Město Děčín
USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. 5. 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 05 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Baudisch – předseda
Mgr. Danuše Koluchová
Ivana Stárková
Usnesení č. ZM 05 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Josefa Zavřela, bytem , Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“ a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj.
prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 363 ul. Teplická 56, Děčín IV do
31.10.2005.
Usnesení č. ZM 05 05 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 1/05/OMH o odprodeji podílu
5517/6064 domu čp. 1226 ul. Palackého 16, Děčín IV z majetku města Děčína a
schvaluje
1) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 0419 03 02 ze dne 23.9.2004 týkající se
výše podílu na objektu čp. 1226 ul. Palackého 16, Děčín IV a
2) prodej podílu 5517/6064 domu čp.1226 ul. Palackého 16, Děčín IV s pozemkem p.č. 950
zast.pl. k.ú. Podmokly
kupující:
manželé Kamil a Věra Růžkovi, bytem Děčín
podíl 603/6046 za kupní cenu 208 102,- Kč
Michal Murín, bytem Děčín
podíl 600/6046 za kupní cenu 207 132,- Kč
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manželé Alois Nekola, bytem Chlumec a Jaroslava Nekolová, bytem Děčín
podíl 720/6046 za kupní cenu 232 573,- Kč
Jiří Bechyně, bytem Děčín
podíl 608/6046 za kupní cenu 209 717,- Kč
manželé Petr a Yveta Murínovi, bytem Děčín
podíl 703/6046 za kupní cenu 253 733,- Kč
Marie Špidlová, bytem Děčín
podíl 608/6046 za kupní cenu 209 717,- Kč
manželé Václav a Anna Kořenovi, bytem Děčín
podíl 603/6046 za kupní cenu 208 102,- Kč
manželé Jiří a Libuše Mikšovi, bytem Děčín
podíl 608/6046 za kupní cenu 209 717,- Kč
FORTUNA sázková kancelář a.s. se sídlem Praha
podíl 464/6046 za kupní cenu 467 207,- Kč
V souladu se "Zásadami"
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 20%,
tj. 337 163,- Kč
Usnesení č. ZM 05 05 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 2/05/OMH o odprodeji domu čp.
744 ul. Lužická 11, Děčín II z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej domu čp.744 ul. Lužická 11, Děčín II s pozemkem p.č. 756 zast.pl. k.ú. Děčín
kupující:
byt.j.č.
744/1 Marie Moravcová
744/2 Miroslav Hubáček
744/3 manž.Miroslav a Andrea Burikovi
744/4 manž.Karel a Zdeňka Horký 1
744/5 Jan Havlíček

podíl spol.ploch
809/5992
967/5992
1885/5992
455/5992
876/5992

kupní cena v Kč
193 501,231 292,450 865,348 015,209 527,-

V souladu se "Zásadami"
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 20%,
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tj. 196 882,- Kč
Usnesení č. ZM 05 05 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 3/05/OMH o odprodeji domu čp.
741 ul. Teplická 199, Děčín IV z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej domu čp.741 ul. Teplická 119, Děčín IV s pozemkem p.č. 567/1 zast.pl. k.ú. Horní
Oldřichov
kupující:
Roland Klucký, bytem Děčín
za kupní cenu 578 600,- Kč
V souladu se "Zásadami"
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ ve výši 20%,
tj. 101 053,- Kč
Usnesení č. ZM 05 05 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM č. 05 02 03 01 ze dne 24. 2.
2005 o prodeji objektu čp. 154 ul. Teplická 89, Děčín IV včetně pozemků stp.č. 1088/2 a
1078/1 k.ú. Podmokly a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 05 02 03 01 ze dne 24.2.2005 o následující text:
.....V souladu se "Zásadami"
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
Usnesení č. ZM 05 05 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 341/2005/RKS/136 o odprodeji
podílu o velikosti 2826/3974 na nemovitosti z majetku města Děčína dle "Doplňkových
pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných
domech“
revokuje
usnesení č. ZM 0418 03 06 ze dne 17.6.2004 týkající se rozhodnutí ZM č. 319/2004/RKS/136
o prodeji nemovitosti manželům Petrovi a Evě Polívkovým a
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schvaluje
prodej nemovitosti - podílu o velikosti 2826/3974 na nemovitosti č.p. 136 ul. Litoměřická,
včetně podílu o velikosti 2826/3974 na pozemku st.p.č. 488/1 v k.ú. Staré Město, dle
Občanského zákoníku.
kupující:
Dušan Hrbek a Luďka Hrbková, oba bytem Děčín
kupní cena: 401 000,-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.
