Město Děčín

USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 24. března 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 03 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Panenka – předseda
Ivana Stárková
Mgr. Danuše Koluchová
Usnesení č. ZM 05 03 01 02
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
usnesení č. ZM 05 02 02 03

starosta města

VzDK

Usnesení č. ZM 05 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o ustanovení § 5 a § 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, která byla změněna s účinností od
1. března 2005 zákonem č. 96/2005 Sb., a
nevyslovuje
v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zánik
mandátu člena Zastupitelstva města Děčín p. Mgr. Miroslava Samlera ke dni 24. března 2005
z důvodu neslučitelnosti jeho funkce člena Zastupitelstva města Děčín s jeho funkcí ředitele
Základní školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace města Děčín, podle § 5 odst. 5
zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č.ZM 05 03 02 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o zákonu č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů,
a tuto
bere na vědomí
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Usnesení č. ZM 05 03 02 03
Zastupitelstvo města v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 238/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
bere na vědomí
informaci o výši odměn neuvolněných členů ZM, které pobírají za funkce v řídících, dozorčích
nebo kontrolních orgánech TSD a.s., DPmD a.s., TERMO Děčín a. s. a v řídících dozorčích
nebo kontrolních orgánech příspěvkových organizací zřízených městem Děčín
Usnesení č. ZM 05 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů MUDr.Christo a MUDr. Edity Dragančevových,
bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp.
212 ul. Čs. legií 23, Děčín IV do 30.6.2005
Usnesení č. ZM 05 03 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ a
schvaluje
změnu „Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek
včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Děčína“ dle důvodové zprávy
s účinností od 25.3.2005.
Usnesení č. ZM 05 03 03 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o vyhlášce MF č. 640/2004Sb. kterou se mění
vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a
schvaluje
potvrzení veškerých cen schválených zastupitelstvem města do 31.12.2004.
Usnesení č. ZM 05 03 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 339/2005/RKS/617 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
revokuje
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usnesení č. ZM 0416 02 09 ze dne 29.4.2004 týkající se rozhodnutí ZM č. 315/2004/RKS/617
o prodeji nemovitosti firmě ECS s.r.o. a
schvaluje
prodej nemovitosti č.p. 617, ul. Bezručova, včetně pozemku st.p.č. 996 v k.ú. Podmokly, dle
Občanského zákoníku.
kupující:
Petr Staněk, bytem: Děčín
kupní cena: 1 628 000,-Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %, tj.
321 593,-Kč
Usnesení č. ZM 05 03 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 338/2005/RKS/241 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
revokuje
usnesení č. ZM 0416 02 10 ze dne 29.4.2004 týkající se rozhodnutí ZM č. 314/2004/RKS/241 o
prodeji nemovitosti firmě ECS s.r.o. a
schvaluje
prodej nemovitosti č.p. 241, 242, ul. K. Světlé, včetně pozemku st.p.č. 354, 355 v k.ú.
Chrochvice, dle Občanského zákoníku
kupující:
Petr Zábrodský, bytem: Děčín
Ing. Rostislav Donát, bytem: Děčín
Roman Musil, bytem: Děčín
kupní cena: 650 000,-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 katastru
nemovitostí
-

bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. V odst. 3.1. bod f) ve výši 20 %, tj. 87 151,Kč
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Usnesení č. ZM 05 03 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 337/2005/RKS/1543/303 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. 1542, 1543, ul. Želenická
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č.
2889/45, v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Ing. Pavel Hlavatý, bytem: Ústí nad Labem
Vlastimil Šťastný, bytem: Ústí nad Labem
Ladislav Kužela, bytem: Ústí nad Labem
nebyt.j.č. 1543/303 vč. podílu 999/17813 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
620 000,-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“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
Usnesení č. ZM 05 03 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 326/2004/RKS/1312
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. 1312, 1313, ul. Dvořákova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 1250/3, 1250/4 dle GP č. 1687-172/04 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb..
45. Ladislav Poc, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1312/2 vč. podílu 408/29629 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
81 472,- 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
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-

