Město Děčín

Usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 4. 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 04 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Milan Kunc – předseda
Ing. Jiří Šťastný
Jaroslav Foldyna
Usnesení č. ZM 05 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 1095 ul. Tyršova 3, Děčín I a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp.
1095 ul. Tyršova 3, Děčín I do 31.5.2006.
Usnesení č. ZM 05 04 02 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost Pavla Horáčka, bytem Děčín a manželů Bedřicha a Aleny
Vepřovských, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 85
ul. Vítězství, Děčín XXXII do 30.6.2005.
Usnesení č. ZM 05 04 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 856 ul. Podmokelská 4, Děčín
IV a
schvaluje
prodej objektu čp. 856 ul. Podmokelská 4, Děčín IV s pozemkem st.p.č. 1211 k.ú. Podmokly za
předkládací cenu 719 300,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 04
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Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 855 ul. Podmokelská 6, Děčín
IV a
schvaluje
prodej objektu čp. 855 ul. Podmokelská 6, Děčín IV s pozemkem st.p.č. 1210 k.ú. Podmokly za
předkládací cenu 948 300,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín
IV a
schvaluje
prodej objektu čp. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV s pozemkem st.p.č. 1209 k.ú. Podmokly za
předkládací cenu 1 055 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemců o posouzení ceny objektu čp. 239 ul.
U Zámečku, Děčín IX a
schvaluje
další snížení předkládací ceny objektu čp. 239 ul. U Zámečku, Děčín IX o 50 %, tj. na částku 676
700,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Barcalové o přímý prodej objektu čp. 138 Prokopa
Holého 23, Děčín IV a
neschvaluj e
přímý prodej objektu čp. 138 ul. Prokopa Holého 23, Děčín IV včetně pozemku st.p.č. 926 k.ú.
Podmokly paní Marii Barcalové za cenu 3 600 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 08
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 391 ul. V Sídlišti, Děčín
XXXII a
schvaluje
přímý prodej objektu čp. 391 ul. V Sídlišti, Děčín XXXII včetně pozemku st.p.č. 832/10 k.ú.
Boletice panu Martinu Juskuvovi za cenu 3 700 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 04 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 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
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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 dle GP č. 1700-041/2005 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb..
46. manželé Vladimír Gross a Monika Grossová, oba bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1312/9 vč. podílu 760/29629 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková: 151 762,- 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 04 02 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 12) rozhodnutí ZM
č. 329/2005/RKS/1318 a
2) nové znění bodu 12) rozhodnutí ZM č. 329/2005/RKS/1318 takto:
kupující:
12. Lubomír Buchal, bytem: Děčín
byt.j.č. 1318/16 vč. podílu 980/30162 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková: 195 694,- Kč
Usnesení č. ZM 05 04 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. ZM 04 21 02 08 ze dne 18.11.2004, a to bodu 27) doplňku č. 1
rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 a
2) nové znění bodu 27) rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 takto:
kupující:
27. Petr Ibler, bytem Děčín ,
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byt.j.č. 304/5 vč. podílu 662/22432 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková: 124 373,- Kč
Usnesení č. ZM 05 04 02 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 340/2005/RKS/1087/2 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
sch valuje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 1087/2, ul. Zámecká
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 154, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Daniela Marešová, bytem: Děčín
kupní cena: 98 000,V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávat tepelnou energii na odběrná místa mimo budovu
- že po dobu 10let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- právo odebírat signál STA a umožnit dodávku STA do vedlejší budovy a společně se podílet na
provozu, opravách a údržbě STA.
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
Usnesení č. ZM 05 04 02 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 356/2005/RKS/171/13 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. 171/13 v budově čp. 171, 172 ul. Kosmonautů a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 630/28416 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 384
v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaromír a Jana Němečkovi, bytem , Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 140 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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- 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
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 04 02 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 355/2005/RKS/323/6 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 323/6 v budově čp. 318, 323 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 518/14318 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1778
v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Otrošina, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 250 000,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
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 05 04 02 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 357/2005/RKS/243/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 243/2 v budově čp. 243, 244 ul. K. Světlé a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 338/5332 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 357
v k.ú. Chrochvice, dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
Michal Otrošina, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 55 000,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 04 02 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 358/2005/RKS/336/23 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. 336/23 v budově čp. 334, 335, 336 ul. Litoměřická
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 576/33491 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 484 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vojtěch a Květa Pulkovi, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 210 000,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 kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, a. s.
- 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 04 02 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 359/2005/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
1) revokaci usnesení č. ZM 05 02 03 15 ze dne 24.2.2005 a
2) 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:
Vojtěch a Květa Pulkovi, bytem Děčín
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za nabídnutou cenu: Kč 92 000,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 04 02 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 354/2005/RKS/264/1 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. 264/1 v budově čp. 264, 265 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 571/13980 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1428,
1429 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Milan Poláček, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 110 110,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- 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 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 04 02 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 04 14 02 12 ze dne 19.2.2004
Usnesení č. ZM 05 04 02 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Švarcových o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
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výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 1334/22 v objektu čp. 1334
Dvořákova, Děčín II manželům Heleně a Marku Švarcovým a poskytnout slevu v případě splnění
podmínek dle „Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 05 04 02 21
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje b.j.č. 304/17 v objektu čp. 304 Košická,
Děčín IX a
schvaluje
prodej b.j.č. 304/17 v objektu čp. 304 Košická, Děčín IX jako obsazené osobou bez nájemního
vztahu v dohadovacím řízení za cenu stanovenou dle „Doplňkových pravidel“ navýšenou o 10%.

