Město Děčín

USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. 6. 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 06 01 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Rosenkranc – předseda
Vlastimil Lhoták
Ing. Jiří Stejskal
Usnesení č. ZM 05 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 679 ul. Kamenická 60, Děčín II a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
čp. 679 ul. Kamenická 60, Děčín II do 30. 9. 2005.
Usnesení č. ZM 05 06 02 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu čp. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
čp. 83 ul. Plzeňská 2, Děčín IV do 14. 5. 2006.
Usnesení č. ZM 05 06 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 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

1

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..
47. manželé Lucie Holentová a Filip Holent, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 1317/2 vč. podílu 402/30622 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 06 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 331/2005/RKS/244 o
odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej 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..
63. Marie Tichá a Milan Tichý, bytem: Děčín ,
byt.j.č. 244/10 vč. podílu 344/40968 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
63 468,- 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
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se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
Usnesení č. ZM 05 06 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 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 nemovitostí - jednotek v budově č.p. 225, 226, 227, 228, ul. 28. Října, a s nimi
souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č.
227, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb..
46. man. Dušan Křivánek a Dana Křivánková, oba bytem: Děčín ,
manž. Karel Vedral a Hana Vedralová, oba bytem: Děčín I,
nebyt. j. č. 226/301 vč. podílu 2175/34418 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
1 141 440,- Kč
47. TRESO LOGISTIK, a.s. Zlín, sídlem: Zlín,
nebyt. j. č. 226/302 vč. podílu 2819/34418 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
1 443 725,- 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“ se kupní cena navýší o případné náklady na řešení
oprav.
48. Lukáš Höll, bytem: Děčín ,
Šárka Tattermuschová, bytem: Kadaň,
nebyt. j. č. 225/301 vč. podílu 759/34418 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
28 710,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se kupní cena navýší o případné náklady na řešení
oprav.
Usnesení č. ZM 05 06 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM a
schvaluje
doplnění usnesení ZM č. 05 04 02 12 ze dne 21. 4. 2005 týkající se rozhodnutí
340/2005/RKS/1087/2 o podíl ve výši 286/1085.
Usnesení č. ZM 05 06 02 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na opravu části usnesení ZM a
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schvaluje
opravu části usnesení ZM č. 05 03 03 11 ze dne 24.03.2005, a to bodu 26) doplňku č. 1
rozhodnutí 332/2005/RKS/243 takto:
26. Radan Pazderka, bytem: Děčín
byt.j.č. 243/19 vč. podílu 497/18178 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
91 696,- Kč
Usnesení č. ZM 05 06 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 360/2005/RKS/1193/11 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. 1193/11 v budově čp. 1193, 1194 ul. Kamenická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 600/13508 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1786 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Adam Kalvas, Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 300 000,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“
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 06 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 361/2005/RKS/300/16 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 21 02 09 ze dne 18. 11. 2004 a
prodej bytové jednotky č. 300/16 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 355/50261 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 611 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
Roman Široký, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 85 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící trati
nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 06 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 362/2005/RKS/301/7 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 0417 02 07 ze dne 20. 5. 2004 a
prodej bytové jednotky č. 301/7 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 360/50261 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 140 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící trati
nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob výtápění 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 06 02 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Libuše Skálové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
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schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ při prodeji bytové jednotky č. 244/18 Pod Vrchem, Děčín
IX paní Libuši Skálové a poskytnutí slevy v případě splnění podmínek dle „Doplňkových
pravidel“.
Usnesení č. ZM 05 06 02 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jaroslava Horáka o prodloužení termínu podpisu
kupní smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji objektu čp. 646 Jiřího z Poděbrad 9,
Děčín VI do 30. 6 .2005.
Usnesení č. ZM 05 06 02 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 344/2005/RKS/391 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 04 19 03 17 ze dne 23. 09. 2004 týkající se rozhodnutí ZM č.