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 na řešení oprav

Usnesení č. ZM 05 03 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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 nemovitosti - 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..
46. Vladimír Chlumec, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1317/14 vč. podílu 402/30662 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
80 274,- 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 na řešení oprav

Usnesení č. ZM 05 03 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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
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prodej nemovitosti - 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..
43. manželé Karel Ledvinka a Hana Ledvinková, oba bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1318/29 vč. podílu 401/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
80 075,- Kč
44. manželé Květa Kyralová a Petr Kyral, oba bytem: , Děčín ,
byt.j.č. 1318/33 vč. podílu 401/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
80 075,- 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
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s.r.o.) provozního zařízení
pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu
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

Usnesení č. ZM 05 03 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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
schvaluje
prodej nemovitosti - jednotky v budově č.p. 1336, ul. Dvořákova, a s ní 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..
24. Martin Suchomel, bytem: Děčín
byt.j.č. 1336/13 vč. podílu 734/15000 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
157 328,- 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
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-

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 na řešení oprav

Usnesení č. ZM 05 03 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 332/2005/RKS/243
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. 243, ul. Košická, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 746, v k.ú. Bynov,
dle GP č. 568 -171/2004 dle zákona č. 72/1994 Sb..
26. Radan Pazdera, bytem: Děčín
byt.j.č. 243/19 vč. podílu 497/18178 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
91 696,- Kč
27. Jana Jírová, bytem: Děčín
byt.j.č. 243/26 vč. podílu 497/18178 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
91 696,- 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 kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- 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 na řešení oprav

Usnesení č. ZM 05 03 03 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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
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schvaluje
prodej nemovitosti - 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 dle zákona č. 72/1994 Sb..
62. manželé Michal Nedvěd a Petra Nedvědová, oba bytem: Jílové u DC,
byt.j.č. 245/12 vč. podílu 624/40968 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
115 128,- 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 kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- 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 na řešení oprav

Usnesení č. ZM 05 03 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. ZM 05 01 02 12 ze dne 27.1.2005, a to bodu 43) rozhodnutí ZM
č. 326/2004/RKS/1312 a
2) nové znění bodu 43) rozhodnutí ZM č. 326/2004/RKS/1312 takto:
kupující:
43. Pavel Procházka, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1312/8 vč. podílu 408/29629 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
81 472,- Kč
Usnesení č. ZM 05 03 03 14
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 29) rozhodnutí ZM
č. 329/2005/RKS/1318 a
2) nové znění bodu 29) rozhodnutí ZM č. 329/2005/RKS/1318 takto:
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kupující:
29. manželé Zdeňka Čermáková a Lubomír Čermák, oba bytem: Děčín,
byt.j.č. 1318/35 vč. podílu 746/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
148 967,- Kč
Usnesení č. ZM 05 03 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 04 19 03 20 ze dne 23.9.2004, a to doplňku č. 3 rozhodnutí ZM
č. 144/2001/RKS/171.
Usnesení č. ZM 05 03 03 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 344/2005/RKS/257/1 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. 257/1 v budově čp. 256, 257 ul. Teplická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 632/27936 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
769 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
MUDr. Christo Stefanov a MUDr. Edita Dragančevovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 120 718,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 03 03 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 345/2005/RKS/257/5 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
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schvaluje
prodej bytové jednotky č. 257/5 v budově čp. 256, 257 ul. Teplická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 791/27936 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
769 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Josef a Jana Antalovi, Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 152 614,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- 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
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
vkladem do KN

před

Usnesení č. ZM 05 03 03 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 346/2005/RKS/1193/13 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. 1193/13 v budově čp. 1193, 1194 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 508/13508 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1786 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vojtěch a Květa Pulkovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 200 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN

