Město Děčín

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15. září 2005
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 08 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Milan Rosenkranc – předseda
RSDr. Jaroslav Horák
Irena Široká

Usnesení č. ZM 05 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Rity Ipserové, bytem Mírové nám. 242/4, Děčín IV a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
čp. 721 ul. Hálkova 7, Děčín I do 30. 9. 2006.
Usnesení č. ZM 05 08 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 4/05/OMH o odprodeji domu čp.
138 ul. Prokopa Holého 23, Děčín IV z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej domu čp.138 ul. Prokopa Holého 23, Děčín IV s pozemkem p.č. 926 zast. pl. k.ú.
Podmokly pro kupujícího:
1.Ladislava Nistora, bytem Plavební 307/1, Děčín I
za kupní cenu 3 474 027,- 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
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- bude poskytnut příspěvek na opravy domů dle čl. VII odst. 1) „Zásad“ v max. výši
v pásmu I.A, tj. 250 000,- Kč
Usnesení č. ZM 05 08 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 683 ul.
Palackého 13, Děčín IV a
schvaluje
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 19 03 07 ze dne 23. 9. 2004
2) prodej domu čp. 683 ul. Palackého 13, Děčín IV s poz. p.č. 1005 zast.pl. k.ú. Podmokly pro
kupující:
manžele Petra a Evu Polívkovy, bytem Arnoltice 40, okr. Děčín
za kupní cenu 1 180 000,- 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. 71 480,- Kč
Usnesení č. ZM 05 08 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozhodnutí ZM o odprodeji domu čp. 654 ul.
Bezručova15, Děčín IV a
schvaluje
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 01 02 02 ze dne 27. 1. 2005
2) prodej domu čp. 654 ul. Bezručova 15, Děčín IV s poz. p.č. 982 zast.pl. k.ú. Podmokly pro
kupující:
Ladislava Čisára, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 7159/120016 za kupní cenu 198 591,- Kč
Renatu Šubrtovou, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 10864/120016 za kupní cenu 198 591,- Kč
Petru Panákovou, bytem Čs.mládeže 195/21, Děčín IV
podíl 22404/120016 za kupní cenu 283 511,- Kč
Petra Kubíčka, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 7315/120016 za kupní cenu 202 919,- Kč
Kamilu Janíkovou, bytem Varšavská 903/14, Děčín VI
podíl 9278/120016 za kupní cenu 257 372,- Kč
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Jiřího Chobota, bytem Severní 1449/10, Děčín IV
podíl 9928/120016 za kupní cenu 275 403,- Kč
manžele Petra a Janu Slabé, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 7198/120016 za kupní cenu 199 673,- Kč
Simonu Průšovou, bytem Bezručova 654/15, Děčín
podíl 9044/120016 za kupní cenu 250 876,- Kč
Yvetu Stiborovou, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 9512/120016 za kupní cenu 263 864,- Kč
manžele Jiřího a Jaroslavu Šlechtovy, bytem Bezručova 654/15, Děčín IV
podíl 12346/120016 za kupní cenu 290 186,- Kč
manžele Ivana a Marii Vltavské, bytem Kosmonautů 169, Děčín XXVII
podíl 11046/120016 za kupní cenu 558 818,- Kč
Janu Štroblovou, bytem Nálepkova 297, Děčín IX
podíl 3922/120016 za kupní cenu 194 751,- 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 10,5%,
tj. 312 000,- Kč
Usnesení č. ZM 05 08 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 82 ul. Družinová, Děčín
XXXI a
schvaluje
prodej objektu čp. 82 ul. Družinová, Děčín XXXI s pozemkem st.p.č. 759 a p.p.č. 760 k.ú.
Křešice za předkládací cenu 877 000,- Kč.

