716 – díl „f“ o výměře
274 m2 (dle GP č. 368-42/2004 – p.p.č. 717 o výměře 1028 m2) v k.ú. Křešice u Děčína
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se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vladislava a Danielu Touškovy
Děčín za cenu 107.000,- Kč + ostatní náklady + 13.363,- Kč za trvalé porosty s tím, že
částka za trvalé porosty ve výši 13.363,- dle ZP č. 1101-005/04 bude vrácena
dosavadnímu nájemci – manželům Zajícovým Děčín, po vkladu kupní smlouvy do
katastru nemovitostí a
2. prodej části pozemku p.č. 716 – díl „e“ o výměře 469 m2, části pozemku p.č. 715 – díl
„c“ o výměře 452 m2 a části pozemku p.č. 714 – díl „b“ o výměře 33 m2 (dle GP č. 36842/2004 – p.p.č. 716 o výměře 954 m2 ) v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Vladislava a Danielu Touškovy, Děčín za cenu 67.700,- Kč +
ostatní náklady + 9.010,- Kč za trvalé porosty s tím, že částka za trvalé porosty ve výši
9.010,- dle ZP č. 1224-118/04 bude vrácena dosavadnímu nájemci – paní Akseňje
Pavljukové, Děčín, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
Usnesení č. ZM 05 02 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2408/3 o výměře 31 m2 (dle GP č. 2463-111/2004) v k.ú.
Podmokly panu Františkovi Jezberovi, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 757,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2794/4 o výměře 1539 m2 v k.ú. Děčín manželům JUDr. Jiřímu a Evě
Kroupovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 38 475,-Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 05 02 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 1518/1 o výměře 20 m2 a část pozemku p.č. 1519 (dle GP č. 435080/2003 se jedná o díl „a“ o výměře 219 m2) v k.ú. Horní Oldřichov manželům Václavu
a Petře Drozdovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 975,-Kč
+ trvalé porosty v ceně 3 900,- + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 05 02 05 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 1384 (dle GP č. 2474-126/2004 se jedná o p.p.č. 1384/4
o výměře 22 m2) v k.ú. Podmokly panu Jiřímu Turkovi, Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 3 300,-Kč + ostatní náklady,
2/ prodej části pozemku p.č. 1384 (dle GP č. 2474-126/2004 se jedná o p.p.č. 1384/3
o výměře 21 m2) v k.ú. Podmokly panu Tomáši Petrovickému, Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 3 150,-Kč + ostatní náklady,
3/ prodej části pozemku p.č. 1384 (dle GP č. 2474-126/2004 se jedná o p.p.č. 1384/5
o výměře 1043 m2) v k.ú. Podmokly panu Jiřímu Markovi, bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 72 150,-Kč + ostatní náklady s tím, že kupující bere na
vědomí stanovisko OSU MěÚ Děčín ze dne 23.02.2004, tj. že na severovýchodní hranici
pozemku dochází k řícení pískovcové skály a v budoucnu bude nutná její sanace.

Usnesení č. ZM 05 02 05 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 141/1 o výměře 425 m2 a st.p.č. 24 o výměře 179 m2 v k.ú. Bělá u Děčína
panu Bohumilu Čepelákovi, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
15 100,-Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 05 02 05 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 837/21 o výměře 354 m2 v k.ú. Bynov manželům Karlovi a Jiřině
Vyhnalovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 8 850,-Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 02 05 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Krásný Studenec a k.ú.
Chrochvice a
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schvaluje
směnu pozemků:
- z majetku města pozemek p.č. 1420 o výměře 6532 m2, p.č. 1413/2 o výměře 274 m2 a část
pozemku p.č. 1546/1 o výměře 82 m2 (dle GP č. 283-174/2004 – p.č. 1546/4) vše v k.ú.
Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jiřího Zajíčka, Děčín, za
cenu 68.880,- Kč + ostatní náklady ve výši 16.633,- Kč
- do majetku města pozemek p.č. 564/1 o výměře 7241 m2 v k.ú. Chrochvice se všemi
součástmi a příslušenstvím od pana Jiřího Zajíčka, Děčín, za cenu 72.410,- Kč + ostatní
náklady ve výši 16.633,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 05 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 04 20 04 27 ze dne 21.10.2004
1. v bodě 2. o text: „s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 972/1 v k.ú. Boletice nad
Labem věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka dle GP č. 593-95/2004 nově
vzniklé p.č. 972/5 za cenu dle „Zásad…“
2. v bodě 3. o text: „s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 972/1 v k.ú. Boletice nad
Labem věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka dle GP č. 593-95/2004 nově
vzniklé p.č. 972/6 za cenu dle „Zásad…“
Usnesení č. ZM 05 02 05 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 04 19 05 40 ze dne 23.09.2004, týkající se odprodeje pozemku
p.č. 480/2 (dle GP) k.ú. Děčín o text: „ s podmínkou zatížení pozemku p.č. 480/1 (dle GP)
v k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 480/1 (dle GP)
v k.ú. Děčín jako přístup k objektu čp. 842 Nerudova ul., Děčín I, a k pozemkům p.č. 478,
478 a 480/2 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 02 05 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1/ částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 34 bod 1/ ze dne 16.12.2004 v plném znění
z původního textu: „pozemku st.p.č. 2829/2 o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 2829/1
(dle GP č. 1645-97/2004 se jedná o p.p.č. 2829/10) o výměře 807 m2 v k.ú. Děčín
manželům Jánovi a Ivetě Kolenčíkovým, bytem Děčín
se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 22.125,-Kč + ostatní náklady,
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na nový text: „pozemku st.p.č. 2829/2 o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 (dle
GP č. 1645-97/2004 se jedná o p.p.č. 2829/10) o výměře 807 m2 v k.ú. Děčín manželům
Jánovi a Ivetě Kolenčíkovým, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 22.425,-Kč + ostatní náklady a
2/ částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 34 bod 7/ ze dne 16.12.2004 ve smyslu
změny textu z původního: „ + stavba vodní nádrže za cenu dle ZP 35.010,-Kč + ostatní
náklady“ na nový text: „ + stavba vodní nádrže bezúplatně + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 05 02 05 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 0420 13 47 a RM 0420 13 48 ze dne 05.10.2004, týkající
se odprodeje částí pozemků p.č. 399/5 a 399/6 v k.ú. Bělá u Děčína ve smyslu snížení kupní
ceny z částky 25,-Kč/m2 na částku 10,-Kč/m2.
Usnesení č. ZM 05 02 05 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0416 04 27 ze dne 29.04.2004 v plném znění, týkající se odprodeje
části pozemku p.č. 11 v k.ú. Lesná u Děčína.

