Město Děčín

USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 22. prosince 2005
ve Společenském domě Střelnice Děčíně I
Usnesení č. ZM 05 11 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Milan Rosenkranc – předseda
Ivana Stárková
RsDR. Jaroslav Horák

Usnesení č. ZM 05 11 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 7/05/OMH o odprodeji domu čp.
815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV a
schvaluje
prodej domu čp. 815 ul. Podmokelská 8, Děčín IV s pozemkem p.č. 1209 zast.pl. k.ú.
Podmokly pro kupující:
manžele Jana a Ivetu Janovy, oba bytem Děčín
podíl 534/4810 za kupní cenu 117 124,- Kč
manžele Milana a Alenu Krausovy, oba bytem Děčín
podíl 592/4810 za kupní cenu 129 847,- Kč
Jaromíra Valíka, bytem Malá Veleň
podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,- Kč
Marcelu Mannovou, bytem Děčín
podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,- Kč
Renatu Půlpánovou, bytem Děčín
podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,- Kč
Věru Cucovou, bytem Děčín
podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,- Kč
manžele Ladislava a Růženu Kvízovy, oba bytem Děčín
podíl 635/4810 za kupní cenu 139 278,- Kč
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manžele Eduarda a Vilmu Matějovy, oba bytem Děčín
podíl 593/4810 za kupní cenu 130 065,- 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. 189 866,- Kč
Usnesení č. ZM 05 11 02 02
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje nebytové jednotky 227/302 v objektu
čp.225,226,227,228 ul. 28.října, Děčín I a
schvaluje
odprodat nebytovou jednotku formou dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou cenou
Kč 1 150 000,Usnesení č. ZM 05 11 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 389/2005/RKS/172/15 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. 172/15 v budově čp. 171, 172, ul. Kosmonautů
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 788/28416 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 384 v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Michal Janoušek, bytem Děčín
za nabídnutou cenu: Kč 190 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 11 02 04
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 345/2005/RKS/246/23 o
odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 05 09 02 08 ze dne 20.10.2005 a
prodej bytové jednotky č. 246/23 v budově čp. 244, 245, 246, ul. Pod Vrchem a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 783/40968 na společných částech budovy a
pozemku st. p. č. 753 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Martin a Romana Juskuvovi, oba bytem Děčín
za nabídnutou cenu: 320 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele tranzitního potrubí a
měřící trati
nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody s dodavatelem
tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 05 11 02 05
Zastupitelstvo města projednalo problematiku věcného břemene v objektu čp. 66 Husovo
nám. 8, Děčín IV a
schvaluje
uzavření dohody o zrušení věcného břemene bezúplatného užívání všech místností
nacházejících se ve druhém nadzemním podlaží v objektu čp. 66 Husovo nám 8, Děčín IV
používaných k činnosti Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé v Děčíně (Kcentrum), za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 18.02.2004, tj. ve výši
632650,- Kč s tím, že tato cena bude zaplacena do 31. 3. 2006
Usnesení č. ZM 05 11 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 8/05/OMH o odprodeji
nebytového domu 30 a čp. 668 ul. Teplická, Děčín IV a
schvaluje
prodej nebytového domu čp. 30 s pozemkem p.č. 851 zast.pl. a čp. 668 s pozemkem p.č. 852
zast.pl. ul. Teplická, k.ú. Podmokly pro kupující:
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WeS-Trans s.r.o. se sídlem Děčín
za kupní cenu 1 700 000,- 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 8,63 %,
tj. 140 080,- Kč
Usnesení č. ZM 05 11 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu č. p. 394 vč. pozemku p. č.
445/1 zast. pl. o výměře 682 m2, pozemku p. č. 444/1 ost. pl. o výměře 621 m2 a pozemku p.
č. 446/1 ost. pl. o výměře 1631 m2 vše k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
předkládací cenu objektu č. p. 394 vč. pozemku p. č. 445/1 zast. pl. o výměře 682 m2,
pozemku p. č. 444/1 ost. pl. o výměře 621 m2 a pozemku p. č. 446/1 ost. pl. o výměře 1631
m2 vše k. ú. Děčín – Staré Město dle ZP ve výši 3 583 970,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti .
Usnesení č. ZM 05 11 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu č. p. 120 vč. st. p. č. 590,
části pozemku p. č. 805/10 a části pozemku p. č. 761/96 vše k. ú. Bynov, dle GP č. 582067/2005 objektu č. p. 120 vč. st. p. č. 590 a pozemku p. č. 805/21 vše k. ú. Bynov a
schvaluje
předkládací cenu objektu č. p. 120 vč. st. p. č. 590, části pozemku p. č. 805/10 a části
pozemku p. č. 761/96 vše k. ú. Bynov, dle GP č. 582- 067/2005 objektu č. p. 120 vč. st. p. č.
590 o výměře 120 m2 a pozemku p. č. 805/21 o výměře 440 m2 vše k. ú. Bynov, dle ZP ve
výši 473 760,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti .
Usnesení č. ZM 05 11 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí v majetku
města a
zveřejňuje
záměr města odprodat objekt bývalé hasičské zbrojnice, čp. 45, Drážďanská ul., Děčín XVII Jalůvčí se st. p. č. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Prostřední Žleb s podmínkou
zachování funkčního využití objektu jako občanské vybavenosti.
Usnesení č. ZM 05 11 03 04
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 10/2005/OMH o odprodeji
nebytového domu a
schvaluje
prodej nebytového domu č.p. 31 včetně pozemků p.č. 338 o výměře 273 m², p.č. 339 o
výměře 92 m², p.č. 340 dle geometrického plánu o výměře 1865 m² a p.č. 342 o výměře 1207
m² vše k.ú. Vilsnice pro kupující
Obec Malšovice, zastoupenou starostou obce p. Pavlem Plachým
za cenu kupní ve výši 1 929 940,-Kč
v souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitostí a případné náklady na
řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst. 1) ve výší 90 800,-Kč
Usnesení č. ZM 05 11 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1611/2 o výměře 63 m2 v k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 05 11 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 356/1 o výměrách dle geometrického plánu v k.ú.
Chrochvice.
Usnesení č. ZM 05 11 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
1/ záměr města prodat části pozemku p.č. 1155/1 o výměře dle geometrického plánu
v k.ú. Prostřední Žleb a
2/ záměr města bezúplatně převést část pozemku p.č. 1155/1 o výměře dle geometrického
plánu v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 11 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 402 o výměře 673 m2 v k.ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 05 11 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1865/1 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 11 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 3150 o výměrách dle GP v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 11 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1122/5 o výměře dle GP v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 05 11 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1746 o výměře 743 m² v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 11 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
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 11 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a zřízení VB a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1838/1 o výměře 250 m2 v k.ú. Děčín s podmínkou zatížení
pozemku p.č. 1838/1 věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka pozemku p.č. 1837
k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 05 11 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1718/16 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 05 11 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a zřízení VB a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2637 o výměře 3 008 m2 k.ú. Podmokly s podmínkou
zatížení části pozemku p.č. 2637 věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka
pozemku a objektu na st.p.č. 2636.
Usnesení č. ZM 05 11 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky v k.ú. Podmokly a to
- z majetku města p.č. 3722/2 o výměře 2660 m2
- do majetku města p.č. 3722/4 o výměře 787 m2
s tím, že podmínky směny budou dojednány.
Usnesení č. ZM 05 11 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 98/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 401/5 o výměře 56 m2 a části pozemku
p.č. 401/2 dle GP č. 546-015/2005 ozn. jako p.p.č. 401/2 o výměře 149 m2 v k.ú. Bělá u
Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Janu Obermannovou, bytem Děčín za
cenu 82 000,- Kč + 10 891,- Kč za trvalé porosty oceněné ve znaleckém posudku + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 11 04 15
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 821/22 dle GP č. 543-028/2004 ozn. jako p.p.č. 821/27 o výměře
2 162 m2 v k.ú. Bynov pro paní Kateřinu Lacmanovou,bytem Děčín za cenu 65 000,- Kč +
8 797,- Kč za trvalé porosty oceněné ve znaleckém posudku + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 05 11 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č.478 o výměře 374 m2, p.p.č. 1477/39 o výměře 235 m2, p.p.č. 1477/43 o
výměře 101 m2a p.p.č. 1477/40 o výměře 160 m2 v k.ú. Bynov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Jindřicha a Jitku Hučkovy, bytem Děčín za cenu 171 955,- Kč +
32 281,- Kč cena za venkovní úpravy a trvalé porosty + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 05 11 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 230/1 (dle GP č. 1717-77/2005 díl „a“ o výměře 9 m2) v k.ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost Althea s.r.o., Děčín , za cenu 3600,Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 11 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 837/11 o výměře 607 m2 a p.č. 837/23 o výměře 538 m2 oba v k.ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Zbyňka Šubrta, Děčín za cenu 201.750,- Kč +
ostatní náklady – varianta č.1