Usnesení č. ZM 05 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 5/2005/OMH o odprodeji nebytového
objektu – garáže a
schvaluje
prodej nebytového objektu – garáže na pozemku p.č. 853/5 včetně pozemku p.č. 853/5 zast. plocha
k.ú. Podmokly
kupující:
pan Jaroslav Vais, bytem Děčín
za kupní cenu 141 000,- 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 objektu dle čl. VII odst.1) ve výši 20 %, tj. 10 644,- Kč
Usnesení č. ZM 05 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 6/2005/OMH o odprodeji nebytového
objektu – garáže a
schvaluje
prodej nebytového objektu – garáže na pozemku p.č. 853/6 včetně pozemku p.č. 853/6 zast. plocha
k.ú. Podmokly
kupující:
manželé Mgr. Stanislav a Mgr. Helena Pazderkovi, bytem Děčín
za kupní cenu 70 328,- Kč
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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 objektu dle čl. VII odst.1) ve výši 13,68 %, tj. 9 620,- Kč
Usnesení č. ZM 05 04 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu a
schvaluje
předkládací cenu objektu č. p. 97 vč. st. p. č. 667 k. ú. Horní Oldřichov za cenu dle ZP ve výši
98 660,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. ZM 05 04 03 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost BK Děčín s. r. o. o poskytnutí příspěvku a
schvaluje
poskytnutí příspěvku BK Děčín s. r. o. na vybavení objektu sportovní haly Maroldova 2, Děčín I, ve
výši 224 492,- Kč, dle kalkulace uvedené v žádosti ze dne 8.3.2005 s tím, že finanční prostředky
budou uvolněny z navržené rezervy, za podmínky, že toto vybavení zůstane v majetku města.
Usnesení č. ZM 05 04 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 4/2005/OMH o odprodeji nebytového
domu a
schvaluje
prodej nebytového domu č.p. 31 Teplická ul. s částí pozemku p.č. 853/3 a částí pozemku p.č. 853/4
k.ú. Podmokly dle geoplánu č. 2358-154/2003
kupující:
Vais Alexander, bytem Děčín
Vais Jaroslav, bytem Děčín
Vaisová Eva, bytem, Děčín
Vais Lubomír, Děčín

podíl ¼
podíl ¼
podíl ¼
podíl ¼

287 500,-Kč
287 500,-Kč
287 500,-Kč
287 500,-Kč

za kupní cenu 1 150 000,-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 17,66 % tj.140 600,-Kč