320/2004/RKS/391 o prodeji nemovitosti manželům Pavlovi a Miroslavě Podrackým a
schvaluje
prodej nemovitosti č.p. 391, ul. V Sídlišti, včetně pozemku st.p.č. 832/10 v k.ú. Boletice nad
Labem, dle Občanského zákoníku.
kupující:
manž. Martin Juskuv a Romana Juskuvová, oba bytem:
kupní cena: 3 700 000,-Kč

Děčín

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 4,88 %, tj.
180 776,-Kč
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Usnesení č. ZM 05 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu ZŠ Vilsnice č.p.31 včetně
pozemků a
schvaluje
předkládací cenu objektu č.p. 31 včetně pozemků p.č. 338 o výměře 273 m2, p.č. 339 o
výměře 92 m2, p.č. 340 dle GP o výměře 1865 m2, a p.č. 342 o výměře 1207 m2 vše k.ú.
Vilsnice dle „ Zásad“, která činí 1 929 940,-Kč + ostatní náklady spojené s převodem
související.
Usnesení č. ZM 05 06 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny garáží a
schvaluje
1. předkládací cenu garáže na pozemku p.č. 987/3 včetně pozemku p.č. 987/3 zast. plocha o
výměře 25 m2 v k.ú. Podmokly za cenu dle znaleckého posudku ve výši 105 426,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a
2. předkládací cenu garáže na pozemku p.č. 987/4 včetně pozemku p.č. 987/4 zast. plocha o
výměře 36 m2 v k.ú. Podmokly za cenu dle znaleckého posudku ve výši 138 468,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti
Usnesení č. ZM 0506 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 1/2005/OMH o odprodeji
nebytového objektu Březiny č. p. 151, Děčín XXVII včetně pozemků a
schvaluje
1. prodej nebytového objektu Březiny č. p. 151, Děčín XXVII včetně pozemku st. p. č. 358,
části pozemku p. č. 428/6 a části pozemku p. č. 332/2 vše k. ú. Březiny u Děčína, dle GP č.
487-140/2004 objekt č. p. 151, Děčín XXVII vč. pozemku st. p. č. 358, pozemku p. č. 428/12
a pozemku p. č. 332/2 vše k. ú. Březiny u Děčína pro
kupující:
PRO-JJT, spol. s r.o., se sídlem Děčín za kupní cenu 2 687 220,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti za podmínky, že nový vlastník se zavazuje vlastním
nákladem zřídit novou vodovodní přípojku pro samostatné měření spotřeby vody a to do dvou
let od nabytí právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
V souladu se “Zásadami”
se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady na
řešení oprav
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se kupní cena sníží o vložené finanční prostředky dle ZP č. 4264 -179 – 05 ze dne 10.05.2005,
tj. o částku 743 640,- Kč.
bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 17,94 %,
tj. 245 303 ,- Kč a
2. výjimku ze “Zásad” čl. VI bod 8, tj. úhradu kupní ceny dle návrhu splátek uvedených
v žádosti ze dne 23.5.2005, za podmínky že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací
podmínka pro případ nezaplacení celé kupní ceny.
Usnesení č. ZM 05 06 03 04
Zastupitelstvo města projednalo odprodej nebytového objektu č. p. 97 vč. st. p. č. 667 k. ú. H.