76 045,-Kč
Usnesení č. ZM 05 05 02 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 342/2005/RKS/82 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 č.p. 82, 83, ul. Labské nábřeží, a s nimi souvisejících spoluvlastnických
podílů na společných částech budovy, na pozemku st.p.č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb, dle
zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. manželé Josef Kolařík a Věra Kolaříková, oba bytem: Děčín
byt.j.č. 82/2 vč. podílu 711/4069 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
99 024,- Kč
2. Jiřina Zemancová, bytem: Děčín
byt.j.č. 82/5 vč. podílu 580/4069 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
81 103,- Kč
3. Jitka Martinová, bytem Děčín
byt.j.č. 83/2 vč. podílu 345/4069 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
51 439,- Kč
4. Drahomíra Maidlová, bytem: Děčín
byt.j.č. 83/4 vč. podílu 357/4069 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
53 167,- Kč
5. Ida Ferková, bytem: Děčín
byt.j.č. 83/5 vč. podílu 537/4069 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
75 221,- Kč
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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 05 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 343/2005/RKS/390 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 č.p. 390 ul. V Sídlišti, včetně pozemku st.p.č. 832/9 v k.ú. Boletice nad
Labem, dle Občanského zákoníku.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE s.r.o., sídlem: Děčín
kupní cena: 3 450 000,-Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
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 6,98 %, tj.
181 776,-Kč
Usnesení č. ZM 05 05 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 144/2001/RKS/171 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. 171, 172, ul. Kosmonautů
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 384, v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb..
36. Radka Störzerová, bytem: Děčín
byt.j.č. 171/3 vč. podílu 790/28416 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
158 297,- Kč
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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 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
Při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
V souladu s "Doplňkovými pravidly"
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové ceny jednotek dle čl.VIII, odst.1.
- se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
Usnesení č. ZM 05 05 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 325/2004/RKS/225 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. 225, 226, 227, 228, ul. 28. října
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 227, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb..
45. Marie Průšová, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 226/11 vč. podílu 354/34418 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
69 773,- 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, 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 05 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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
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schvaluje
prodej nemovitosti - jednotek v budově č.p. 243, ul. Košická, a s nimi 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..
28. manželé Miloslav Rolenc a Antonie Rolencová, bytem: Děčín
byt.j.č. 243/4 vč. podílu 458/18178 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
84 501,- Kč
29. Kateřina Pilařová, bytem: Děčín
byt.j.č. 243/29 vč. podílu 665/18178 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
122 692,- 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 05 02 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. 05 03 03 11 ze dne 24.03.2005, týkající se bodu 27)
doplňku č. 1 rozhodnutí ZM 332/2005/RKS/243.
Usnesení č. ZM 05 05 02 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 354/2005/RKS/1193/10 o
odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1193/10 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:
Ing. David Kvasnička, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 340 000,7

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“
- 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 05 02 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 355/2005/RKS/354/70 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. 354/70 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:
Alexandra Kalová, bytem Kámen
Petr Kala, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 120 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let 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 05 02 15
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 356/2005/RKS/1334/3 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. 1334/3 v budově čp. 1334 ul. Jiráskova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 432/3963 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
2050 a spoluvlastnických podílů ve výši 432/3963 na vedlejším pozemku st. p. č. 2049 v k.ú.
Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ing. Petr Sukdol, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 290 000,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 před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 05 02 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 357/2005/RKS/171/22 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. 171/22 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:
Michal Kubát, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 149 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- 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
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vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 05 02 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 358/2005/RKS/302/16 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
revokaci usnesení č. ZM 04 19 03 25 ze dne 23.9.2004 a
prodej bytové jednotky č. 302/16 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 356/50261 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 611 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Eva Hrbková, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 73 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě
- 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
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 05 05 02 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 359/2005/RKS/354/72 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. 354/72 v budově čp. 354 ul. Žerotínova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 687/36592 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
571 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Miroslava Kalinová, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 134 325,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
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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
- 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
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem
do KN
Usnesení č. ZM 05 05 02 19
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Aleny Erbenové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej bytové jednotky č. 300/10 v objektu čp. 300
Vítova, Děčín IX paní Aleně Erbenové za nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. 73 853,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 05 02 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Pavlíny Veberové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji
bytové jednotky č. 656/2 v objektu čp. 656 Bezručova 21, Děčín IV paní Pavlíně Veberové do
31.5.2005.