Usnesení č. ZM 05 03 03 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 347/2005/RKS/323/4 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 323/4 v budově čp. 318, 323 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 526/14318 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1778 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vojtěch a Květa Pulkovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 230 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 03 03 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 348/2005/RKS/318/1 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. 318/1 v budově čp. 318, 323 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 585/14318 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1778 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin a Romana Juskuvovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 200 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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-

v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a TUV

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 03 03 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 349/2005/RKS/569/3 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. 569/3 v budově čp. 569 ul. Bezručova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 994/8927 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 960
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dušan Korselt, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 197 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- zachovat umístění dopravní značky
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 03 03 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 350/2005/RKS/354/53 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 04 20 02 14 ze dne 21.10.2004 a
2) prodej bytové jednotky č. 354/53 v budově čp. 354 ul. Žerotínova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 571/36592 na společných částech budovy a pozemku st. p.
č. 571 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
František a Marie Hadravovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 170 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- při 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
- umožnit výkon vlastnických práv 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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 03 03 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 351/2005/RKS/317/1 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. 317/1 v budově čp. 316, 317 ul. Kladenská a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 617/25058 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
621 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin Truskavec, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 116 058,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele 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 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
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Usnesení č. ZM 05 03 03 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 352/2005/RKS/643/4 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 643/4 v budově čp. 643 ul. Palackého a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 679/6056 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 983
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jindřich Tyl, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 134 442,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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
vkladem do KN

před

Usnesení č. ZM 05 03 03 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 353/2005/RKS/792/5 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. XVIII ze dne 12.12.2002, a to části týkající se rozhodnutí č.
150/2002/RKS/792/5
2) prodej bytové jednotky č. 792/5 v budově čp. 792 ul. Jeronýmova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 853/6864 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 1157 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman Linc, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 147 933,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
vkladem do KN
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před