Oldřichov a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 05040303 ze dne 21.4.2005 v části týkající se schválené
předkládací ceny
2. prodej nebytového objektu č. p. 97 vč. st. p. č. 667 k. ú. H. Oldřichov pro kupující:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Úsvit Děčín, se sídlem Děčín za kupní cenu
ve výši 34 400,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti, za podmínky, že bude
v kupní smlouvě dohodnuto předkupní právo města na dobu 10-ti let jako věcné břemeno,
které nabývá účinností právním účinkem vkladu 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
Usnesení č. ZM 05 06 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 1205 k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1205 k. ú. Děčín o výměře 12 m2, dle GP 1699051/2005 se jedná o díl „a”
Usnesení č. ZM 05 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 584/1 o výměře 1266 m2 v k.ú. Folknáře na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
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zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1066/3 o výměrách dle GP v k.ú. Podmokly jako
zázemí k sousedním nemovitostem
Usnesení č. ZM 05 06 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 837/11 o výměře 607 m2 v k.ú. Bynov na zahradu a
pozemek p.č. 837/23 o výměře 538 m2 v k.ú. Bynov na stavbu rodinného domu , tj. var. č.2
Usnesení č. ZM 05 06 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 469/1 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly na parkovou
úpravu a jako zázemí k sousední nemovitosti
Usnesení č. ZM 05 06 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 112 k.ú. Boletice nad Labem o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 401 o výměře 997 m2 a pozemek p.č. 424 o výměře
758 m2 v k.ú. Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města dle varianty č. 1, tj. prodat pozemek p.č. 832/48 o vým. 71 m2 a část pozemků
832/44 a p.č. 832/47 o výměře dle GP v k.ú. Boletice nad Labem jako zázemí k objektu na
st.p.č. 801 a st.p.č. 832/11 k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
9

zveřejňuje
záměr města dle varianty č. 1, tj. prodat část pozemku p.č. 832/1 o výměře dle GP (cca
500 m2) v k.ú. Boletice nad Labem jako zázemí k objektu na st.p.č. 837/12 – čp. 399 a 400.
Usnesení č. ZM 05 06 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 837/1 o výměře dle GP v k.ú. Bynov na zahrady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Maxičky a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 133 o výměře 104 m2 v k.ú. Maxičky jako zázemí a přístup
k RD.
Usnesení č. ZM 05 06 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2283 o výměře 61 m2 v k.ú. Podmokly jako přístupovou
cestu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 2812 o výměře 570 m2 v k.ú. Děčín pod stavbou domu a
jako zázemí.

Usnesení č. ZM 05 06 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 527/2 o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven v k.ú. Vilsnice na zahrady.
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Usnesení č. ZM 05 06 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 569 o výměře 266 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město na stavbu
4-5 řadových garáží a jako zázemí k RD.
Usnesení č. ZM 05 06 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1532/10 o výměrách dle geometrického plánu,
v k.ú. Horní Oldřichov .
Usnesení č. ZM 05 06 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 257/1 o výměře 154 m2 v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 480 (dle GP č. 1646-96/2004 se jedná o p.p.č. 480/1 o
výměře 471 m2) v k.ú. Děčín jako zázemí k obytnému domu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 144/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Vilsnice na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek st.p.č. 1414 o výměře 21 m2, st.p.č. 1413 o výměře 35 m2,
st.p.č. 1412 o výměře 353 m2, p.č. 1415 o výměře 22 m2 a p.č. 1416/1 o výměře 497 m2
v k.ú. Děčín jako zázemí k objektu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1336/2 o výměrách dle geometrického plánu v k.ú.
Děčín za účelem rozšíření zahrad a zázemí k domům.
Usnesení č. ZM 05 06 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 49 o výměře 163 m2 a pozemek p.č. 893 o výměře 1 362
m2 v k.ú. Krásný Studenec na stavbu RD a pozemek p.č. 895 o výměře 777 m2 v k.ú. Krásný
Studenec na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 05 06 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 454/14 o výměře 24 m2 v k.ú. Děčín pod stavbou garáže.
Usnesení č. ZM 05 06 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 114/1 o výměře 298 m2 a st.p.č. 114/2 o výměře 73 m2 v
k.ú. Březiny u Děčína na zahradu k RD.
Usnesení č. ZM 05 06 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 3325/1 o výměře 335 m2 v k.ú. Podmokly pro Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 805/71, ulice Krásnostudenecká , obec Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 8 375,- Kč + cena za venkovní úpravy 1 000,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 05 06 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku st.p.č. 853/1 dle GP č. 2358-154/2003 nově ozn. jako p.p.č.
853/1 o výměře 449 m2 v k.ú. Podmokly za účelem přístupu a zázemí k objektům s
podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva vedení a údržby telekomunikačního
kabelu pro vlastníky zařízení a práva přístupu a příjezdu k okolním objektům pro vlastníky
nemovitostí.