Usnesení č. ZM 05 05 02 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
- částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 21 02 04 ze dne 18.11.2004, č. ZM 04 23 02 04 ze
dne 16.12.2004, č. ZM 05 01 02 12 ze dne 27.1.2005 a č. ZM 05 03 03 07 ze dne 24.3.2005
ve smyslu změny textu z původního na nový text „ … prodej nemovitostí – jednotek v budově
čp. 1312, 1313 ul. Dvořákova a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných
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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. … „ s tím, že ostatní ustanovení usnesení zůstávají v platnosti a
- částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 01 02 13 ze dne 27.1.2005 v bodě 2) ve smyslu
změny textu z původního na nový „ … st.p.č. 1250/3 dle GP č. 1700-041/2005 ...“.
Usnesení č. ZM 05 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a návrh předkládací ceny objektu
a
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 23 03 02 ze dne 16.12.2004 v plném znění a
schvaluje
předkládací cenu objektu č.p. 179, Pivovarská 30, Děčín IV včetně pozemku p.č. 1134 zast.
plocha, pozemku p.č. 1133 zahrada a pozemku p.č. 1135 ost. plocha, vše k.ú. Podmokly za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 974 930,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitostí.
Usnesení č. ZM 05 05 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 3/2005/OMH o odprodeji
bytového objektu č. p. 1929 Budapešťská 20a, Děčín VI vč. st. p. č. 1925/30 a p. p. č. 1925/31
vše k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej bytového objektu č. p. 1929 Budapešťská 20a, Děčín VI vč. st. p. č. 1925/30 a p. p. č.
1925/31 vše k. ú. Podmokly pro kupující:
manžele Jitku Ptáčkovou a Jiřího Niedla, oba bytem Děčín za kupní cenu ve výši
565 450,- Kč za podmínky, že nový vlastník se zavazuje vlastním nákladem zřídit:
- vlastní samostatnou přístupovou cestu k objektu č. p. 1929 Budapešťská 20a, Děčín VI,
která bude vedena přes pozemek p. č. 1925/31 k. ú. Podmokly
- novou vodovodní přípojku pro samostatné měření spotřeby vody a to vše do dvou let od
nabytí právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
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 8,55 % tj. 34 000,- Kč
Usnesení č. ZM 05 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat část p.p.č. 444/7 k.ú. Bělá u Děčína o výměře upřesněné geometrickým
plánem
Usnesení č. ZM 05 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 354 o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Vilsnice na stavbu 3-4 RD.
Usnesení č. ZM 05 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1611/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Velká Veleň za účelem
ucelení pozemků.
Usnesení č. ZM 05 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2825 a 2826 o výměrách dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2811 o výměře 1232 m2 v k.ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3453/78 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Podmokly
Usnesení č. ZM 05 05 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín-Staré Město a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 204/1 o výměře 914 m2 a p.č. 204/2 o výměře 16 m2
v k.ú. Děčín-Staré Město na zahradu k RD s podmínkou zatížení pozemku p.č. 204/1 věcným
břemenem práva chůze k pozemku st.p.č. 203 k.ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 05 05 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1265 o výměře 1201 m2 v k.ú. Podmokly na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 05 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 800/10 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Loubí u Děčína jako odstavnou plochu a zázemí k RD.
Usnesení č. ZM 05 05 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2805 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Podmokly na stavbu objektu k podnikání.
Usnesení č. ZM 05 05 04 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost ŘSD ČR – Správa Chomutov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 3657/38, 3657/49, 3657/52, 3657/62, 3657/46, 3657/47,
3657/34, 3657/37, 3657/38, 3590, 3569/2 o celkové výměře 1732 m2 a část pozemku
p.č. 3618 a část p.p.č. 3656/1 o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Podmokly
pro akci „I/62 Děčín – Vilsnice“..
Usnesení č. ZM 05 05 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 936/9 o výměře 19 m2 v k.ú. Podmokly na stavbu garáže.
Usnesení č. ZM 05 05 04 13
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3825 o výměře 693 m2 v k.ú. Podmokly na stavbu lehké
výrobní haly.
Usnesení č. ZM 05 05 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1179 o výměře 140 m2 a p.č. 643 o výměře 726 m2 v k.ú.