Usnesení č. ZM 05 03 03 26
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Miroslavy Kalinové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 354/72 v objektu čp. 354 ul. Žerotínova,
Děčín III paní Miroslavě Kalinové za nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. 134 325,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 03 03 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vypořádání vložených finančních prostředků a
schvaluje
vypořádání vložených finančních prostředků do fondu oprav Společenství vlastníků domu čp.
943 ul. ČSA 9, Děčín I po prodeji bytových jednotek v plné výši, tj. za bytovou jednotku č. 943/2
částku 40 459,- Kč a za b.j.č. 943/3 částku 69 811,- Kč ( varianta č. 1).
Usnesení č. ZM 05 03 03 28
Zastupitelstvo města projednalo problematiku stanovení cen bytů v objektech vyjmutých
z privatizace a
schvaluje
zachování stávajících cen bytů, které nelze v současné době privatizovat z důvodu zástavy
nemovitostí v objektech dle varianty č. 1, tj. B. Martinů 1321/5, Dvořákova 1332/16 a Dvořákova
1333/14, Děčín II.
Usnesení č. ZM 05 03 03 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
změnu „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města
Děčína ve vybraných domech“ dle důvodové zprávy s účinností od 25.3.2005.
Usnesení č. ZM 05 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej garáží a
zveřejňuje
záměr města odprodat:
garáž na pozemku p.č. 987/3 včetně pozemku p.č. 987/3 zast. plocha k.ú. Podmokly
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garáž na pozemku p.č. 987/4 včetně pozemku p.č. 987/4 zast. plocha k.ú. Podmokly
Usnesení č. ZM 05 03 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 2/2005/OMH o odprodeji bytového
objektu č. p. 815 Tylova, Děčín II s pozemkem p. č. 534 zast. pl. k. ú. Děčín a
revokuje
usnesení č. ZM 04 18 04 05 ze dne 17. 6. 2004 v plném znění a
schvaluje
prodej bytového objektu č. p. 815 Tylova, Děčín II s pozemkem p. č. 534 zast. pl. k. ú. Děčín
kupující:
Manželé Petr a Jana Zmatlíkovi, oba bytem Děčín
za kupní cenu 571 000,- Kč
V souladu se “Zásadami”
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady na
řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20 %,
tj. 63 326,- Kč
Usnesení č. ZM 05 03 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu Rudolfova č. p. 120 vč. st. p. č. 590
a části p. p. č. 805/10 vše k.ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnit záměr prodat objekt Rudolfova č. p. 120 vč. st. p. č. 590 a části p. p. č. 805/10
stanovené dle GP vše k. ú. Bynov, s podmínkou zajištění samostatného přístupu k objektu.
Usnesení č. ZM 05 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 237 o výměře 1419 m2 v k.ú. Vilsnice na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 660 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly jako přístup
k nemovitosti
Usnesení č. ZM 05 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 1941 o výměře 269 m2 pod objektem a části pozemku p.č.
3097 o výměrách dle GP v k.ú. Děčín jako zázemí k nemovitostem na st.p.č. 1940, 1941 a 1942
k.ú. Děčín s podmínkou zatížení částí pozemků věcným břemenem práva chůze a jízdy pro
vlastníky objektů čp. 628 a čp. 574 Kamenická ul.
Usnesení č. ZM 05 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 118/1 o výměře 1938 m2 a p.č. 119 o výměře 1460 m2 v k.ú.
Nebočady na zahradu
Usnesení č. ZM 05 03 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 814/7 o výměře 119 m2, p.č. 784 o výměře 1983 m2 a p.č. 821
o výměře 1571 m2 v k.ú. Křešice u Děčína pro scelení území na vznik průmyslové zóny.
Usnesení č. ZM 05 03 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 576/4 (dle GP č. 529-009/2004 ozn. jako díl „a“)
o vým. 2 m2 k.ú. Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 488/2 o vým. 181 m2 a části pozemku p.č. 442 o vým. dle GP
k.ú. Boletice nad Labem jako zahrady a zázemí k RD.
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Usnesení č. ZM 05 03 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 195 o výměře 761m2 k.ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 03 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 1063/4 o vým. 18 m2 a část pozemku p.č. 1063/5
o výměře dle GP v k.ú. Děčín Staré Město – pozemek pod stavbou a na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 03 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 469 o výměře dle GP k.ú. Křešice u Děčína za účelem
rozšíření zahrad.
Usnesení č. ZM 05 03 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 370/3 o výměře dle GP v k.ú. Děčín Staré Město na
zahradu – zázemí k domu
Usnesení č. ZM 05 03 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
-

-

z majetku města část pozemku p.č. 1718/1 dle GP č. 2328-135/2003 ozn. jako st.p.č. 1718/18
o výměře 9 m2
do majetku města část pozemku p.p.č. 1718/13 dle GP ozn. jako p.p.č. 1718/17 o výměře 7
m2 vše v k.ú. v k.ú. Podmokly

za účelem majetkoprávního urovnání.