Usnesení č. ZM 05 06 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 387/2 o výměře 325 m2 v k.ú. Loubí u Děčína na zahradu a
zázemí k RD a
záměr města prodat pozemek p.č. 388/2 o výměře 221 m2 v k.ú. Loubí u Děčína za účelem
parkování k RD
Usnesení č. ZM 05 06 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 330 o výměře 284 m2 v k.ú. Děčín jako zázemí
k sousední nemovitosti a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 328 o výměře dle GP v k.ú. Děčín jako zázemí
k sousední nemovitosti.
Usnesení č. ZM 05 06 04 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1155/1 o výměře 1392 m2 v k.ú. Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 498/3 k.ú. Dolní Žleb o výměře 213 m2 za účelem scelení
pozemků.
Usnesení č. ZM 05 06 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup a prodej částí pozemků k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 250/3 (dle GP p.č. 250/10) o výměře 473 m2 v k.ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Belgickou obchodní společnost a.s., Malšovice , za cenu
1,- Kč + 1/2 částky ostatních nákladů spojených s převodem a
výkup části pozemku p.č. 252/2 (dle GP p.č. 252/3) o výměře 499 m2 v k.ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím od Belgické obchodní společnosti a.s., Malšovice 94,
za cenu 1,- Kč + 1/2 částky ostatních nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1803 o výměře 155 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 645, ul. Kamenická, město Děčín, se sídlem
Děčín II, Kamenická 645, za cenu 3 874,- Kč + ostatní náklady, tj. varianta č. 1.
Usnesení č. ZM 05 06 04 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 34 o výměře 378 m2 a st.p.č. 27 o výměře 490 m2 v k.ú. Chlum u Děčína
panu Václavu Řehákovi, bytem
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
31 700,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 533/2 o výměře 562 m2 v k.ú. Chlum u Děčína manželům
Břetislavu a Marii Baláčkovým, bytem Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI se všemi
součástmi a příslušenstvím za symbolickou částku 1,-Kč,
2/ prodej pozemku p.č. 535/2 o výměře 45 m2, p.č. 1076/2 (dle GP č. 177-196/2003) o výměře
280 m2 a p.č. 1076/3 (dle GP č. 177-196/2003) o výměře 144 m2 v k.ú. Chlum u Děčína panu
Miroslavu Záhorovi, bytem Děčín a slečně Radce Jančárkové, bytem Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 4 690,-Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 05 06 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 399/4 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
v k.ú. Bělá u Děčína manželům Otakarovi a Květoslavě Svobodovým, bytem , Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,-Kč/m2 + ostatní náklady,
2/ prodej části pozemku p.č. 399/4 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
v k.ú. Bělá u Děčína manželům Zdeňce a Jiřímu Balatým, bytem Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 10,-Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 837/44 (dle GP č. 571-007/2002 se jedná o p.p.č. 837/67
o výměře 217 m2 ) v k.ú. Bynov paní Šárce Pavlíkové, bytem Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 5 425,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1745/3 o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 1716/2 (dle GP
č. 2508-162/2004 se jedná o p.p.č. 1716/59 o výměře 63 m2) v k.ú. Podmokly panu Petru
Poljakovi, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 525,-Kč + ostatní
náklady s podmínkou, že kupující zajistí na své náklady přemístění stávající vstupní branky,
umístěné na převáděném pozemku p.č. 1716/59 na pozemek p.č. 1716/2, který zůstává
v majetku města tak, aby byl zachován přístup na pozemek p.č. 1746 k.ú. Podmokly, a to před
vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. ZM 05 06 04 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální 1/2 pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální 1/2 pozemku p.č. 1409/4 v k.ú. Horní Oldřichov manželům JUDr. Pavlu a
JUDr. Karin Vrchovým, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
9 637,50 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 38
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 761/132 v k.ú. Bynov (dle GP č. 580-048/2005 se jedná o díl „a“
o výměře 52 m2) paní Jaroslavě Kusé, bytem Praha se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 1 300,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 363/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k.ú. Děčín pro spoluvlastníky objektu čp. 1062, ul. Sládkova, Děčín I se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 25,-Kč/m2 Kč + ostatní náklady,