Usnesení č. ZM 05 02 05 46

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a prodej částí pozemku
v k.ú. Boletice n.L. a

schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 23 04 25 ze dne
16. 12. 2004 bod 4. v plném znění a
2. prodej části pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 nově ozn. jako pozemek
p.č. 352/4 o vým. 21 m2) k.ú. Boletice nad Labem do podílového spoluvlastnictví pro
p. Olgu Rambouskovou, Děčín a manžele Věru a Karla Hampelovy, Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 210,- Kč + ostatní náklady a
3. prodej části pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 nově ozn. jako díl „c“ o vým.
2 m2) k.ú. Boletice nad Labem pro p. Olgu Rambouskovou, Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 20,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 05 02 05 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci a rozšíření usnesení ZM, žádost
manželů Saganových, zastoupených p.ing. Alešem Klaudym o revokaci usnesení ZM a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 35 ze dne 16.12.2004 v plném znění a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 19 05 07 ze dne 23.09.2004 ve smyslu vypuštění textu
„s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníky
st.p.č. 1929/6 a p.p.č. 1929/57 k.ú. Podmokly“ a
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 35 ze dne 16.12.2004 ve smyslu rozšíření
usnesení o dalšího kupujícího, a to manžele Ing. Karla a Milenu Vojtěchovy, bytem Děčín
a současně vypuštění textu: „s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva chůze
a jízdy pro vlastníky st.p.č. 1929/6 a p.p.č. 1929/57 k.ú. Podmokly“
Usnesení č. ZM 05 02 05 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 761/100 o výměře 99 m2 a části pozemku p.č. 761/10 o výměře
113 m2 v k.ú. Bynov (dle GP č. 548-077/2004 se jedná o díly „a“ + „b“) panu Pavlu
Novotnému, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 53 000,-Kč a
2/ zveřejňuje záměr města prodat části pozemku p.č. 761/100 o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Bynov, jako zázemí a příjezd k objektům na
st.p.č. 824 a 811 k.ú. Bynov, s podmínkou zatížení těchto částí věcným břemenem práva
vedení a údržby inž. sítí.
Usnesení č. ZM 05 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost spoluvlastníků domu čp. 66, Husovo nám. 8, Děčín IV
a
schvaluje
prodloužení termínu kolaudace provedení nástavby domu čp. 66 Husovo nám. 8, Děčín IV,
o 1 rok, tj. do 10. 9. 2006 a to za podmínky, že zánik věcného břemene bezúplatného užívání
všech místností, nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží v objektu čp. 66, Husovo
nám. 8, Děčín IV, na pozemku p.č. 830/1 v k.ú. Podmokly, k účelu zachování činnosti
Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé (K-centrum) v Děčíně, bude za cenu
dle zpracovaného znaleckého posudku, tj. ve výši 632 560,-Kč, tj. varianta č.1.

Usnesení č. ZM 05 02 06 02
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Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemníků domu čp. 1336, Dvořákova 8, Děčín II a
neschvaluje
výměnu 32 ks nefunkčních termoregulačních ventilů v bytovém domě čp. 1336, Dvořákova 8,
Děčín II.
Usnesení č. ZM 05 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společenství vlastníků jednotek domu o prominutí
pohledávky za úhradu tepla a TUV a
neschvaluje
prominutí celkové dlužné pohledávky za úhradu tepla a TUV ve výši 143 470,-Kč pro
Společenství vlastníků jednotek domu Školní 1464/30, Děčín VI za r. 2002.
Usnesení č. ZM 05 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z prodlení a
schvaluje
snížení úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor Teplická 19/24,
Děčín IV panu Michalu Daškovi na 1 %, tj. 9 237,-- Kč - varianta č.1.