Bynov jako přístup k domu a na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 05 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a bezúplatný převod pozemků
v k.ú. Borek u Děčína a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 05 01 04 07 ze dne 27.1.2005 v plném znění a
2) bezúplatný převod pozemku p.č. 1349/5 o výměře 66 m2 v k.ú. Borek u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Obec Malšovice a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 1349/4 o výměře 3752 m2 a
p.č. 670 o výměře 307 m2 oba v k.ú. Borek u Děčína.

Usnesení č. ZM 05 05 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 837/1 o výměře dle GP v k.ú. Bynov na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 05 04 17
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. 867 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly na přístavbu
k objektu na pozemku st.p.č. 864 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 05 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 639/2 o vým. 359 m2 k.ú. Chrochvice
Usnesení č. ZM 05 05 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 439/2 o výměrách dle GP v k.ú. Děčín Staré Město
Usnesení č. ZM 05 05 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 167/1 o výměře 351 m2 a p.č. 171 o vým. 232 m2 k.ú. Bělá
u Děčína na zahradu.
.
Usnesení č. ZM 06 05 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2612/8 o výměře 142 m2 a pozemek p.č. 2612/9 o výměře
115 m2 v k.ú. Podmokly za účelem zarovnání hranic pozemku (zahrada).
Usnesení č. ZM 05 05 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3737/1 o výměře 858 m2 v k.ú. Podmokly na zahradu
Usnesení č. ZM 05 05 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města směnit pozemky:
- z majetku města část pozemku p.č. 168/56 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly
- do majetku města část pozemku p.č. 168/81 o výměře GP v k.ú. Podmokly
za účelem majetkového urovnání.
Usnesení č. ZM 05 05 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 73/1 o výměře 51 m2 v k.ú. Bělá u Děčína pro manžele Františka a
Jitku Bozseníkovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 7 650,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 05 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
1.
prodej pozemku p.č. 1531 o výměře 80 m2, části pozemku 1530 dle GP č. 284-118/2004 ozn.
jako p.p.č. 1530/2 o výměře 63 m2, část pozemku p.č. 134 dle GP č. 273-047/2004 ozn. jako
p.p.č. 134/2 o výměře 160 m2 a části pozemku st.p.č. 51 dle GP 273-047/2004 ozn. jako st.p.č.
51 o výměře 231 m2 k.ú. Krásný Studenec pro paní Miroslavu Kudrovou, bytem
Děčín ,
paní Ludmilu Mládkovou, bytem Děčín a paní Zdenu Popčákovou, bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 5 340,- Kč + cena za trvalé porosty oceněné ve znaleckém
posudku č. 1721/24/05 ve výši 10 294,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
2.
prodej pozemku st.p.č. 52 o výměře 259 m2, pozemku p.č. 135 o výměře 693 m2 a části
pozemku p.č. 134 a části pozemku st.p.č. 51 dle GP č. 273-047/2004 ozn. jako p.p.č. 134/1 o
výměře 302 m2 k.ú. Krásný Studenec pro manžele Davida a Martinu Albrechtovy, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 41 350,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem
Usnesení č. ZM 05 05 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1477/5 dle GP č. 480-013/2005 ozn. jako pozemek p.č. 1477/92 o
výměře 75 m2 v k.ú. Horní Oldřichov pro manžele Marii a Josefa Nedvědovy, bytem Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 875,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 05 05 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 530/1 o výměře 2 576 m2 v k.ú. Bynov pro manžele Jiřího a Dagmar
Nešněrovy, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
168 800,- Kč + cena za trvalé porosty 15 484,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem,
s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle znaleckého posudku po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí:
ve výši 2 598,- Kč panu Josefu Nešněrovi, bytem Děčín
ve výši 426,- Kč panu Vladimíru Sůrovi, bytem Děčín
ve výši 2 206,- Kč manželům Barcalovým, bytem Děčín
ve výši 10 254,- Kč manželům Boháčovým, bytem Děčín
Usnesení č. ZM 05 05 04 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 170/25 o výměře 118 m2 v k.ú. Dolní Žleb pro pana Martina Neumanna,
bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 180,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 05 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schva luje
1. prodej pozemku st.p.č. 142/2 o výměře 104 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Václava a Annu Šorčíkovy, Děčín za cenu 2600,- Kč + ostatní
náklady a
2. prodej pozemku p.č. 697 o výměře 124 m2 a p.č. 698/2 o výměře 331 m2 v k.ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 11.375,- Kč + ostatní náklady pro manžele
Karla a Jitku Pilařovy, Děčín – tj. varianta č. 1.