2/ prodej části pozemku p.č. 363/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k.ú. Děčín pro spoluvlastníky objektu čp. 1237 a 1236, ul. ČSA, Děčín I se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 25,-Kč/m2 + ostatní náklady,
3/ prodej částí pozemků p.č. 363/6 a 363/1 o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Děčín pro spoluvlastníky objektů čp. 1302, 1303 a 1304, ul. Kaštanová,
Děčín I se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 25,-Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 40
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej 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 v k.ú. Bělá u
Děčína pro paní Janu Obermannovou, bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 52 000,- Kč + cena za trvalé porosty ve výši 10 891,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle znaleckého posudku ve výši
10 891,- Kč manželům Hofmanovým, bytem Děčín a paní Aleně Hebertové, bytem Děčín
a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
Usnesení č. ZM 05 06 04 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 821/22 dle GP č. 543-028/2004 ozn. jako p.p.č. 821/27 o výměře 2
162 m2 v k.ú. Bynov pro manžele Zdeňka a Evu Kučerovy a manžele Jaroslava a Šárku
Kroupovy všichni bytem Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 54 050,- Kč +
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cena za trvalé porosty ve výši 8 797,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou
vrácení částky za trvalé porosty dle znaleckého posudku ve výši 8 797,- Kč panu Romanu
Tokarčíkovi, bytem Teplická 100, Děčín IX.
Usnesení č. ZM 05 06 04 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 958 o výměře 1 233 m2 v k.ú. Děčín pro Společenství vlastníků jednotek
domu čp. 581, 584 ul Riegrova, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 30 825,Kč + 240,- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku č. 1830/33/05 + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 6/1 o výměře 867 m2 a pozemku st.p.č. 17 o výměře 177 m2 k.ú. Březiny
u Děčína pro manžele Jana a Petru Stýblovy, Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 48 450,- Kč + 3 527,- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku č. 1352-072/05 +
ostatní náklady spojené s převodem
Usnesení č. ZM 05 06 04 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2644/7 dle GP č. 2518-011/2005 nově ozn. jako p.p.č. 2644/7 o
výměře 205 m2 a části pozemku p.č. 2644/1 o výměře upřesněné geometrickým plánem, který
bude vyhotoven pro manžele Oldřicha a Zdenku Gregorovou, bytem Děčín , manžele Hanu
Michálkovou, bytem a Jaroslava Michálka, bytem Děčín a manžele Michala Frosta a Marii
Frostovou – Štědrovou, oba bytem Děčín v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 25,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 183/2 dle GP č. 526-056/2005 ozn. jako díl „a“ v k.ú. Bělá u Děčína
o výměře 19 m2 pro manžele Josefa a Jaroslavu Němečkovy, Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 475,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 46
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2390, dle GP č. 2519-012/2005 ozn. jako p.p.č. 2390/2 v k.ú.
Podmokly o výměře 183 m2, pro pana Jana Pajera, bytem Děčín se všemi součásti a
příslušenstvím za cenu 4 575,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a zatížení pozemku
věcným břemenem práva údržby a přístupu k podzemnímu vodárenskému zařízení pro
vlastníka zařízení
Usnesení č. ZM 05 06 04 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 3026/31 k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části p. p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín, dle GP č. 15555-90/2003 p. p. č. 3026/48 o výměře
16 m2 , dle GP č. 1527-50/2003 p. p. č. 3026/32 o výměře 48m2, akciové společnosti TERMO
Děčín, Děčín , za cenu 16 000,- Kč + ostatní náklady
- s podmínkou zatížení pozemku p. č. 3026/31 k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a
jízdy k pozemku p. č. 3026/32 k. ú. Děčín – bezplatně
Usnesení č. ZM 05 06 04 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup pozemku st.p.č. 150 o výměře 265 m2 v k.ú. Prostřední Žleb od ČR Správa železniční
dopravní cesty, s.o., Praha se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 113 330,- Kč.