Usnesení č. ZM 05 08 02 06
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Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Nazárka o snížení kupní ceny nebytové jednotky
č. 669/301 Hudečkova a
schvaluje
snížení kupní ceny nebytové jednotky č. 669/301 Hudečkova, Děčín I o částku 75 000,- Kč
(varianta č. 1)
Usnesení č. ZM 05 08 02 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 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, Děčín XI 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:
6. Miroslav Čížkovský a Alena Bizoňová, oba bytem: Labské nábřeží 82, Děčín XI
byt. j. č. 82/4 vč. podílu 387/4069 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
57 487,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
1. 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
2. se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
Usnesení č. ZM 05 08 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 215/2001/RKS/669 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
1) revokaci usnesení č. ZM 0413 0407 ze dne 22. 1. 2004
2)prodej nemovitosti č.p. 669 ul. Hudečkova, Děčín I a s nimi souvisejících spoluvlastnických
podílů na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 81 v k.ú. Děčín, dle zákona č.
72/1994 Sb.
kupující:
8. manželé Mojmír Skala a Lucie Skalová, bytem: Hudečkova 669, Děčín I
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byt. j. č. 669/5 vč. podílu 935/9508 na společných částech budovy a pozemku, cena
nabídková: Kč 159 885,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR bude v domě vybudován protiradiační úkryt
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl.VIII,
bod 1.
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
Usnesení č. ZM 05 08 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 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, Děčín I 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.
49. manželé Zdeněk Kováč a Teresa Kováčová, oba bytem: Na Pěšině 284, Děčín IX
nebyt. j. č. 227/301 vč. podílu 753/34418 na společných částech budovy a pozemku, cena
nabídková: Kč 395 174,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.
Usnesení č. ZM 05 08 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schvaluje
revokaci části usnesení ZM č. 0501 0208 ze dne 27. 1. 2005, a to bodu 23) rozhodnutí
332/2005/RKS/243
Usnesení č. ZM 05 08 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na opravu části usnesení ZM a
schvaluje
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opravu části usnesení ZM č. 05 05 02 11 ze dne 26. 5. 2005, a to bodu 28) doplňku č. 2
rozhodnutí 332/2005/RKS/243 takto:
28. manželé Miloslav Rolenc a Antonie Rolencová, oba bytem: Malá Veleň – Jedlka 40
byt. j. č. 243/4 vč. podílu 458/18178 na společných částech budovy a pozemku, cena
nabídková: Kč 84 501,Usnesení č. ZM 05 08 02 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Lenky a Vladimíra Šachovových o výjimku z
„Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 227/3 v objektu čp. 225,
226, 227, 228 ul. 28. října, Děčín I manželům Lence a Vladimíru Šachovovým, bytem čp. 277
ul. 28. října, Děčín I, za nabídkovou cenu navýšenou o 10 %, tj. Kč 140 276,-.
Usnesení č. ZM 05 08 02 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Richarda Volfa o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 1318/7 v objektu čp.
1318 ul. Dvořákova, Děčín II panu Richardu Volfovi, bytem čp. 1318 Dvořákova, Děčín II, za
nabídkovou cenu navýšenou o 10 %, tj. Kč 163 864,-.
Usnesení č. ZM 05 08 02 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Veroniky Turtákové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 277/4 v objektu čp. 276,
277 ul. Na Pěšině, Děčín IX paní Veronice Turtákové, bytem čp. 277 ul. Na Pěšině, Děčín IX,
za nabídkovou cenu navýšenou o 10 % a o náklady na opravy ve výši Kč 5 922,-, tj. Kč
140 155,-.
Usnesení č. ZM 05 08 02 15
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
b. j. č. 656/2 v objektu č.p. 656 ul. Bezručova 21, Děčín IV paní Pavlíně Veberové, bytem č.p.
656 ul. Bezručova, Děčín IV, do 4. 7. 2005.
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Usnesení č. ZM 05 08 02 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Dvořákova 1334, Děčín II o
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy ve výši 30% vlastníkům
jednotek Dvořákova 1334, Děčín II za splnění podmínky prodeje 23 bytových jednotek i
přesto, že se nejedná o prodej 100%.
Usnesení č. ZM 05 08 02 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Košická 304 o výjimku z
„Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy ve výši 30% vlastníkům
jednotek Košická 304 za splnění podmínky prodeje 31 bytových jednotek i přesto, že se
nejedná o prodej 100%.
Usnesení č. ZM 05 08 02 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 363/2005/RKS/300/22 o
odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 300/22 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 342/26577 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 816 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin a Romana Juskuvovi, bytem 2. polské armády 741, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 150 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
- závazek umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
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Usnesení č. ZM 05 08 02 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 364/2005/RKS/401/4 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 401/4 v budově čp. 399, 400, 401, 402 ul. Pražská, Děčín XXXII a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 419/29200 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 832/17 v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin a Romana Juskuvovi, bytem 2. polské armády 741, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 130 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín , a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 08 02 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 365/2005/RKS/569/15 o
odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 569/15 v budově čp. 569 ul. Bezručova, Děčín IV a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 960 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman Barcal, bytem Labské nábřeží 308/37, Děčín IV
za nabídnutou cenu: Kč 150 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- zachovat umístění dopravní značky
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
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- 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 08 02 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 366/2005/RKS/278/1 o odprodeji
bytové jednotky 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. 278/1 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 621/21090 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 798 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman Barcal, bytem Labské nábřeží 308/37, Děčín IV
za nabídnutou cenu: Kč 200 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
- závazek umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 08 02 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 367/2005/RKS/300/22 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. 300/22 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková, Děčín III a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 355/50261 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 611 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Otrošina, bytem Sládkova 709/45, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 170 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě
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 08 02 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 368/2005/RKS/683/1 o odprodeji
bytové jednotky 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. 683/1 v budově čp. 683 ul. Kamenická, Děčín II a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 390/3630 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1796 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Otrošina, bytem Sládkova 709/45, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 160 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 08 02 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 369/2005/RKS/301/8 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. 301/8 v budově čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková, Děčín III a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 624/50261 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 611 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Olga Polesná, bytem Na Výsluní 69, Děčín IX
za nabídnutou cenu: Kč 410 000,10

