Město Děčín

USNESENÍ

z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 24. listopadu 2005 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 05 10 01 01
Zastupitelstvo města

volí
návrhovou komisi ve složení:

Josef Zámečník – předseda
Ing. Pavel Panenka
Ivana Stárková

Usnesení č. ZM 05 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Antonína a Ireny Jonyových, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“ a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj.
prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 610 ul. Budapešťská 3, Děčín VI do 31.
12. 2006.

Usnesení č. ZM 05 10 02 02

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Vladimíra a Anny Maškových, bytem Děčín a
Pavla Korpoše, bytem Děčín a
schvaluje
výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“ a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj.
prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 76, 77 ul. Ústecká, Děčín VII do
30. 11. 2005.
Usnesení č. ZM 05 10 02 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Davida Hořáka, bytem Děčín a
neschvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. vyplacení příspěvku za opravu domu čp. 525 ul. Budapešťská
21, Děčín VI ve výši 20 304,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 10 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 6/05/OMH o odprodeji domu čp. 856
ul. Podmokelská 4, Děčín IV a
schvaluje
prodej domu čp. 856 ul. Podmokelská 4, Děčín IV s pozemkem p.č. 1211 zast.pl. k.ú. Podmokly pro
kupující:
Milenu Nepomuckou, bytem Děčín
za kupní cenu 719 300,- 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. 128 472,- Kč
Usnesení č. ZM 05 10 02 05

Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 rozhodnutí ZM č. 249/2002/RKS/656 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. 656 ul. Bezručova, Děčín IV a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů
na společných částech budovy a na pozemku st.p.č. 1201 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994
Sb.
kupující:
7. manželé Vladimír a Helena Hukovi, oba bytem: Děčín
nebyt. j. č. 656/302 vč. podílu 349/7403 na společných částech budovy a pozemku, cena nabídková:
Kč 62 630,V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- zachovat právo chůze a jízdy přes par.č. 1201 k.ú. Podmokly
- jednat s městem Děčín o zřízení cyklistické stezky přes stávající pozemek par.č. 1201 k.ú.
Podmokly, pokud město Děčín k jejímu vybudování přistoupí a dále závazek uzavřít s městem
smlouvu o podmínkách provozování této stezky. V případě realizace záměru města vybudovat přes
pozemek p.č. 1201 k.ú. Podmokly cyklistickou stezku uhradí město veškeré náklady s touto
realizací spojené (geometrické oddělení pozemku, zápis GP do katastru nemovitostí apod.)
- o umožnění provozu a údržby směšovací stanice ve vlastnictví fy TERMO Děčín, a.s., spolu
s umožněním přístupu
V souladu s "Doplňkovými pravidly" se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s
opravami v objektu.
Usnesení č. ZM 05 10 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 3 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 a na pozemku st.p.č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb, dle zákona
č. 72/1994 Sb.

kupující:
8. manželé Monika a Martin Knesplovi, oba bytem: Děčín
byt. j. č. 83/3 vč. podílu 519/4069 na společných částech budovy a pozemku cena nabídková: Kč 72
758,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 10 02 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Olgy Polesné, bytem Děčín o snížení kupní ceny při
prodeji bytové jednotky č. 301/8 v objektu čp. 300, 301, 302, 303 ul. Oblouková, Děčín III a
neschvaluje
snížení kupní ceny při prodeji bytové jednotky č. 301/8 v objektu čp. 300, 301, 302, 303 ul.
Oblouková, Děčín III.
Usnesení č. ZM 05 10 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 380/2005/RKS/1334/10 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. 1334/10 v budově čp. 1334 ul. Jiráskova, Děčín VI a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 321/3963 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 2050 a
vedlejším pozemku p. č. 2049 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Ing. Petr Sukdol, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 220 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 10 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 384/2005/RKS/1318/7 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. 1318/7 v budově čp. 1318 ul. Dvořákova, Děčín II a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 746/30162 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1250/11 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Richard Volf, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 163 864,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s.r.o.) provozního zařízení
pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu
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 10 02 10

Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 382/2005/RKS/19/2 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. 19/2 v budově čp. 19 ul. Teplická, Děčín IV a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 309/5301 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 771
v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jana Holubová, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 192 000,-

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 10 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 378/2005/RKS/286/1 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. 286/1 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 623/31770 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 789 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
manželé Martin a Romana Juskuvovi, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 145 000,-

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO Děčín,
a. s.
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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 10 02 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 385/2005/RKS/277/4 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. 277/4 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině, Děčín IX a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 799
v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Veronika Turtáková, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 140 155,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- umožnění výkonu vlastnických práv kabelové televize
- při ohrožení ČR bude v domě vybudován protiradiační úkryt.