Usnesení č. ZM 05 05 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 464/2 o výměře 11 m2, p.č. 466/10 o výměře 169 m2, p.č. 469/2 o výměře
157 m2 vše v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro Povodí Ohře, státní
podnik, Chomutov, za cenu dle ZP, tj. 54 020,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 05 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 1537/9 - díl „a“ o výměře 167 m2 a části pozemku p.č. 1538/4 - díl
„b“ o výměře 81 m2 (dle GP č. 484-29/2005 nově ozn. jako p.p.č. 1537/12 o výměře 248 m2 )
vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Helenu
Klementovou, Děčín za cenu 6 200,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 05 04 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 736 o výměře 221 m2 v k.ú. Nebočady (dle GP č. 241-27/2005 p.č.
736/2) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Františka a Annu Baginských,
Děčín za cenu 2.210,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 05 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
1) prodej části pozemku p.č. 527/2 o výměře 623 m2 (dle GP č. 322-26/2005 nově ozn. jako
p.p.č. 527/5) v k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Martina a
Miloslavu Bešťákovy, Děčín a cenu 15 575,- Kč + ostatní náklady + cena trvalých porostů
dle ZP, který bude vyhotoven s tím, že částka za trvalé porosty ve výši dle ZP bude vrácena
dosavadnímu uživateli pozemku, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a
2) prodej části pozemku p.č. 527/2 o výměře 408 m2 (dle GP č. 322-26/2005 nově ozn. jako
p.p.č. 527/6) v k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Aleše a
Miroslavu Bednářovy, Děčín za cenu 10 200,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 05 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1958/2 o výměře 2917 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele ing. Dušana a Hanu Drahošovy, Děčín za cenu 72 925,- Kč +
ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 05 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2870 o výměře 8 m2 (dle GP č. 1589-198/2004 díl „a“) v k.ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost Hájek-GPH a.s., Praha , za cenu
20 000,- Kč + ostatní náklady, tj. varianta č. 1.
Usnesení č. ZM 05 05 04 36
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 536/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Chrochvice (dle GP č. 400-28/2005
p.č. 536/9) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jaroslava a Jiřinu Krbcovy,
Děčín VII, za cenu 3 250,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 1354 o vým. 360 m2 a p.č. 660/6 o vým. 306 m2 k.ú. Prostřední Žleb
pro manžele Radomíra a Lenku Ženkovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 16 650,- Kč + 29 442,- Kč za venkovní úpravy a trvalé porosty dle ZP
č. 1701/5/05 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 180/2 o vým. 403 m2 k.ú. Podmokly pro manžele Martina a Evu
Šotkovy, Děčín a p. Rostislava Fišera, Děčín I se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 10 075,- Kč + 5 115,- Kč za trvalé porosty dle ZP č. 1718/21/05 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 584/1 o vým. 251 m2 k.ú. Chlum u Děčína pro manžele Jana a Helenu
Vydlákovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 510,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. prodej části pozemku p.č. 1595 dle GP č. 482-030/2005 nově ozn. jako p.p.č. 1595/1
o vým. 54 m2 k.ú. Horní Oldřichov pro p. Radomíra Urbánka, Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 1 350,- Kč + ostatní náklady a
2. prodej části pozemku p.č. 1595 dle GP č. 482-030/2005 nově ozn. jako p.p.č. 1595/2
o vým. 210 m2 k.ú. Horní Oldřichov pro p. Helenu Klementovou, Děčín se všemi
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součástmi a příslušenstvím za cenu 5 250,- Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva vedení, obnovy a
údržby kanalizace pro vlastníka zařízení dle GP č. 482-030/2005 a to bezúplatně.
Usnesení č. ZM 05 05 04 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 130/3, dle GP č. 77-026/1999 nově ozn. jako p.p.č. 130/3 o vým.
1404 m2 a pozemek p.č. 130/4 o vým. 51 m2 k.ú. Loubí u Děčína pro p. Josefa Chvátlinu,
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 36 375,- Kč +
24 482,- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku č. 1728/31/05 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 384/7 o vým. 78 m2 k.ú. Vilsnice pro manžele ing. Vladimíra a Ing.