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu tranzitního potrubí a měřící tratě
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 08 02 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 371/2005/RKS/585/8 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0419 03 30 ze dne 23. 9. 2004 a
2) prodej bytové jednotky č. 585/8 v budově čp. 585 ul. Bezručova, Děčín IV a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 637/5438 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 991/1 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martina a Aleš Pěnkavovi, bytem Zámecká 1067/6, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 290 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
v případě ohrožení ČR budou v budově vybudovány protiradiační úkryty
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 08 02 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 372/2005/RKS/354/39 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. 354/39 v budově čp. 354 ul. Žerotínova, Děčín III a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 284/36592 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 571 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
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kupující:
Roman Barcal, bytem Labské nábřeží 308/37, Děčín IV
Jan Vaníček, bytem Sládkova 631/31, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 150 000,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 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 08 02 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 373/2005/RKS/66/4 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 66/4 v budově čp. 66 ul. Vítězství, Děčín XXXII a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 442/6403 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
252 v k.ú. Boletice nad Labem, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman Barcal, bytem Labské nábřeží 308/37, Děčín IV
Jan Vaníček, bytem Sládkova 631/31, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 160 000,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 08 02 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 374/2005/RKS/278/6 o odprodeji
bytové jednotky 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
1) revokaci usnesení č. ZM 0417 02 13 ze dne 20. 5. 2004 a
2) prodej bytové jednotky č. 278/6 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 783/21090 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 798 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ing. David Kvasnička, bytem Albánská 1445/11A, Děčín VI
za nabídnutou cenu: Kč 220 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
- závazek umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 08 02 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 375/2005/RKS/643/1 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 643/1 v budově čp. 643 ul. Palackého, Děčín IV a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 698/6056 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
983 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin a Romana Juskuvovi, bytem 2. polské armády 741/4, Děčín I
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
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
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Usnesení č. ZM 05 08 02 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 376/2005/RKS/300/10 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. 300/10 v budově čp. 300, 301 ul. Vítova, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 342/26577 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 816 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Alena Erbenová, bytem Vítova 300, Děčín IX
za nabídnutou cenu: Kč 73 853,Na nabyvatelku jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
- závazek umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, 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 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimosoudní projednání manželů Valtových
v zastoupení JUDr. Klíče a
schvaluje
variantu č. 1, tj. vyčkat soudního rozhodnutí sporu mezi Josefem Valtou a Mgr. Alenou
Valtovou, zastoupených JUDr. Stanislavem Klíčem, advokátem se sídlem v Děčíně,
Masarykovo nám. 2 a Městem Děčín, zastoupeným Narcisem Tomáškem, advokátem se
sídlem v Děčíně, Masarykovo nám. 193/20.
Usnesení č. ZM 05 08 03 02
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Zastupitelstvo města projednalo odprodej 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
a
neschvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 05 06 03 03 ze dne 23.6.2005 v bodě 1. v části týkající se
předkládací ceny a
2. 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 5, Ústecká 958/38 za kupní cenu 1 200 000,- 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
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 17,94 %,
tj. 245 303 ,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1141/1 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly
Usnesení č. ZM 05 08 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3275 o výměře upřesněné geometrickým plánem v k.ú.
Podmokly.

Usnesení č. ZM 05 08 04 03
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 634/2 o výměře 84 m2 a pozemek p.č. 634/3 o výměře
67 m2 k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 732 o výměře dle GP v k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem
a
zveřejňuje
variantu č. 2, tj. záměr města prodat pozemek p.č. 98/1 o vým. 100 m2 k.ú. Boletice nad
Labem.
Usnesení č. ZM 05 08 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 583 o výměře 1133 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 08 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 245/2 o výměře 482 m2 a p.č. 247/2 o vým. 127 m2 v k.ú.
Prostřední Žleb.