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 10 02 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 387/2005/RKS/304/17 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 bytové jednotky č. 304/17 v budově čp. 304 ul. Košická, Děčín IX a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 662/22432 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 812 v
k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Arnošt Liščák, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 490 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu
stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 10 02 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 381/2005/RKS/314/9 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. 314/9 v budově čp. 314, 315 ul. Kladenská, Děčín III a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 565/23615 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 619
v k.ú. Děčín - Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Otrošina, bytem: , Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 110 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- umožnit výkon vlastnických práv vlastníku provozního zařízení a kabelové televize
- při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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 10 02 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 386/2005/RKS/943/2 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek
z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 943/2 v budově čp. 943 ul. Čs. armády, Děčín I a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 518/9620 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 405
v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman a Monika Milákovi, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 120 459,-

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR bude v domě vybudován protiradiační úkryt
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 10 02 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 379/2005/RKS/257/18 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. 257/18 v budově čp. 256, 257 ul. Teplická, Děčín IX a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 632/27936 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 769
v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jindřiška a Jaroslav Modrý , bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 160 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN

Usnesení č. ZM 05 10 02 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 387/2005/RKS/1185/10 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
1) revokaci usnesení č. ZM 0311 0514 ze dne 20. 11. 2003 a
2) prodej bytové jednotky č. 1185/10 v budově čp. 1185 ul. 17. listopadu, Děčín I a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 669/8807 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 2261 a vedlejším pozemku p. č. 2263/2 v k.ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
Roman Barcal, bytem: Děčín
Jan Vaníček, bytem: Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 220 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
umožnit provoz a údržbu plynové kotelny ve vlastnictví firmy TERMO Děčín, 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 10 02 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Pod Vrchem 244, 245, 246, Děčín IX o
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy ve výši 20 % vlastníkům jednotek
Pod Vrchem 244, 245, 246, Děčín IX při prodeji 62 bytových jednotek.
Usnesení č. ZM 05 10 02 19
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Dvořákova 1318, Děčín II o výjimku z
„Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy ve výši 20 % vlastníkům jednotek
Dvořákova 1318, Děčín II při prodeji 42 bytových jednotek.

Usnesení č. ZM 05 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 761/96 k. ú. Bynov a

schvaluje
zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/96 k. ú. Bynov, dle GP č. 582 - 067/2005 díl
“a” + “b” o celkové výměře 146 m2.

Usnesení č. ZM 05 10 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení kupní ceny nebytové jednotky a
neschvaluje
další snížení kupní ceny nebytové jednotky č. 669/301, Hudečkova, Děčín I o částku
75 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 05 10 03 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu garáže na pozemku
p.č. 987/4 zast. pl. v k.ú. Podmokly odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 2/OMH/2005 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1746 o výměře 743 m² v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat části pozemku p.č. 25 v k.ú. Chlum u Děčína o výměrách dle geometrického
plánu.

Usnesení č. ZM 05 10 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 393/24 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Bělá u
Děčína.
Usnesení č. ZM 05 10 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3111/1 o výměře 367 m² v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1330/1 o výměře 1086 m² v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2275 o výměře 545 m² v k.ú. Podmokly.

Usnesení č. ZM 05 10 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 243 o výměře 183 m² v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 0510 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 137 o výměře 85 m2 a pozemek p.č. 1527 o výměře 65 m2 v k.ú.
Krásný Studenec.

Usnesení č. ZM 05 10 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 464/5 o výměře 1278 m2, p.p.č. 51/4 o výměře 1252 m2 a p.p.č.
51/1 o výměře 2 140 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 05 10 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 673/1 o výměře 261 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 446/3 o výměře 137 m2 a pozemek p.č. 836 o výměře 297 m2 v
k.ú. Loubí u Děčína
Usnesení č. ZM 05 10 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1490/21 o výměře 315 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 10 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
z v e ř e j ň u je
záměr města prodat pozemek p.č. 326/2 o výměře 314 m2 p.č. 315/6 o výměře 530 m2 a část
pozemku p.č. 1143 o výměře dle GP v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 05 10 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 669/1 o výměře 311 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 10 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 59 o výměře 73 m2, p.č. 67 o výměře 144 m2 a p.č. 68/1 o výměře
411 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 10 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje

záměr města prodat části pozemků p.č. 832/50 a p.č.832/78 v k.ú. Boletice nad Labem o výměrách
dle GP.
Usnesení č.ZM 05 10 04 17

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1476/36 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 05 10 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 1385/14 o výměře 21 m2 v k.ú. Děčín.

Usnesení č. ZM 05 10 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1327 o výměře 737 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 258/6 v k.ú. Prostřední Žleb o vým. dle GP.