Usnesení č. ZM 05 03 05 13
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1147/2 (dle GP č. 541-270/2004 se jedná o p.p.č. 1147/7
o výměře 111 m2 ) v k.ú. Bělá u Děčína manželům Jaroslavu a Haně Schmidtovým, oba bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 775,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 828/3 o výměře 1172 m2 v k.ú. Prostřední Žleb manželům Petrovi a Janě
Culkovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 78 600,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 356/1 (dle GP č. 394-164/2004 se jedná o pozemek p.č. 356/3
o výměře 555 m2) v k.ú. Chrochvice manželům Ivetě a Bohuslavu Hanouskovým, oba bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 13 875,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup a prodej částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 356/1 (dle GP č. 394-164/2004 se jedná o díly „a+c“
o výměrách 21 m2) v k.ú. Chrochvice manželům Ing. Josefovi a Heleně Zdeňkovým, oba bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 525,-Kč + ostatní náklady a
výkup části pozemku p.č. 356/1 (dle GP č. 394-164/2004 se jedná o díl „d“ o výměře 3 m2)
v k.ú. Chrochvice od manželů Ing. Josefa a Heleny Zdeňkových, oba bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 75,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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variantu č.1, tj. prodej části pozemku p.č. 941/2 (dle GP č. 555-271/2004 se jedná o p.p.č. 941/3
o výměře 168 m2 ) v k.ú. Prostřední Žleb paní Daně Bartákové, bytem
Děčín
se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 64 848,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 842 o výměře 225 m2, části pozemku p.č. 847 o výměře 157 m2 a části
pozemku p.č. 845/1 o výměře 4178 m2 (dle GP č. 574-019/2005 se jedná o pozemek p.č. 845/1
o výměře 4335 m2 ) v k.ú. Bynov panu Jaroslavu Hrochovi, bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 114 000,-Kč + ostatní náklady
( varianta č. 1).
Usnesení č. ZM 05 03 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1055/33 o výměře 360 m2 v k.ú. Prostřední Žleb manželům Haně
a Václavu Kvítkovým, oba bytem Praha se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 000,-Kč
+ ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 05 03 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 244 o výměře 220 m2 v k.ú. Podmokly manželům Petrovi a Zlatě
Paroubkovým, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 500,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a

schvaluje
prodej pozemku p.č. 971/5 o vým. 590 m2 k.ú. Boletice nad Labem pro manžele Bohumíra
a Olgu Mikuleckých, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 24 750,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 22
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město a

schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 169/1 (dle GP č. 564-17/2004 ozn. jako díl „a“ o vým. 45 m2 a díl „b“
o vým. 6 m2) k.ú. Děčín Staré Město pro manžele Jiřího a Lenku Svobodovy , Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 2 025,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a

schvaluje
prodej pozemku p.č. 130/2 o vým. 294 m2 k.ú. Podmokly pro manžele Stanislava a Stanislavu
Pflégerovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 7 350,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej a zatížení částí pozemků věcným břemenem
v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej částí pozemků a to:
1. část pozemku p.č. 837/16 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek p.č. 837/16
o vým. 1227 m2) k.ú. Bynov pro manžele Evu a Ladislava Zálišovy, Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 30 675,- Kč + ostatní náklady.
2. části pozemků p.č. 837/50, p.č. 837/51 a p.č. 837/1 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako
pozemek p.č. 837/59 o vým. 356 m2 a p.č. 837/60 o vým. 102 m2) k.ú. Bynov pro manžele
Jaroslavu a Vladimíra Javůrkovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 11
450,- Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva
přístupu dle GP č. 540-001/2004 a to bezúplatně pro vlastníka pozemku p.č. 837/16 k.ú.
Bynov.
3.

části pozemků p.č. 837/50 a p.č. 837/1 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek
p.č. 837/50 o vým. 733 m2) k.ú. Bynov pro manžele Ivanu a Františka Valentovy,
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 18 325,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu dle GP
č. 540-001/2004 a to bezúplatně pro vlastníka pozemku p.č. 837/16 k.ú. Bynov.

4. části pozemků p.č. 837/50 a p.č. 837/26 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek p.č.
837/61 o vým. 379 m2) k.ú. Bynov pro manžele Růženu a Oldřicha Klementovy, Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 475,- Kč + ostatní náklady.
5. části pozemků p.č. 837/50 a p.č. 837/26 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek p.č.
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837/62 o vým. 344 m2) k.ú. Bynov pro manžele Věru a Miroslava Pilařovy, Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 8 600,- Kč + ostatní náklady.
6. části pozemků p.č. 837/50, p.č. 837/26 a p.č. 837/1 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako
pozemek p.č. 837/64 o vým. 591 m2) k.ú. Bynov pro manžele Annu a Ivana Miškovy, Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 14 775,- Kč + ostatní náklady.
7. části pozemků p.č. 837/26 a p.č. 837/1 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek p.č.
837/65 o vým. 618 m2) k.ú. Bynov pro manžele Evu a Jaroslava Starcovy,
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 15 450,- Kč + ostatní náklady.
8. části pozemků p.č. 837/26 a p.č. 837/1 (dle GP č. 540-001/2004 ozn. jako pozemek
p.č. 837/66 o vým. 491 m2) k.ú. Bynov pro manžele Evu a Karla Klusáčkovy, Děčín
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 12 275,- Kč + ostatní náklady.