Usnesení č. ZM 05 08 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek st.p.č. 299/2 o vým. 142 m2, části pozemku p.č. 634/1 o vým.
dle GP a p.č. 1329 o vým. 452 m2 k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1476/15 o výměře 509 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 08 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1437/4 o výměře dle GP v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 05 08 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 216/5 o výměře 394 m2 v k.ú. Bělá u Děčína
Usnesení č. ZM 05 08 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1198/2 o výměře dle GP a části pozemku p.č. 663/5
vše v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 204/2 o výměře 43 m2 (dle GP č. 1631-008/2004 p.č.
204/14) a část pozemku p.č. 204/2 o výměře 461 m2 (dle GP č. 1631-008/2004
p.č. 204/15) vše v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 158 o výměře stanovené GP v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 05 08 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 645/1 o výměře 2678 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 384/6 a části pozemku p.č. 384/11 o výměrách
stanovených GP v k.ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 05 08 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 2046 o výměře 297 m2 pod domem, pozemek
p.č. 2047 o výměře 146 m2 a pozemek p.č. 2010 o výměře 415 m2 vše v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 98/1 o výměře dle GP v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 701/1 o výměře dle GP v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 08 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 814/7 o výměře 119 m2 a p.č. 821 o výměře 1571 m2 oba v k.ú. Křešice u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost SG Development, s.r.o., Praha 1,
Staré Město, Revoluční 1, 110 00, za cenu 1690,- Kč + ostatní náklady s tím, že v kupní
smlouvě se sjedná právo města Děčín od kupní smlouvy odstoupit pro případ, že do 60 měsíců
ode dne vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do KN nebude vydáno pravomocné
kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu ke stavbě průmyslového areálu Loděnice dle
projektu společností České loděnice a.s., Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co Ltd. a
VÍTKOVICE, a.s. Pro takovýto případ jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit
poskytnutá plnění. - tj. varianta č. 1 a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 789 o výměře 265 m2 k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 08 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup a prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
výkup ideální 1/4 pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.3.2005, který je
přílohou materiálu od pana Petra Holého, Žatecká 999/9, Děčín VI a výkup ideální 1/4
pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.3.2005, který je přílohou materiálu od
paní Jaroslavy Tvarohové, 5. května 276/3a, Děčín X. a
zveřejňuje
záměr města prodat ideální 1/2 pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.3.2005,
který je přílohou materiálu.
Usnesení č. ZM 05 08 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
- z majetku města pozemek p.č. 141/1 o výměře 2986 m2 v k.ú. Dolní Žleb zázemí a zahrada
- do majetku města pozemek p.č. 140/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Dolní Žleb – komunikace
Usnesení č. ZM 05 08 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 175/1 o výměře 348 m2 a st.p.č. 39 o výměře 59 m2 v k.ú. Bělá u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Josefa a Miloslavu Bacovy, bytem
Družstevní 253/10, Děčín X a pana Josefa Baco ml., bytem tamtéž za cenu 10 175,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 05 08 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1) prodej částí pozemků p.č. 1039/4 a 1039/5, dle GP č. 514-178/2003 p.p.č. 1039/4 o výměře
825 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Stanislavu
Mrázkovou, bytem Srní 156, Děčín XVII za cenu 162 000,- Kč + 1 064,- Kč za venkovní
úpravy a 795,- Kč za trvalé porosty oceněné ve znaleckém posudku + ostatní náklady spojené
s převodem a
2) prodej částí pozemku p.č. 1039/6p.p.č. 1039/5, p.p.č. 1039/7 a p.p.č. 1039/8 dle GP č.
514-178/2003 p.p.č. 1039/6 o výměře 958 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Stanislavu Mrázkovou, bytem Srní 156, Děčín XVII za cenu
208 000,- Kč + cena za trvalé porosty 7 969,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
3) prodej částí pozemku p.č. 1039/6p.p.č. 1039/5, p.p.č. 1039/7 a p.p.č. 1039/8 dle GP č.
514-178/2003 p.p.č. 1039/6 o výměře 958 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Stanislavu Mrázkovou, bytem Srní 156, Děčín XVII za cenu
208 000,- Kč + cena za trvalé porosty 7 969,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
4) prodej částí pozemků p.č. 1039/6, 1039/5, 1039/9, 1039/10, 1039/11 a 1039/12 dle GP č.
514-178/2003 p.p.č. 1039/11 o výměře 1460 m2 se všemi součásti a příslušenstvím pro pana
Ondřeje Kraťocha, bytem Požární 91, Děčín XVII za cenu 203 000,- Kč + 4 354,- Kč za
venkovní úpravy a 16 924,- Kč za trvalé porosty + ostatní náklady spojené s převodem s
podmínkou vrácení ceny za venkovní úpravy a trvalé porosty dle ZP uživatelům, a to po
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 05 08 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
1/ prodej st.p.č. 115 o výměře 33 m2 a části p.p.č. 1514/2, dle GP č. 282-095/2004 p.p.č.
1514/2 o výměře 759 m2 oba v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím,
manželům Ing. Jiřímu a Ing. Ivaně Šohajovým, Krásný Studenec 82, Děčín XXIV, za cenu
7920,- Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady a
2/ prodej části p.p.č. 1514/2, dle GP č. 282-095/2004 díl „c“ o výměře 38 m2, v k.ú. Krásný
Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, paní Anně Synkové, bytem Krásný Studenec
11, Děčín XXIV, za cenu 380,- Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 05 08 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 576/4 a p.č. 577 dle GP č. 529-009/2004 nově ozn. jako p.p.č. 577/2
o vým. 674 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Andělu a JUDr. Milana Babičíkovy, Revírní 13, Děčín XI za cenu 6 740,- Kč + ostatní
náklady
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Usnesení č. ZM 05 08 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 1063/4 o výměře 18 m2 a část pozemku p.č. 1063/5 dle GP
č. 594-158/2005 nově ozn. jako pozemek p.č. 1063/5 o vým. 196 m2 k.ú. Děčín – Staré Město
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Máriu Blehovou, Příčná 349/2, Děčín III za cenu
7 600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1)prodej pozemků p.č. 237/1 o vým. 349 m2 a p.č. 250 o vým.505 m2 v k.ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele ing. Miloslavu a Radomíra Johnovy,
Vítězství 75, Děčín XXXII za cenu 8 540,- Kč + 10 948,- Kč za venkovní úpravy dle ZP
+ 2 079,- Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady.
2)prodej pozemku p.č. 238 o vým. 591 m2 a části pozemku p.č. 225 o vým. dle GP (který bude
vyhotoven) v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Soňu
a Jiřího Dohnalovy, Vítězství 84, Děčín XXXII za cenu 10,- Kč/m2 + za trvalé porosty a
venkovní úpravy dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady.
3) variantu č. 1 tj. prodej pozemku st.p.č. 236/2 o vým. 82 m2 k.ú. Boletice nad Labem se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 250,- Kč/m2 + ostatní náklady a část pozemku p.č.
236/1 o vým. dle GP (který bude vyhotoven) k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 10,- Kč/m2 + ostatní náklady pro p. Aleše Krále, Saská 169/63,
Děčín X a pro p. Jana Cimbalníka, Nálepkova 294, Děčín IX.
4) prodej částí pozemků p.č. 235 a p.č. 236/1 o vým. dle GP (který bude vyhotoven) v k.ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Zdenku a Pavla
Jožákovy, Vítězství 66, Děčín XXXII za cenu 10,- Kč/m2 + ostatní náklady.
5) prodej částí pozemků p.č. 235 a p.č. 236/1 o vým. dle GP (který bude vyhotoven) v k.ú.
Boletice nad Labem pro manžele Alenu a Miroslava Mlatečkovy, Vítězství 66, Děčín XXXII
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,- Kč/m2 + ostatní náklady.
6) prodej částí pozemků p.č. 235 a p.č. 236/1 o vým. dle GP (který bude vyhotoven) v k.ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Elišku a Josefa
Řehákovy, Smetanova 191, Děčín XXXII za cenu 10,- Kč/m2 + ostatní náklady.
7) prodej pozemku p.č. 239 o vým. 557 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami…“ mezi zájemci, kteří
jsou v současné době evidováni jako žadatelé o prodej pozemku a při dohadovacím řízení
o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle „Zásad…“ – tj. 23 925,- Kč +
cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty
dle ZP současným uživatelům pozemku (nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
21