Usnesení č. ZM 05 06 04 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k.ú. Boletice
nad Labem a
schvaluje
revokaci usnesení městského zastupitelstva č. XXVIII ze dne 12. 3. 1998 v plném znění a
zveřejňuje
záměr města
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1) prodat části pozemku p.č. 236/1 o vým. dle GP na zahradu a jako přístup a zázemí
k objektu na st.p.č. 236/2, pozemek st.p.č. 236/2 o vým. 82 m2 pod stavbou objektu a
pozemky p.č. 235 o vým. 493 m2, p.č. 237/1 o vým. 349 m2, p.č. 238 o výměře 591 m2 a
p.č. 250 o vým. 505 m2 na zahrady vše k.ú. Boletice nad Labem a
2) prodat pozemek p.č. 225 o vým. 3 945 m2 k.ú. Boletice nad Labem na zahradu a
3) dle varianty č. 1, tj. prodat pozemek p.č. 239 o výměře 557 m2 v k.ú. Boletice nad Labem
na stavbu rodinného domu.
Usnesení č. ZM 05 06 04 51
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení kupní ceny a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 03 05 18 ze dne 24.03.2005, týkající se odprodeje
pozemku p.č. 842 a částí pozemků p.č. 847 a 845/1 v k.ú. Bynov ve smyslu změny textu
z původního „…za cenu 114 000,-Kč + ostatní náklady.“ na nový text „…za cenu 60 000,-Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 06 04 52
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení kupní ceny a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 03 05 17 ze dne 24.03.2005, části pozemku p.č. 941/2 v
k.ú. Prostřední Žleb ve smyslu změny textu z původního „…za cenu 61 824,-Kč + ostatní
náklady.“ na nový text „…za cenu 16 800,-Kč + ostatní náklady.“

Usnesení č. ZM 05 06 04 53
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 01 04 03 ze dne 27.1.2005 a to ve
smyslu změny textu z původního „za cenu 98 500,- Kč + ostatní náklady“ na nový text „za
cenu 37 820,- Kč“.
Usnesení č. ZM 05 06 04 54
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 0418 06 49 ze dne 17.6.2004 bod 3 v plném znění a
2. prodej pozemku p.č. 489/3 o výměře 1301 m2 v k.ú. Folknáře se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Lubomíra a Zdeňku Čermákovy Děčín , za cenu 400 000,- Kč +
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ostatní náklady, výhradně za účelem stavby rodinného domu s podmínkou úlevy z kupní ceny
dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“, tj. 15 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 06 04 55
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 20 04 27 ze dne 21.10.2004 v bodě 1. ve smyslu
vypuštění textu „za cenu dle Zásad“ a částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 02 05 41 ze dne
24.2.2005 v bodě 1. a v bodě 2. ve smyslu vypuštění textu „za cenu dle Zásad“.
Usnesení č. ZM 05 06 04 56
Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemku p.č. 1057/2 k.ú. Prostřední Žleb a žádost
pana Chleboráda ze dne 21.3.2005 a
schvaluje
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0307 0640 ze dne 26.6.2004 v plném
znění a
2) prodej části pozemku p.č. 1057/2 v k.ú. Prostřední Žleb dle GP č. 537-060/2004 ozn.
jako pozemek p.č. 1057/2 o výměře 768 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Hujovy, bytem Děčín , za cenu 304 840,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva
obnovy a údržby vodovodní přípojky pro vlastníka vodovodní přípojky k objektu č.p.
121, na pozemku st.p.č. 498 dle GP č. 492-053/2003 o výměře 27 m2 za cenu 540,- Kč
3) prodej části pozemku p.č. p.č. 1057/2 v k.ú. Prostřední Žleb dle GP č. 537-060/2004
ozn. jako díl „a“ o výměře 13 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Karla
Chleboráda, bytem Děčín za cenu 325,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 06 04 57
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 20 04 32 ze dne 21.10.2004 v plném znění.