Miluši Citovy, Děčín manžele ing. Jana a Hanu Jelínkovy, Děčín a p. Naděždu
Eichlerovou, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 950,- Kč + ostatní
náklady s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro
vlastníka nemovitosti st.p.č. 384/4 k.ú. Vilsnice a to bezúplatně.
Usnesení č. ZM 05 05 04 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1737 výměře 1782 m2 v k.ú. Děčín z majetku Bytového
podniku Děčín v likvidaci, Děčín do majetku města Děčín.
Usnesení č. ZM 05 05 04 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 10 o výměře 588 m2 v k.ú. Chlum u Děčína panu MUDr. Luboši
Kučerovi, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 24 700,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 169/1 (dle GP č. 587-163/2004 se jedná o p.p.č. 169/4
o výměře 61 m2 ) v k.ú. Děčín-Staré Město paní Aleně Čermákové, bytem Děčín panu
Františku Kalinovi, bytem Děčín a panu Josefu Kalinovi, bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 1 525,-Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva vedení inženýrských sítí pro vlastníky těchto sítí.
Usnesení č. ZM 05 05 04 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 186 o výměře 90 m2 a st.p.č. 3/1 o výměře 1814 m2 v k.ú. Chlum u
Děčína panu Jiřímu Nunvářovi a paní Miluši Eckertové, oba bytem Bechlejovice se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 57 600,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 05 04 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 05 01 04 06 ze dne 27.1.2005 v plném znění.
Usnesení č. ZM 05 05 04 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 04 21 04 21 ze dne 18. 11. 2004 v plném znění.
Usnesení č. ZM 05 05 04 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a bezúplatný převod majetku
a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. XXXVII. ze dne 15.02.1996 ve smyslu
vypuštění textu: „... obchodní akademie, SPŠ dopravní, … ZVLŠ Děčín I ...“ a
2. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. XXII. ze dne 02.07.1998 ve smyslu
doplnění textu úvodní části: „... (nejedná se o obchodní akademii, SPŠSaD, ZŠ 17.listopadu,
Děčín I, objekt U Zámečku 353, Děčín IX) ...“ a
3. bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 14 702 176,- Kč (přístroje zapůjčené
Nemocnici Děčín) a
4. bezúplatný převod na město Děčín od Ústeckého kraje objekt čp. 1 se st.p.č. 51/1 o výměře
9414 m2, budova bez čp. se st.p.č. 51/2 o vým. 17 m2, budova bez čp. se st.p.č. 52 o vým. 584
m2, budova bez čp. se st.p.č. 53 o vým. 27 m2, budova bez čp. – garáž se st.p.č. 68 o vým. 330
m2, dále st.p.č. 67 o vým. 12 m2, st.p.č. 70 o vým. 35 m2, st.p.č. 71 o vým. 129 m2, p.p.č. 169 o
vým. 10069 m2, p.p.č. 170 o vým. 4016 m2, p.p.č. 171 o vým. 4125 m2, p.p.č. 172 o vým.
14704 m2, p.p.č. 173/4 o vým. 305 m2, p.p.č. 173/7 o vým. 971 m2, p.p.č. 173/8 o vým. 313
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m2, p.p.č. 173/10 o vým. 664 m2, p.p.č. 427/5 o vým. 1424 m2 vše v k.ú. Maxičky, se všemi
součástmi a příslušenstvím (hotel Maxičky) a
5. bezúplatný převod od Ústeckého kraje na město Děčín objekt čp. 869 se st.p.č. 1589 o
výměře 391 m2 , p.p.č. 1588 o výměře 3756 m2 vše v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím (DDM Letná) a
6. bezúplatný převod od Ústeckého kraje na město Děčín objekt čp. 61 se st.p.č. 8 o výměře
539 m2 , st.p.č. 852 o výměře 34 m2, p.p.č. 51/1 o výměře 3953 m2, p.p.č. 51/2 o výměře 154
vše v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím (objekt je využíván DDM
Letná)
7. bezúplatný převod od Ústeckého kraje na město Děčín:
p.p.č. 1101/1 o výměře 2522 m2 k.ú. Děčín – areál tenisových kurtů – Lužická ul.