Usnesení č. ZM 05 08 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 351/1 o výměře 428 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Annu a Miroslava Džiovalasovy, Na Slovanech 324, Děčín
XXXII za cenu 4 280,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 763 o výměře 364 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Irenu Kubátovou, ul. Míru 112, Děčín XXXII za cenu 3 640,- Kč +
4 076,- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady - s podmínkou vrácení
částky za trvalé porosty ve výši 4 076,- Kč p. Márii Haníkové, Jindřichova 337, Děčín IX a to
po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitosti.
Usnesení č. ZM 05 08 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 831 o vým. 214 m2 a p.č. 837/7 o vým. 5 143 m2 k.ú. Velká Veleň se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Ing. Davida Landsperského, PhD., Hviezdoslavova
513/33, Praha 4, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 53 570,- Kč + 870,- Kč za trvalé
porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1) prodej pozemku p.č. 488/2 o vým. 181 m2 a části pozemku p.č. 442 dle GP
č. 606-157/2005 nově ozn. jako p.p.č. 442/1 o vým. 632 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Helenu a Oldřicha Mikešovy, Kamenná 54,
Děčín XXXII za cenu 8 130,- Kč + ostatní náklady.
2) prodej části pozemku p.č. 442 dle GP č. 606-157/2005 nově ozn. jako p.p.č. 442/2 o vým.
338 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Krystynu
a Zdenko Bartákovy, Vítězství 79, Děčín XXXIII za cenu 3 380,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
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schvaluje
prodej části pozemku p.č. 926/1 dle GP č. 242-47/1998 ozn. jako pozemek p.č. 926/2 o vým.
8 420 m2 a pozemku st.p.č. 927 o výměře 200 m2 k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a
příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami…“ mezi zájemci, kteří
jsou v současné době evidováni jako žadatelé o prodej pozemků s tím, že při dohadovacím
řízení o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena dle „Zásad“- tj. 2 155 000,- Kč
+ 146 434,- Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 971/2 o vým. 277 m2 a p.č. 971/6 o vým. 664 m2 v k.ú. Boletice nad
Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Boženu Volfovou, V Sídlišti 388, Děčín
XXXII za cenu 33 525,- Kč + 7 125,- Kč za trvalé porosty + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 879/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven v k.ú. Březiny u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro Pavla a Márii Třebenských, Na Baních
1264, Praha 4, za cenu 25,- Kč/m2 + ostatní náklady, tj.varianta č.1
Usnesení č. ZM 05 08 04 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1080/12 o výměře 706 m2 a p.č. 1079/4 o výměře 151 m2 oba v k.ú.
Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Václava Labutu,
Bechlejovice 46, Děčín XXVI, za cenu 21 425,- Kč + ostatní náklady .