Usnesení č. ZM 05 10 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 51/2 o výměře 1096 m2 p.č. 48/1 o výměře 256 m2 a
st.p.č. 4 o výměře 669 m2 v k.ú. Krásný Studenec
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.p.č. 48/2 o výměře 67 m2 k.ú. Krásný Studenec
Usnesení č. ZM 05 10 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
1) záměr města prodat pozemek p.č. 405/20 o výměře 122 m2 v k.ú. Podmokly a
2) záměr města prodat část pozemku p.č. 411 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 10 04 23
Zastupitelstva města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 972/1 o výměře 24565 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 05 10 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 276/83 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře dle GP.

Usnesení č. ZM 05 10 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Děčín o vým. dle GP.

Usnesení č. ZM 05 10 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2996 v k.ú. Děčín o vým. dle GP.

Usnesení č. ZM 05 10 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 277/1 v k.ú. Loubí u Děčína dle GP č. 110-118/2005 nově
ozn. jako p.p.č. 277/4 o vým. 255 m2.

Usnesení č. ZM 05 10 04 28

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje

záměr města směnit části pozemků v k.ú. Podmokly a to:
z majetku města část pozemku p.č. 2378 o výměře dle GP
do majetku města část pozemku p.č. 2359/1 o výměře dle GP
Usnesení č. ZM 05 10 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Maxičky a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 133 o vým. 104 m2 k.ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Janu a Luboše Benešovy, Děčín za cenu 15 600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 10 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 789 o výměře 265 m2 v k.ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro společnost SG Development, s.r.o., Praha , 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.
Usnesení č. ZM 05 10 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
1) postup prodeje pozemku p.č. 893 o výměře 1363 m2 a st.p.č. 49 o výměře 163 m2 k.ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu se
„Zásadami“. Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad“ tj. 172 600,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem a
2) postup prodeje pozemku p.č. 895 o výměře 777 m2 v k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a
příslušenstvím formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami“. Výchozí cena bude stanovena

dle „Zásad“ tj. 97 700,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
Usnesení č. ZM 05 10 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 105 o výměře 879 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ČR – ÚZSVM, Kodaňská 1441/46, Praha – Vršovice, PSČ 100 10.
Usnesení č. ZM 05 10 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 416/2 o výměře 37 m2 a 416/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Podmokly z
vlastnictví Bytového podniku Děčín s. p. v likvidaci, Teplická 31/45, Děčín IV do majetku města
Děčín.
Usnesení č. ZM 05 10 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
bezúplatný převod p.p.č. 234 o výměře 121 m2, p.p.č. 176/1 o výměře 1244 m2 v k.ú. Lesná u
Děčína, p.p.č. 1104/4 o výměře 2814 m2 v k.ú. Děčín, p.p.č. 357/4 o výměře 884 m2 v k.ú. Bělá u
Děčína, p.p.č. 1458/4 o výměře 1204 m2, p.p.č. 1726 o výměře 621 m2, p.p.č. 51/1 o výměře
205 m2, p.p.č. 51/2 o výměře 33 m2, p.p.č. 52/1 o výměře 1431 m2 v k.ú. Velká Veleň z vlastnictví
ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.

Usnesení č. ZM 05 10 04 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod majetku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje

záměr města bezúplatně převést objekt čp. 352 včetně st. p. č. 733/1 o výměře 309 m2 a objekt čp.
354 včetně st. p. č. 733/3 o výměře 240 m2 a p. p. č. 829/3 o výměře 293 m2 vše v k. ú. Bynov
( část objektů U Zámečku)
Usnesení č. ZM 05 10 05 01
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu o poskytnutí dotace pro vlastníky objektu Ploučnická
1073/8, Děčín III ve výši 200 000,- Kč na odhlučnění objektu a
schvaluje
předloženou smlouvu uzavřít.
Usnesení č. ZM 05 10 05 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pí Marie Kovárnické a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Kovárnické z částky 58 723,-- Kč na 10%, tj.
5 872,30 Kč.
Usnesení č. ZM 05 10 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 6/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města.
Usnesení č. ZM 05 10 05 04
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 Vlastou Voborskou, Děčín , dle které se
povoluje úhrada dluhu pí Voborské v celkové částce 143 138,-- Kč v měsíčních splátkách
1 000,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s p. Miroslavem Haklem, Děčín , dle které se
povoluje úhrada dluhu p. Haklovi v celkové částce 274 196,-- Kč v měsíčních splátkách 500,--Kč
splatných do posledního dne v měsíci, s pí Flídrovou Janou, Děčín dle které se povoluje úhrada
dluhu pí Flídrové v celkové částce 39 191,-- Kč v měsíčních splátkách 1000,-- Kč splatných do
posledního dne v měsíci, s p. Jaroslavem Gaudekem, Děčín v celkové částce 252 857,-- Kč
v měsíčních splátkách 300,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, Květoslavou a Pavlem
Kumstovými, Děčín dle které se povoluje úhrada dluhu manž. Kumstovým v celkové částce 70
741,-- Kč v měsíčních splátkách 500,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Josefem a
Yvetou Mezsárošovými, Děčín, dle které se povoluje úhrada dluhu manž. Mezsárošovým
v celkové částce 15 279,-- Kč v měsíčních splátkách 700,--Kč splatných do posledního dne
v měsíci, s Vlastou Hrubou, Děčín , dle které se povoluje úhrada dluhu pí Hrubé v celkové
částce 140 842,42 Kč v měsíčních splátkách 300,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci,vše
pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 05 10 05 05
Zastupitelstvo města projednalo požadavky občanů městské části Děčína – Nebočady, zastoupených
panem Syslem, včetně návrhu odpovědi a
bere na vědomí
návrh odpovědi.