p.p.č. 1101/2 o výměře 54 m2 k.ú. Děčín – zázemí ke kurtům včetně pozemku pod stavbou
(stavba v současnosti na LV – Tenisový klub Spartak D
a
zveřejňuje
1. záměr města bezúplatně převést objekt čp. 520 včetně st.p.č. 40 o výměře 1814 m2 v k.ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím (Obchodní akademie, Komenského nám., Děčín I)
2. záměr města bezúplatně převést objekt čp. 1001 se st.p.č. 1820 o výměře 715 m2, budovu
bez čp. se st.p.č. 1822 o výměře 424 m2, objekt čp. 1000 se st.p.č. 1823 o výměře 1662 m2,
st.p.č. 1824/2 o výměře 36 m2, p.p.č. 1824/1 o výměře 2497 m2, p.p.č. 1821 o výměře 1140 m2
vše v k.ú. Podmokly (SPŠSaD, Slovanská ul., Děčín VI) a
3. záměr města bezúplatně převést objekt čp. 673 se st.p.č. 2274 o výměře 933 m2, objekt čp.
445 se st.p.č. 2239 o vým. 486 m2, objekt čp. 411 se st.p.č. 2277 o vým. 752 m2, p.p.č. 2275 o
výměře 104 m2 a p.p.č. 2276 o výměře 512 m2 vše v k.ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím (Speciální škola, 17. Listopadu, Děčín I) a
4. záměr města bezúplatně převést objekt čp. 353 se st.p.č. 733/2 o vým. 274 m2 a p.p.č. 827/4
o vým. 675 m2 vše v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím (Objekt U Zámečku 353
, Děčín IX) a
5. záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 683/36 o výměře 566 m2 v k.ú. Bynov, se
všemi součástmi a příslušenstvím (pozemek okolo zdravotního střediska)
Usnesení č. ZM 05 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor Bezručova 617/18A, Děčín IV
ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 05 05 02
Zastupitelstvo města projednalo žádosti pana Jana Taicha, paní Markéty Hajné a paní Moniky
Grossové, pana Františka Matějů a paní Lenky Nídrové o prominutí poplatku z prodlení při
placení nájmu bytu a
schvaluje
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snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Taichovi z částky 42 005,--Kč na
10%, tj. 4 200,50Kč, paní Hajné úplné prominutí poplatku z prodlení v částce 106 611,--Kč a
paní Grossové z částky 72,590,30 Kč na 10%, tj. 7 259,--Kč, panu Matějů z částky 37 978,-Kč na 10%, tj. 3 797,80Kč a paní Nídrové z částky 39 139,--Kč na 10%, tj. 3 913,90Kč
Usnesení č. ZM 05 05 05 03
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 Petrou a Jiřím Kopřivovými, Děčín dle
které se povoluje úhrada dluhu manželům Kopřivovým v celkové částce 1 049 228,--Kč v
měsíčních splátkách 1000,--Kč, s Yvetou a Jaroslavem Vyhnálkovými, Děčín dle které se
povoluje úhrada dluhu manželům Vyhnálkovým v celkové částce 3 062,--Kč v měsíčních
splátkách á 100,--Kč splatných do posledního dne v měsíci, Ladislavem a Marií Badiovými,
Děčín dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Badiovým v celkové částce 247 795,-Kč v měsíčních splátkách 800,--Kč, s Jiřím Smolíkem, Děčín I, dle které se povoluje úhrada
dluhu panu Smolíkovi v celkové částce 6 276,--Kč v měsíčních splátkách á 100,--Kč a Anežce
Horváthové, Vilsnická 143/65, Děčín VII, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Horváthové
v celkové částce 12 386,--Kč v měsíčních splátkách á 500,--Kč, vše pod ztrátou výhody
splátek.
Usnesení č. ZM 05 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo zapojení Města Děčín do partnerského projektu TIMUR a
toto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost České asociace střelby na kovové siluety o finanční
dotaci na náklady spojené s „Mistrovstvím Evropy 2005 ve střelbě na siluety“ a
rozhodlo
poskytnout finanční dotaci ve výši 100 000,- Kč na náklady spojené s „Mistrovstvím Evropy
2005 ve střelbě na siluety“ a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovce Jaroslava Vošmika o finanční dotaci na
sport v r. 2005 a
neschvaluje
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rozhodnutí o poskytnoutí finanční dotaci ve výši 156 848,- Kč sportovci Jaroslavu Vošmikovi
na sport v r. 2005 a
neschvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
JK Větrný Ranč ME 108 a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu JK Větrný Ranč ME 108 v
předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovci p. Liboru
Maškovi a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovci p. Liboru Maškovi v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
TJ Sokol Jalůvčí a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu TJ Sokol Jalůvčí v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 05 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 12/2005 ze zasedání finančního výboru ZM
konaného dne 14. dubna 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo přijetí daru 3% akcií Labské investiční, a.s. a
schvaluje
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přijetí daru 3% akcií Labské investiční, a.s.