Usnesení č. ZM 05 08 04 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 419/2 o výměře 666 m2 v k.ú. Folknáře se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžela Ladislava a Alenu Chramostovy, bytem Folknáře 71,
Děčín XXVIII, za cenu 16 650,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 05 08 04 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1818/1 o výměře 21 m2 (dle GP č. 1864-254/2004 p.č. 1818/3)
v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro Severočeskou energetiku, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu 5.250,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
1) výkup pozemku p.č. 201/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím od pana Pavla Rývy, Eliášova 1138/5, Litoměřice za cenu dle ZP, který bude
vyhotoven a
2) výkup pozemku p.č. 210/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím od pana Jiřího Brože, Dolní Žleb 15, Děčín XV za cenu dle ZP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 05 08 04 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 113 a části pozemku p.č. 109/2 (dle GP č. 552-212/2004 díl „l“ o
výměře 202 m2 a díl „k“ o výměře 151 m2) v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím od pana Milana Tvrze, nám. Jiřího z Poděbrad 437, Hořice, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 84.720,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 08 04 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod majetku mezi městem Děčín a
Ústeckým krajem a
schvaluje
1/ bezúplatný převod objektu 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) na
Ústecký kraj a
2/ bezúplatný převod objektu 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) na Ústecký kraj a
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3/ bezúplatný převod objektu 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) na Ústecký kraj a
4/ bezúplatný převod objektu 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) na Ústecký kraj a
5/ bezúplatný převod pozemku p.č. 683/36 o výměře 566 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi
a příslušenstvím (pozemek okolo zdravotního střediska) na Ústecký kraj
Usnesení č. ZM 05 08 04 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod majetku v k.ú. Bělá u Děčín a
k.ú. Děčín a
schvaluje
1/ bezúplatný převod pozemku p.p.č. 50 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře 206 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od Ústeckého kraje na město Děčína
2/ bezúplatný převod pozemku p.p.č. 980/1 v k.ú. Děčín o výměře 3520 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od Ústeckého kraje na město Děčín
Usnesení č. ZM 05 08 04 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Borek u Děčína
a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1349/4 o výměře 3752 m2 a p.č. 670 o výměře
307 m2 oba v k.ú. Borek u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro Obec Malšovice.
Usnesení č. ZM 05 08 04 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k.ú.
Bynov a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 06 04 41 ze dne 23.6.2005 v plném znění a
2. postup prodeje 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 formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“ mezi
zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako žadatelé o odkoupení uvedených pozemků.
Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad“ tj. 54 050,- Kč + cena za trvalé porosty oceněné ve
znaleckém posudku + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou vrácení ceny za trvalé
porosty dle ZP nájemci, a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 05 08 04 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
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neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 05 04 37 ze dne 26. 05. 2005 ve smyslu vypuštění textu
„+ 29 442,- Kč za venkovní úpravy a trvalé porosty“.
Usnesení č. ZM 05 08 04 46
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Stružinských o započtení investice a
schvaluje
započtení zhodnocení pozemků zámkovou dlažbou a opěrnými zídkami ve výši
265 574,- Kč na základě vyčíslení zhodnocení předmětných pozemků dle znaleckých posudků
č. 1624/50/04 a č. 1625/51/04 vůči pohledávce města Děčín u manželů Stružinských, bytem
Krásnostudenecká 731/69, Děčín VI a
uzavření kupní smlouvy na výkup zámkové dlažby a obrubníků na částech pozemku
p.č. 204/2 k.ú. Děčín od manželů Libora a Lenky Stružinských, Krásnostudenecká 731/69,
Děčín VI za cenu dle ZP č. 1624/50/04 a č. 1625/51/04, tj. 265.574,- Kč, tj. varianta č.1.
Usnesení č. ZM 05 08 04 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k.ú.
Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0307 0628 ze dne 26.6.2003 v plném znění a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 321 o výměře dle GP v k.ú. Děčín po kolaudaci stavby
trafostanice s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 321 k.ú. Děčín věcným břemenem práva
chůze a jízdy pro vlastníka stavby trafostanice.

Usnesení č. ZM 05 08 04 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2414 o výměře 118 m2 v k.ú. Podmokly paní Marii Černé, bytem
Hraniční 37/18, Děčín XXII se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 950,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 04 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
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schvaluje
prodej části pozemku p.č. 126 (dle GP č. 569-94/2005 se jedná o p.p.č. 126 o výměře
1626 m2 ) v k.ú. Prostřední Žleb manželům Editě a Janu Nesměrákovým, bytem Žlebská 109,
Děčín XV se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 16 260,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 0450
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 66 o výměře 194 m2 v k.ú. Prostřední Žleb paní Etele Bášové, bytem
Hálkova 722/12, Děčín I se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 940,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 05 08 0451
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 23 04 34 bod 2. ze dne 16.12.2004, týkající se
odprodeje pozemků st.p.č. 2829/3, st.p.č. 2829/4 a části p.p.č. 2829/1 v k.ú. Děčín, ve smyslu
změny kupujícího z původního – manželé Jan a Kamila Juhaszovi, bytem
Kamenická 1044/94, Děčín II na nynějšího – manželé Helena a Josef Juhaszovi, bytem Přímá
314A, Děčín XXXII.
Usnesení č. ZM 05 08 04 52
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup a prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, manželům Jiřímu a Janě Baštovým, bytem Červený Vrch 1755/13, Děčín IV
za cenu 25,- Kč/m2 + ostatní náklady a
výkup části pozemku p.č. 314/2 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven z vlastnictví manželů Jiřího a Jany Baštových, bytem Červený Vrch 1755/13,
Děčín IV do vlastnictví města Děčín za cenu 25,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č.ZM 05 08 04 53
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Blažkových a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při odprodeji pozemku p.č. 99 a části p.č. 90/1
v k.ú. Nebočady manželům Miroslavu a Mileně Blažkovým, bytem Družební 14,
Děčín XXXIII do 30.09.2005.
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Usnesení č. ZM 0508 04 54
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
převod p.p.č. 785 o výměře 898 m2, st.p.č. 786 o výměře 653 m2, p.p.č. 813/5 o výměře
549 m2, p.p.č. 814/1 o výměře 32874 m2, p.p.č. 813/1 o výměře 3399 m2, p.p.č. 813/4 o
výměře 2298 m2 v k.ú. Křešice u Děčína a p.p.č. 3155/23 o výměře 3249 m2 v k.ú. Podmokly
z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na delegování náhradníka jako zástupce města na valné
hromady akciových společností Termo Děčín, a. s.,SČE a. s., Česká spořitelna, a. s. , České
přístavy, a. s., Svč. vodárenská společnost, a. s. , Labská investiční, a. s. , RRA Ústeckého
kraje, a. s. a
deleguje
1. jako náhradníka I. místostarostu pana Pavla Jeřábka jako zástupce na valné hromady
výše uvedených akciových společnosti ke dni 15. 9. 2005
2. starostu města Ing. Vladislava Rašku a jako náhradníka II. místostarostu Mgr. Václava
Lešanovského jako zástupce na valné hromady akciových společností Labská
investiční, a. s. a RRA Ústeckého kraje, a. s. ke dni 15. 9. 2005
Usnesení č. ZM 05 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod železničního mostu v km 4,028
trati Děčín – Jedlová dle důvodové zprávy a

zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést železniční most v km 4,028 trati Děčín – Jedlová dle
specifikace v návrhu darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 05 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na Dohodu o narovnání mezi ČR, Katastrální úřad pro
Ústecký kraj a Městem Děčín a
schvaluje
dohodu o narovnání dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 08 05 04

28

Zastupitelstvo města projednalo petici nájemníků obytného domu Mírové nám. 242/4, Děčín
IV proti dlouhodobému dodávání nekvalitní (rezavé) teplé vody a
bere na vědomí
informace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Děčín
č. 3/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 3/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky města Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo záměr na zřízení Evropského institutu vzdělávání v Děčíně
a tento
schvaluje.
Pověřuje
radu města vytvořením pracovní skupiny pro zpracování odborných podkladů projektu
a jmenováním členů této pracovní skupiny.

Usnesení č. ZM 05 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení činnosti Pedagogického centra a vyúčtování
poskytnuté dotace na pokrytí nákladů spojených s provozem odloučeného pracoviště v Děčíně
a
r o z h o d l o
poskytnout dotaci ve výši 100 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s.
schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 05 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení 2. stupně při Základní škole Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace, k 1. 9. 2006 a tento návrh
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s c h v a l u j e
Usnesení č. ZM 05 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky a to:
- z majetku města část pozemku p.č. 1235/1 označen dle GP jako díl „b“ o výměře 45 m2
k.ú. Podmokly
- do majetku města část pozemku p.č.1235/5 označen dle GP jako díl „e+f+g“ o výměře 60 m2
k.ú. Podmokly, část pozemku p.č.1242/2 označen dle GP jako díl „q“ o výměře 373 m2
a „s+t“ o výměře 699 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 08 05 10
Zastupitelstvo města Děčín
z ř i z u je
fond města na úhradu části nákladů spojených s výměnou olověných domovních rozvodů za
rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech a bytech ve
vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a
schvaluje
„Pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu města Děčín na úhradu části nákladů
spojených s výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné
v trvale obydlených bytových a rodinných domech a bytech ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu“.
Usnesení č. ZM 05 08 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádosti p. Pavla Harycha, pí Anežky Horváthové, pí
Vladimíry Dzubové, pí Danuše Umbraunové, p. Pavla Vališe, p. Vlastimila Chlouby o
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Pavlu Harychovi z částky 28 307,--Kč
na 10%, tj. 2 830,70Kč, pí Anežce Horváthové z částky 28 712,--Kč na 10%, tj. 2 871,20Kč,
pí Vladimíře Dzubové z částky 50 929,--Kč na 10%, tj. 5 092,90Kč, pí Danuši Umbraunové
z částky 20 441,--Kč na 10%, tj. 2 044,10Kč, p. Pavlu Vališovi z částky 25 020,--Kč na 10%,
tj. 2 502,--Kč, p. Vlastimilu Chloubovi z částky 22 285,--Kč na 10%, tj. 2 228,50Kč.
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Usnesení č. ZM 05 08 05 12
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 Marešovou, Oblouková 300/75,
Děčín III, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Marešové v celkové částce 156 684,--Kč v
měsíčních splátkách 1 000,--Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Věrou a Robertem
Milákovými, V Sídlišti 391, Děčín XXXII dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Milákovým v celkové částce 365 578,--Kč v měsíčních splátkách á 300,--Kč splatných do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 05 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z prodlení a
schvaluje
prominutí úroku z prodlení za nájemné z nebytových prostor Bezručova 654/15, Děčín IV
panu Petru Stiborovi ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 08 05 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Horáka o prominutí nájemného včetně úroků
z prodlení a
neschvaluje
prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor Alešova 32, Děčín XXI a náklady na
soudní a exekuční řízení panu Josefu Horákovi ve výši dle důvodové zprávy.
schvaluje
prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor Alešova 32,
Děčín XXI panu Josefu Horákovi za podmínky, že dojde k uhrazení nedoplatku za nájemné
z nebytového prostoru Alešova 32, Děčín XXI ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 08 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a bezúplatný převod nemovitostí
v k.ú. Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 0309 0401 ze dne 23.9.2003 v plném znění a
2. bezúplatný převod nemovitostí v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 13.4.2005 č. 428 a
to pozemku p.č. 341 o výměře 1737 m2 včetně objektu čp./čo. 1155/2, p.č. 342 o výměře 875
m2, p.č. 343 o výměře 300 m2, p.č. 344 o výměře 330 m2, p.č. 365 o výměře 276 m2, p.č. 366
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o výměře 271 m2 a p.č. 367 o výměře 514 m2 včetně objektu bez čp./če. vše v k.ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím od ČR - ÚZSVM, Kodaňská 1441/46, Praha - Vršovice,
PSČ 100 10 a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 105 o výměře 879 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 05 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek o
finanční podporu pro realizaci projektu „Páni z Bünau v Čechách a Sasku“ a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 100.000,-Kč pro realizaci projektu „Páni z Bünau v Čechách
a Sasku“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Páni z Bünau v Čechách
a Sasku“ v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 08 05 17
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace Základní umělecké škole
Děčín na činnost a akce pořádané v roce 2005 Big Bandem učitele p.Jiráska a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 08 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Zámek a kulturní středisko Děčín, příspěvková organizace a
schvaluje
dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
příspěvková organizace, s účinností od 1.10.2005.
Usnesení č. ZM 05 08 05 19
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Drahomíry Červené ohledně řešení její bytové
situace v domě Teplická 372/76, Děčín IV a
bere na vědomí
tyto informace s tím, že je nutné tento bytový problém řešit občansko-právní cestou.