Usnesení č. ZM 05 10 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup inženýrských sítí od GSK Spartak Děčín a
schvaluje
1/ uzavření dohody o zrušení smlouvy o zápočtu pohledávek mezi městem Děčín a GSK Spartak
Děčín a
2/ výkup inženýrských sítí – vodovodní přípojka a přípojka kanalizační, vybudované v souvislosti s
výstavbou tělocvičny Vokolkova ul. (stavební objekt č. 3) od Gymnastického a sportovního klubu
Spartak Děčín, Riegrova 354/8, Děčín II za cenu 350 000,- Kč za podmínky, že touto finanční
částkou bude uhrazena:
- pokuta Stavebnímu úřadu Děčín, udělená rozhodnutím stavebního úřadu Děčín s právní mocí ze
dne 6.1.2001 ve výši 200 000,- Kč a
- závazek, vyplývající z uzavřené smlouvy o půjčce mezi městem Děčín a Sportcentrem Děčín ze
dne 2.10.2000 ve výši 150 000,- Kč
a
3/ nabytí tělocvičny Vokolkova ul. na st.p.č. 786 k.ú. Děčín od Sportcentrum Děčín, Riegrova
1360/22, Děčín II do majetku města v případě, že nebude zatížena žádným zástavním právem ani
exekučními příkazy

Usnesení č. ZM 05 10 05 07
Zastupitelstvo města projednalo Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů OSV MěÚ Děčín
2006 a tyto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 10 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod železničního mostu v km 4,028 trati
Děčín – Jedlová dle důvodové zprávy a
schvaluje
bezúplatný převod železničního mostu v km 4,028 trati Děčín – Jedlová dle specifikace v návrhu
darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 05 10 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2005, kterou se
mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění
obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 11/2004 a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 5/ 2005 s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení č. ZM 05 10 05 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o navýšení dotace na rok 2005 na provozování
zimního stadionu a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 800 000,- Kč HC Děčín na rok 2005 na provozování zimního
stadionu
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Usnesení č. ZM 05 10 05 11
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Českomoravskou
mysliveckou jednotu-OMS Děčín na chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí zvěře za myslivecké
období 2004/2005 a
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS Děčín v
předloženém znění.

Usnesení č. ZM 05 10 05 12
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Mendelovu zemědělskou a
lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně v
předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 10 05 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov a
schvaluje
finanční spoluúčast města při rekonstrukci silnice I/13 ul. Teplická ve výši 9 610 000,- Kč dle
předloženého rozpočtu za podmínky realizace rekonstrukce ze strany investora, tj. Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Usnesení č. ZM05 10 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu mezi převodcem „ČR –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“ a nabyvatelem „Městem Děčín“, uvedený
v příloze a
schvaluje

1) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku“
a)

Pozemky:
- p. č.341 o výměře 1737 m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č.342 o vým. 875 m2,, ostatní plochy
- p. č.343 o vým. 300 m2 , ostatní plochy
- p. č. 344 o vým. 330 m2, ostatní plochy
- p. č. 365 o vým.276 m2, ostatní plochy
- p. č. 366 o vým. 271 m2, ostatní plochy
- p. č. 367 o vým. 514 m2, zastavěná plocha a nádvoří

b)

Budovy:
- Děčín I – Děčín čp. 1155 na p. č. 341
- Děčín I – Děčín bez čp. /č.e. na p. č. 367

Vše zapsaných na L.V. č. 60 000 v katastru nemovitostí k. ú. Děčín, obec Děčín, vedené
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín.

2) podmínky Smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku, jakož i podmínky vyplývající
z Přílohy č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235
předseda návrhové komise: Josef Zámečník
Předseda návrhové komise: Josef zámečník v. r.

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pitaš v. r.
Irena Široká v. r.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.

Pavel J e ř á b e k v. r.

starosta města

místostarosta