se

Usnesení č. ZM 05 03 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
variantu č. 2, tj. prodej pozemku p.č. 106 o výměře 446 m2 a p.č. 107 o výměře 244 m2
v k.ú. Vilsnice společnosti PARS Děčín spol. s.r.o., Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 172 500,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 03 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2644/7 dle GP č. 2518-011/2005 ozn. jako p.p.č. 2644/7 díl „a“
o výměře 140 m2 v k.ú. Podmokly pro manžele Zdenu a Oldřicha Gregorovy, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 500,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 05 03 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 407/2 o výměře 188 m2 v k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Ludmilu Seňkovou, Děčín za cenu 47 000,- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 05 03 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 1550 o výměře 26 m2 v k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Blanku Vejšickou, Děčín za cenu 260,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem vedení odvodňovacího zařízení přes p.p.č.
1550 a práva vstupu na pozemek p.č. 1550 k.ú. Krásný Studenec v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro oprávněného, tj. město Děčín.
Usnesení č. ZM 05 03 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
směnu pozemků a to:
− z majetku města pozemek p.č. 344/7 o vým. 682 m2 k.ú. Křešice u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím do vlastnictví HJEMSTED, spol. s r.o., Děčín
− do majetku města pozemky p.č. 344/8 o vým. 317 m2 a p.č. 344/9 o vým. 144 m2
k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví HJEMSTED, spol.
s r.o., Děčín
s tím, že směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 05 03 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 27 ze dne 16.12.2004 ve smyslu změny textu
z původního „ za cenu 1 019 015,- Kč + ostatní náklady“ na nový text „ za cenu 159 000,- Kč +
ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 05 03 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k.ú. Březiny
u Děčína a
revokuje
usnesení č. ZM 0305 0725 ze dne 17.4.2003 v plném znění a
schvaluje
prodej částí pozemku st.p.č. 137/1 dle GP č. 475-195/2003 ozn. jako st.p.č. 137/1 o výměře 512
m2, st.p.č. 137/4 o výměře 49 m2 a p.p.č. 1306 o výměře 464 m2, část pozemku
p.č. 332/3 dle GP č. 378-164/1999 ozn. jako p.p.č. 332/5 díl „a“ o výměře 326 m2 a část
pozemku p.č. 428/7 dle GP ozn. jako p.p.č. 332/5 díl „b“ o výměře 43 m2 vše v k.ú. Březiny
u Děčína pro MUDr. Jaroslava Schmitta, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 98 850,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 03 05 32
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0306 0635 ze dne 22.05.2003, týkající se odprodeje pozemků
p.č. 190 a 194/1 (dle GP se jedná o p.p.č. 190) v k.ú. Dolní Žleb ve smyslu vypuštění textu „…
pro manžele Jana Hnilicu, bytem Děčín …“.
Usnesení č. ZM 05 03 05 33
Zastupitelstvo města projednalo dopis manželů Beckových a
neschvaluje
vrácení částky ve výši 48 480,- Kč z kupní ceny za pozemek p.č. 247 k.ú. Nebočady manželům
Antonínovi a Jitce Beckovým, Děčín a panu ing. Liborovi Beckovi, Jílové u Prahy.
Usnesení č. ZM 05 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo uzavření partnerské spolupráce mezi města Děčín a Jonava a
schvaluje
uzavření navázání spolupráce mezi městy Děčín a Jonava.
Usnesení č. ZM 05 03 06 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o možnosti zřízení fondu oprav pro vlastníky trvale
obydleného domu nebo rodinného domu nebo vlastníky bytů ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu na území města Děčín a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k zřízení fondu oprav na výměnu
domovních olovněných rozvodů.
Usnesení č. ZM 05 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost o stanovení postupu ve věci realizace Programu rozvoje
ZOO Děčín do roku 2008 a
schvaluje
pokračovat v realizaci “Programu” postupnou výstavbou jednotlivých objektů
( varianta č. 2).
Usnesení č. ZM 05 03 06 04
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
AVAZ Děčín a
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schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu AVAZ Děčín v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 05 03 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh obcí Dobkovice a Malšovice o způsobu úhrady
neinvestičních výdajů na žáky, kteří navštěvují základní školy v Děčíně a mají trvalý pobyt
v obcích Dobkovice a Malšovice, a
r o z h o d l o
o prominutí pohledávky za obcemi Dobkovice a Malšovice dle důvodové zprávy a
s c h v a l u j e
a) Dohodu o narovnání
b) Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů
mezi městem Děčín a obcemi Dobkovice a Malšovice.
Usnesení č. ZM 05 03 06 07
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 Petrem a Ilonou Kováčovými,
Evou Pulkovou, Děčín, Blaženou Benešovou, Děčín, Hanou Holubovou, Děčín.