Usnesení č. ZM 05 08 05 20
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Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
je v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 08 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrhy dodatků č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací:
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
návrhy dodatků č. 3 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací :
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace,
návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace :
Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, IČ 712 358 68 a
rozhodlo
výše zmíněné dodatky schválit.
Usnesení č. ZM 05 08 05 22
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
Český kynologický svaz Děčín a
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Český kynologický svaz Děčín v
předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 08 05 23
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Zastupitelstvo města projednalo žádosti sportovních subjektů BK Děčín s.r.o., HC Děčín, FK
Řezuz Děčín a TJ Doprava Děčín o finanční dotaci na sportovní činnost v sezóně 2005/2006
rozhodlo
poskytnout finanční dotaci sportovním subjektům:
BK Děčín s.r.o.
HC Děčín
FK Řezuz Děčín
TJ Doprava Děčín

3 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
600 000,- Kč
400 000,- Kč

schvaluje
znění jednotlivých smluv o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
Usnesení č. ZM 05 08 05 24
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Halku Horáčkovou do funkce přísedícího Okresního soudu Děčín.
Usnesení č. ZM 05 08 05 25
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Hanu Horákovou do funkce přísedícího Okresního soudu Děčín.

Usnesení č. ZM 05 08 05 26
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a podklady II. etapy programu „Prevence
před povodněmi, 2007 – 2010“ a
schvaluje
zapojení města Děčín do II. etapy programu „Prevence před povodněmi, 2007 – 2010“, kterou
se zlepší protipovodňová ochrana města Děčín. Pozemky dotčené stavbou budou ve
vlastnictví města nebo zatíženy věcným břemenem
Usnesení č. ZM 05 08 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení kanalizace v ul. Purkyňova a
neschvaluje
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zadání vyhotovení projektové dokumentace včetně nárokování potřebných finančních
prostředků k realizaci stavby.
Usnesení č. ZM 05 08 05 28
Zastupitelstvo města projednalo Dohodu o partnerství mezi městem Děčín v České republice a
městem Jonava v Litevské republice a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 08 05 29
Zastupitelstvo města projednalo a
bere na vědomí
odstoupení Ing. Vladislava Rašky z funkce člena a místopředsedy představenstva společnosti
TERMO Děčín a. s. a odstoupení Mgr. Milana Rosenkrance z funkce člena představenstva
společnosti TERMO Děčín a. s.
Usnesení č. ZM 05 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření města Děčína za I. pololetí 2005 a
tyto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 08 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozdělení mimořádných příjmů města v r. 2005
a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 08 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o záměru přemístění plastiky maršála P.S. Rybalka,
která je nyní umístěna na hřbitově v Děčíně – Folknářích a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 05 08 08 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sportovního klubu Děčín o přidělení finančních
prostředků ve výši 1 mil. Kč z mimořádných zdrojů a tuto
bere na vědomí
s tím, že požadavek bude zpracován odborem školství a kultury a následně projednán v radě
města a 20. října 2005 bude předložen zastupitelstvu města.
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Usnesení č. ZM 05 08 08 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Ivana Kalvase k provozování osobní lodní
dopravy o přidělení finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč z mimořádných zdrojů a tuto
bere na vědomí
s tím, že požadavek bude zpracován odborem rozvoje a následně projednán v radě města a
20. října 2005 bude předložen zastupitelstvu města.
Předseda návrhové komise: Mgr. Milan Rosenkranc v. r.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Sinko v. r.
Ivana Stárková 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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