Usnesení č. ZM 05 04 04 01
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 664/1 o výměře 352 m2 v k.ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat prodat části pozemku p.č. 718/1 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k.ú. Bynov na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 927 o výměře 200m2 k.ú. Vilsnice za účelem podnikání.
Usnesení č. ZM 05 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města
1. prodat pozemky p.č. 1708 o výměře 31m2, p.č. 1603 o vým. 301 m2, p.č. 1595/1 o vým.
1387 m2, p.č. 567/11 o vým. 68 m2, p.č. 584/8 o vým. 1733 m2, p.č. 426/16 o vým. 86 m2, a část
pozemku p.č. 1599/2 o vým. dle GP vše v k.ú. Velká Veleň za účelem scelení pozemků a
2.

prodat pozemek p.č. 139/2 o vým. 621 m2 k.ú. Velká Veleň na stavbu RD.

Usnesení č. ZM 05 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1213, dle GP č. 1683-155/2004 ozn. p.p.č. 1213/4 o výměře 67 m2, v k.ú.
Děčín pro Ing. Annu Špačkovou, bytem Děčín, Ing. Pavla Špačka, bytem Dolní Poustevna a Mgr.
Ivu Jakubcovou, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 675,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 643/1 dle GP č. 398-020/2005 ozn. jako díl „a“ o výměře 291 m2 v k.ú.
Chrochvice pro pana Petra Hajného, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 72
750,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 05 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
postup prodeje pozemku st.p.č. 98/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 401/5 o výměře 56 m2 a části pozemku
p.č. 401/2 dle GP č. 546-015/2005 ozn. jako p.p.č. 401/2 o výměře 149 m2 k.ú. Bělá u Děčína
formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době
evidováni jako žadatelé o odkoupení uvedených pozemků. Výchozí cena bude stanovena dle
„Zásad“ tj. 52 000,-Kč + cena za trvalé porosty oceněné ve znaleckém posudku + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným nájemcům, a to
po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
Usnesení č. ZM 05 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 481/1 o výměře 1 959 m2 v k.ú. Lesná u Děčína pro manžele Drahomíru
a Miloše Koudelkovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 795,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem
Usnesení č. ZM 05 04 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. prodej části pozemku p.č. 46/1 dle GP č. 2433-53/2003 ozn. jako p.p.č. 46/9 o výměře
64 m2 v k.ú. Podmokly pro manžele Machutovy, bytem
Děčín
se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 1 600,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
2. prodej části pozemku p.č. 46/1 dle GP č. 2433-53/2003 ozn. jako p.p.č. 46/11 o výměře 9 m2
v k.ú. Podmokly pro Ing. Kamilu Machutovou, bytem
Děčín
se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 1 350,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 04 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 984 o výměře 168 m2 a pozemku p.č. 663/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Bynov
pro manžele Miroslava a Vladimíru Šormovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 38 900,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 04 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 342 (dle GP č. 397-008/2005 se jedná o p.p.č. 342/2 o výměře 62 m2 )
v k.ú. Chrochvice manželům Ilonce a Milošovi Vovsovým, oba bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 1 550,-- Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 05 04 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 1250/35 (dle GP č. 1686-272/2004 se jedná o p.p.č. 1250/88
o výměře 579 m2 a p.p.č. 1250/89 o výměře 14 m2 ) v k.ú. Děčín panu Otto Černohorskému, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 195.690,-Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 04 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Velká Veleň a
schva luje
1/ prodej části pozemku p.č. 1733 a části pozemku p.č. 42/1 (dle GP č. 200-11/2005 se jedná o díly
„c+a“ o výměře 325 m2) v k.ú. Velká Veleň manželům Josefovi a Markétě Němcovým, oba bytem
Praha se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 250,-Kč + ostatní náklady a
2/ prodej pozemku p.č. 41 o výměře 518 m2 a části pozemku p.č. 1733 (dle GP č. 200-11/2005 se
jedná o p.p.č. 1733 o výměře 613 m2 ) v k.ú. Velká Veleň panu Ing. Milanu Šlamborovi, bytem
Ústí nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 38 275,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 04 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 899/57 a části pozemku p.č. 899/36 (dle GP č. 481-014/2005 se jedná
o p.p.č. 899/61 o výměře 225 m2 ) v k.ú. Horní Oldřichov paní Janě Kehlerové, bytem Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 625,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 04 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků ve městě Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků pod průtahovými komunikacemi ve městě Děčín:
1/ pozemek p.p.č. 1120/1 o výměře 3909 m2 k.ú. Podmokly na Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
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2/ pozemek p.p.č. 799/1 o výměře 8630 m2 v k.ú. Loubí u Děčína na Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
3/ pozemek p.p.č. 1557/2 o výměře 11062 m2 k.ú. Horní Oldřichov na Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
4/ pozemek p.p.č. 1207/1 o výměře 17537 m2 v k.ú. Bynov na Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správu Ústeckého kraje, se sídlem v Chomutově
Usnesení č. ZM 05 04 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení kupní ceny a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 29 ze dne 16.12.2004, týkající se odprodeje pozemku
p.č. 2858 v k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního „…za cenu 24.950,-Kč …“ na nový
text „…za cenu 9.950,-Kč …“
Usnesení č. ZM 05 04 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení kupní ceny a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 33 ze dne 16.12.2004, týkající se odprodeje pozemku
p.č. 1366 v k.ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „…za cenu 48.850,-Kč + ostatní
náklady.“ na nový text „…za cenu 28.850,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 04 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k.ú. Boletice
n.L. a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 02 05 46 ze dne 24. 02. 2005 v plném znění a
2. prodej částí pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 nově ozn. jako pozemek p.č. 352/4
o vým. 21 m2 a díl „c“ o vým. 2 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 230,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 04 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 04 21 04 20 ze dne 18. 11. 2004 v plném znění