Usnesení č. ZM 05 06 04 58
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod majetku v k.ú. Maxičky a
schvaluje
bezúplatný převod od Ústeckého kraje na město Děčín objekt čp. 46 se st.p.č. 58 o výměře
122 m2 , objekt čp. 47 se st.p.č. 59 o výměře 90 m2 , objekt čp. 48 se st.p.č. 60 o výměře 87
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m2, objekt čp. 49 se st.p.č. 61 o výměře 80 m2, objekt čp. 50 se st.p.č. 62 o výměře 80 m2,
p.p.č. 174 o výměře 230 m2, p.p.č. 181/42 o výměře 287 m2, p.p.č. 181/43 o výměře 571 m2,
p.p.č. 404/2 o výměře 467 m2 a p.p.č. 556 o výměře 2649 m2 vše v k.ú. Maxičky, se všemi
součástmi a příslušenstvím
Usnesení č. ZM 05 06 04 59
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků ve městě Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku pod průtahovou komunikací ve městě Děčín:
- pozemek p.p.č. 90/1 o výměře 20118 m2 k.ú. Křešice u Děčína na Ústecký kraj, se sídlem
Ústí nad Labem
Usnesení č. ZM 05 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo nabídku akciové společnosti KUPONINVEST na odkup
akcií Českých přístavů, a.s. vlastněných městem Děčín za cenu 300,- Kč za každých 1 000,Kč jmenovité hodnoty akcií a tuto
n e s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo stížnost na tekoucí rezavou vodu v bytové jednotce č.6
nájemnice p. Vlasty Tachecí, v bytovém domě č.p. 242, Mírové nám. 4, Děčín IV a
bere na vědomí
informace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo znění smluv o poskytnutí dotace subjektům pracujícím
v oblasti kultury na zajištění kulturních akcí v roce 2005 a
schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 06 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor Teplická 226/55, Děčín IV ve
výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 06 05 05
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Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z prodlení a
schvaluje
snížení úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného za byt na 10 %, tj. na částku 2 050,- Kč
a snížení úroku z prodlení za nebytové prostory na 1 %, tj. na částku 3 724,- Kč panu Petru
Fišerovi – varianta č. 1.
Usnesení č. ZM 05 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí nájemného vč. úroků z prodlení a
neschvaluje
prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor Kamenická 642/103, Děčín II panu
Miroslavu Vondroušovi ve výši dle důvodové zprávy a
schvaluje
prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor Kamenická
642/103, Děčín II panu Miroslavu Vondroušovi za podmínky, že dojde k uhrazení nedoplatku
za nájemné z nebytového prostoru Kamenická 642/103, Děčín II
Usnesení č. ZM 05 06 05 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 Františkem Novákem, Děčín , dle které
se povoluje úhrada dluhu panu Novákovi v celkové částce 201 464,--Kč v měsíčních
splátkách 800,--Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Terezou Gorolovou, Děčín ,
dle které se povoluje úhrada dluhu paní Gorolové v celkové částce 9 248,--Kč v měsíčních
splátkách á 200,--Kč splatných do posledního dne v měsíci, se Zdeňkem a Hanou
Mrkosovými, Děčín , dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Mrkosovým v celkové
částce 333 698,--Kč v měsíčních splátkách á 1 250,--Kč splatných do posledního dne
v měsíci, s Miroslavem Hauptmanem, Příbram p. Verneřice, dle které se povoluje úhrada
dluhu panu Hauptmanovi v celkové částce 15 601,--Kč v měsíčních splátkách á 500,--Kč
splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 05 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jiřího Plicky o prominutí poplatku z prodlení při
placení nájmu bytu a
schva luje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu panu Plickovi z částky 74 582,50Kč na
10%, tj. 7 458,20Kč.
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Usnesení č. ZM 05 06 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí pohledávky za panem Pavlem Mináříkem
a
schvaluje
odpis pohledávky za zemřelým panem Pavlem Minaříkem ve výši 46 789,80Kč.