Usnesení ZM 05 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nebytové prostory v objektu Želenická 1542, Děčín VI, ve
výši dle důvodové zprávy.

Usnesení č. ZM 05 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí pohledávky za panem Jindřichem Průšou
a
schvaluje
odpis pohledávky za panem Jindřichem Průšou ve výši 25 713,04 Kč.
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Usnesení č. ZM 05 02 06 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Ladislava Poláčka o prominutí poplatku
z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Poláčkovi z částky 26 053,70 Kč na 10%
tj. 2 605,37Kč.
Usnesení č. ZM 05 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
schvaluje
uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek s Adolfem a Miladou Dzurkovými, Děčín
a Juditou a Bartolomějem Ginovými, Děčín, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 05 02 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM v části týkající se prominutí
poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Chlumcové a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 04 21 06 02 ze dne 18.11.2004 v části týkající se prominutí
poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Chlumcové na úplné prominutí poplatku
z prodlení.
Usnesení č. ZM 05 02 06 10
Zastupitelstvo města projednalo informaci o sponzorských darech přijatých ve II. pol. r. 2004
a jejich čerpání a
bere na

vědomí

informaci o přijatých sponzorských darech ve II. pol. r. 2004 a jejich čerpání.
Usnesení č. ZM 05 02 06 11
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „ I/62 Děčín – Vilsnice, I., II., III. stavba“ mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha a Městem Děčín a
schvaluje
tuto smlouvu uzavřít.

24

Pověřuje
starostu města k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 05 02 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2005 a
rozhodlo
poskytnout finanční dotace pro sportovní subjekty podle důvodové zprávy ve výši nad
50 000,- Kč na činnost v roce 2005 a
schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 02 06 13
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy o poskytnutí dotace pro:
1)provozovatele péče o dítě do tří let věku v denním režimu
2)sdružení pro provoz Dětského stacionáře Děčín, o.s.
3)POPSI o.s. – program občanské pomoci a sociální intervence, rodinu a mezilidské vztahy –
krizová poradna a
schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotace pro
1) provozovatele péče o dítě do tří let věku v denním režimu
2)sdružení pro provoz Dětského stacionáře Děčín, o.s.
3)POPSI o.s. – program občanské pomoci a sociální intervence, rodinu a mezilidské vztahy –
krizová poradna
Usnesení č. ZM 05 02 06 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovního subjektu TJ Doprava Děčín o finanční
dotaci na dokončení extraligy boxu 2004 – 2005 a
rozhodlo
poskytnout finanční dotaci ve výši 200 000,- Kč na dokončení extraligy boxu 2004 – 2005 a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. ZM 05 02 06 15
Zastupitelstvo města projednalo nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č.
337/2004 Sb. a
rozhodlo
poskytnout výši měsíčních odměn za výkon funkce člena rady, předsedy výboru, člena výboru,
člena komise rady, člena zastupitelstva dle důvodové zprávy v maximální výši a v souhrnu
odměn za jednotlivé funkce od 1. ledna 2005.
Usnesení č. ZM 05 02 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na přistoupení k závazkům plynoucích ze smluv mezi
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10
Praha 10 a ZAS Děčín, s.r.o. a TELCOM servis Děčín, a to za účelem zajištění funkčnosti
prostor zcela uvolněných v budovách bývalého OkÚ, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, pro potřeby
města Děčín s účinností od 1. března 2005 a
rozhodlo
přistoupení k závazkům plynoucích ze smluv výše uvedených s účinností od 1. března 2005.
Usnesení č. ZM 05 02 06 17
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
podání žádostí o dotace dle vypsaných dotačních programů na následující akce:
Regenerace panelového sídliště Staré Město, I.etapa, I.část
Oprava fasády a střechy, včetně výměny oken budov Městského úřadu v Děčíně
Oprava půdních prostor v objektu ZŠ Máchovo náměstí Děčín, část B, vestavba 2 dílen
Zámek Děčín – západní křídlo, výstavní prostory v suterénu
Oprava areálu hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu
Výstavba spojovací chodby ZŠ Na Stráni, Děčín VI
Děčín – Zámecký rybník – odbahnění
Přístavba šaten a hygienického zařízení – tělocvična ZŠ, Vokolkova ul., Děčín II
Dům dětí a mládeže Děčín – přestavba a přístavba
Stezka pro cyklisty a pěší – soutok Labe a Ploučnice
Usnesení č. ZM 05 02 06 18
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytnutí grantu z programu Phare 2003
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Usnesení č. ZM 05 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2004 a tuto
v předloženém znění
bere na

vědomí

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pitaš v. r.
MUDr. František Plhoň v. r.
Předseda návrhové komise Ing. Jiří Šťastný v. r.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

Pavel J e ř á b e k v. r.
místostarosta
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