Děčín (2x),

Usnesení č. ZM 05 03 06 08
Zastupitelstvo města projednalo žádosti pana Daniela Vrátného, pana Václava Hodbodě, paní
Jaroslavy Mackaňukové, pana Jindřicha Tyla a paní Jarmily Drncové o prominutí poplatku
z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Vrátnému z částky 111 392,--Kč na
10%, tj. 11 139,20Kč, panu Hodboďovi z částky 65 176,--Kč na 10%, tj. 6 517,60Kč, paní
Mackaňukové z částky 47 337,37,--Kč na 10%, tj. 4 733,70 Kč, panu Tylovi z částky
96 211,87 Kč na 10%, tj. 9 621,20 Kč a paní Drncové z částky 56 045,--Kč na 10%, tj.
5 604,50Kč,
Usnesení č. ZM 05 03 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace nad 50 000 Kč pro Agenturu
osobní asistenční služby a Oblastní charitu Česká Kamenice a
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schvaluje
1. poskytnutí dotací pro Agenturu osobní asistenční služby a Oblastní charitu Česká Kamenice
dle důvodové zprávy a
2. návrhy smluv na poskytnutí dotací organizacím a sdružením poskytující sociální služby.
Usnesení č. ZM 05 03 06 10
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh na poskytnutí daru paní Martině Pátkové, a
rozhodlo
poskytnout dar ve výši 37.340,- Kč ( varianta č. 2)
Usnesení č. ZM 05 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok 2005 a
tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 03 07 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 11/2005 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 3. března 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 03 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozšíření 2. změny Územního plánu města Děčín o
dalších 5 lokalit pro výstavbu rodinných domů a
schvaluje
rozšíření 2. změny Územního plánu města Děčín s tím, že část finančních nákladů na pořízení
změny bude hrazena iniciátory změn.
Usnesení č. ZM 05 03 08 02
Zastupitelstvo města projednalo 3. změnu Územního plánu města Děčín – průmyslová zóna
Křešice a
schvaluje
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 21 05 06 ze dne 18. listopadu
2004 a pořízení 3. změny Územního plánu města Děčín pro rozšíření průmyslové zóny
Křešice s tím, že finanční náklady na pořizovanou změnu budou hrazeny iniciátorem změny
a
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2) vyslovení podpory projektu pro rozšíření loděnice ve městě Děčín – k.ú. Křešice u Děčína ze
strany města Děčín.

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

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