Usnesení č. ZM 05 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo poskytnutí finanční dotace pro rok 2005, určené pro HC
Děčín, se sídlem Děčín , PSČ 405 01, IČ 69387605, na provozování Zimního stadionu v
Děčíně a návrh smlouvy na poskytnutí dotace a
rozhodlo
poskytnout finanční dotaci ve výši 3.412.054,50 Kč pro rok 2005 HC Děčín, se sídlem Děčín
PSČ 405 01, IČ 69387605, na provozování Zimního stadionu v Děčíně a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na tvorbu koncepce školství města Děčín a
revokuje
část usnesení č. ZM 05 01 05 07 ze dne 27. 1. 2005 v části „schvaluje variantu č. 1, tj. záměr
uzavření konkrétního zařízení k 31. 7. 2005“ a
schvaluje
návrh na tvorbu koncepce školství města Děčín a jeji realizaci nejdříve od 1. 9. 2007
Usnesení č. ZM 05 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo problematiku dlouhodobého závazku společnosti Technické
služby Děčín a.s. a
schvaluje
řešení dlouhodobého závazku TSD a. s. formou úhrady závazku Technických služeb Děčín
a.s. vůči městu Děčín ve výši 6 144 783,52 Kč
navýšení základního kapitálu společnosti TSD a. s. peněžitým vkladem města Děčín ve výši
6 140 000,- Kč s tím, že dojde k upsání nových akcií v počtu 614 ks o jmenovité hodnotě
jedné upisované akcie 10 000,- Kč
rozpočtovou změnu, tj. navýšení nahodilých příjmů o 6 140 000,- Kč a rozpočtový výdaj –
peněžní vklad města do základního kapitálu TSD a. s. ve stejném objemu
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Usnesení č. ZM 05 06 05 13
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 13/2005 ze zasedání finančního výboru ZM
konaného dne 9. června 2005 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 05 06 05 14
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh na zřízení 4 jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce jako organizační složky města a
zřizuje
k zabezpečení veřejně prospěšných činností 4 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jako
organizační složky města, a to:
- organizační složku s názvem „Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III - Staré Město„
- organizační složku s názvem „Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII - Boletice
„
- organizační složku s názvem „Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI - Horní Žleb„
- organizační složku s názvem „Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI - Křešice
„a
schvaluje
úplné znění zřizovacích listin organizačních složek města Děčína, a to:
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III – Staré Město
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI – Křešice,
Usnesení č. ZM 05 06 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 20 03 01 ze dne 21.10.2004 v plném znění
Usnesení č. ZM 05 06 05 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovního subjektu Karate klubu Sport Relax Děčín
o finanční dotaci na sportovní činnost r. 2005 a
rozhodlo
neposkytnout sportovnímu subjektu Karate klub Sport Relax Děčín finanční dotaci ve výši
85 000,- Kč na sportovní činnost v r. 2005 a
neschvaluje
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smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 06 05 17
Zastupitelstvo města projednalo zápis z kontrolního výboru ZM ze dne 14. 6. 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 06 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vyplacení jednorázového finančního příspěvku
nájemníkům v bytech p. Horskeho, jmenovitě p. Stružkovi Jiřímu, paní Halešové Haně a paní
Havelkové Aleně a
schvaluje
1) vyplacení jednorázového finančního příspěvku p. Stružkovi ve výši 1 350,- Kč,
p. Halešové ve výši 1350,- Kč a p. Havelkové ve výši 1350,- Kč
2) uzavření smluv na poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. ZM 05 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok
2004 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok 2004
a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2004 a výsledky auditu města a městem
zřízených organizací a
neschvaluje
1. závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2004 včetně
finančního vypořádání
2. uzavření hospodaření města Děčín za rok 2004, na základě vyjádření auditora ADaKa
s.r.o. Ústí nad Labem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. ZM 05 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 2/2005, o
stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů
povoleno a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 2/2005 s účinností z důvodu naléhavého obecného
zájmu dnem vyhlášení.
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Usnesení č. ZM 05 06 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pořízení 5. změny Územního plánu města Děčín –
plavební stupeň Děčín a
schva luje
pořízení 5. změny Územního plánu města Děčín s tím, že finanční náklady na pořizovanou
změnu budou plně hrazeny iniciátorem změny.
Předseda návrhové komise. Mgr. Milan Rosenkranc
Ověřovatelé zápisu: Ivana Stárková
Ing. Miroslav Šefara
Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Pavel J e ř á b e k
místostarosta
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