Usnesení č. ZM 05 04 05 01
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Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a
schvaluje
změnu sídla Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, na adresu Děčín I, Fűgnerova
665/18.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
Usnesení č. ZM 05 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupném odkanalizování Děčína do roku 2010
a
pověřuje
starostu města iniciovat zřízení pracovní skupiny, do níž budou jmenováni: zástupce města,
zástupce odboru rozvoje a zástupci SVS, a.s. a SčVK, a.s. - s cílem projednat harmonogram
a přípravu technického a finančního projektu za účelem možnosti získání prostředků z Fondu
soudržnosti EU.
Usnesení č. ZM 05 04 05 03
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
FK Kovostroj Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu FK Kovostroj Děčín v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 05 04 05 04
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
Sportcentrum DUNA a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Sportcentrum DUNA v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 05 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
SK policie Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu SK policie Děčín v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 05 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
Cyklistický klub Slavoj Terezín a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Cyklistický klub Slavoj Terezín
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury na zajištění
kulturních akcí a na činnost v roce 2005 a
rozhodlo
poskytnout finanční dotace pro subjekty pracující v oblasti kultury dle důvodové zprávy ve výši nad
50.000,-Kč na zajištění kulturních akcí a na činnost v roce 2005 a
schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo výroční zprávu Městského divadla Děčín za rok 2004 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo finanční spoluúčast města po dobu trvání projektu „ Komunitní
plán města Děčína“ ve výši 12 % z celkové částky projektu, tj. v roce 2005 maximálně 50 000 Kč,
pro rok 2006 maximálně ve výši 50 000 Kč a toto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh 1. změny Územního plánu města Děčín a
schvaluje
1. změnu Územního plánu města Děčín v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vymezení její závazné části a
bere na vědomí
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1) vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných při veřejném projednání 1. změny Územního
plánu města Děčín
2) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu.
Usnesení č. ZM 05 04 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh „Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 1/2005“, kterou se
vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín a
vydává
„Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 1/2005“ v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 04 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
a pořízení 4. změny Územního plánu města Děčín pro soustředěnou výstavbu rodinných domů
v lokalitě Krásný Studenec a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 03 08 01 ze dne 24.3.2005 (vyjmutí
lokality Krásný Studenec) a pořízení 4. změny Územního plánu města Děčín s tím, že finanční
náklady na pořizovanou změnu budou plně hrazeny iniciátorem změny.

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pitaš v. r.
JUDr. Otakar Pazdziora v. r.

Předseda návrhové komise: Ing. Milan Kunc v. r.

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

Pavel Jeřábek v. r.
místostarosta
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