Usnesení č. ZM 05 05 05 12
Zastupitelstvo města projednalo vstup Města Děčín do Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje a.s., Ústí nad Labem a
schvaluje
nákup 3 ks akcií a vstup Města Děčín do Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Ústí nad Labem
Usnesení č. ZM 05 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
Tukan korfbal club Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Tukan korfbal club Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 05 05 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost ZO SCHK Děčín o poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění "Národní výstavy koček" a
schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč a uzavření smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 05 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej akcií TERMO Děčín a.s. a prodej
kogeneračního zdroje Bynov zpracovaný poradenskou společností ELEKTRUM s.r.o. Praha a
schvaluje
1. prodej 30,24 % akcií společnosti TERMO Děčín a.s. vlastněných městem Děčín, tj.
156 930 ks akcií, společnosti MVV Energie CZ s.r.o., sídlo Praha 3, Chrudimská 2526/2a,
IČ: 49685490, za celkovou kupní cenu ve výši 66 mil.Kč s tím, že část kupní ceny ve výši
46 mil. Kč bude uhrazena při uzavření kupní smlouvy, 10 mil. Kč bude uhrazeno do
31.12. 2006 a 10 mil. Kč do 31. 12. 2007 s tím, že závazek MVV Energie CZ, s.r.o. zaplatit
poslední dvě splátky bude vázán na splnění rozvazovací podmínky, že město bude plnit
své závazky uvedené ve Smlouvě mezi akcionáři uzavřené dne 3.6.2003 mezi městem
Děčín a spol. MVV Energie CZ, s.r.o.
2. prodej stavby kogeneračního zdroje tepla na pozemku st.p.č. 978 vč. pozemku st.p.č. 978
o výměře 494 m2 vše k.ú. Bynov vč. sítě tepelných rozvodů napojených na uvedený zdroj
a vč. 49 ks domovních předávacích stanic tepla společnosti TERMO Děčín a.s., sídlo
za kupní cenu 600 tis. USD. Kupní cena bude uhrazena při uzavření kupní smlouvy
formou převzetí a dodržení všech platných závazků vztahujících se k výše uvedené stavbě,
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včetně převzetí, přistoupení, resp. plného vypořádání všech závazků plynoucích ze
Smlouvy o půjčce a o převodu snížení emisí uzavřené dne 18.9.1995 mezi městem Děčín
a společnostmi NIPSCO Development Company, Inc., Wisconsin Electric Power Company
a Commonwealth Edison Company v platném znění
3. pověření starosty hlasovat na valné hromadě spol. TERMO Děčín a.s. o způsobu řešení
kumulované ztráty spol. TERMO Děčín a.s. ve výši 131 mil. Kč snížením základního
kapitálu formou proporcionálního snížení nominální hodnoty všech akcií TERMO Děčín
a.s. s tím, že město bude mít po snížení základního kapitálu nadále podíl ve společnosti
TERMO Děčín a.s. ve výši 33,34%, po prodeji akcií dle předloženého návrhu zůstane
městu podíl ve výši 3,1% akcií.
4. zrušení záruky poskytnuté městem společnosti TERMO Děčín a.s. maximálně do výše
116 250 000,- Kč na výstavbu kogeneračního zdroje tepla v Děčíně-Želenicích formou
ručitelského prohlášení ve prospěch HVB Bank Czech Republic a.s. a
5. poskytnutí záruky města Děčín společnosti TERMO Děčín a.s. maximálně do výše
3 750 000,- Kč na výstavbu kogeneračního zdroje tepla v Děčíně-Želenicích formou
ručitelského prohlášení ve prospěch HVB Bank Czech Republic a.s.

Usnesení č. ZM 05 05 05 16
Zastupitelstvo města projednalo výroční zprávu Města Děčín za rok 2004 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 05 05 05 17
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z kontrolního výboru ZM ze dne 1. května 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo petici Českého svazu zahrádkářů Chrochvice a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci týkající se problematiky budovy „Atlantik“ a
„Společenského domu Střelnice“ a tutu
b e r e n a v ě d o m í.
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Milan Franc v. r.
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MUDr. Ivan Stríbrský v. r.
Předseda návrhové komise: Ing. Miroslav Baudisch 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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