Usnesení č. ZM 05 11 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
8

prodej pozemku st.p.č. 1235/9 o výměře 246 m2 k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro Dopravní podnik města Děčína, a.s., za cenu
98 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 05 11 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. 05 09 04 46 bod 3/ ze dne 20.10.2005, týkající se
odprodeje části pozemku p.č. 3453/15 v k.ú. Podmokly, ve smyslu změny kupujícího z
původního Ing. Viktor Rejthar, bytem Děčín na nového – Daniel Rejthar, bytem Děčín
Usnesení č. ZM 05 11 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 05 09 05 54 ze dne 20. 10. 2005 týkající se prodeje pozemku v k.ú.
Křešice u Děčína ve smyslu snížení odprodávané výměry částí pozemku a úpravy ceny a to:
1) z původního textu „p.p.č. 470/4 o vým. 126 m2 a p.č. 470/8 o vým. 397 m2“ na nový text
„díl „a“ o vým. 59 m2 a díl „e“ o vým. 90 m2 “ a z původního textu „za cenu 13 075,- Kč + ost.
náklady“ na nový text „za cenu 3 725,- Kč + ostatní náklady“.
2)z původního textu „p.p.č. 470/5 o vým. 212 m2“ na nový text „díl „b“ o vým. 56 m2“ a z
původního textu „za cenu 5 300,- Kč + ost. náklady“ na nový text „za cenu 1 400,- Kč +
ostatní náklady“.
3)z původního textu „p.p.č. 470/6 o vým. 215 m2“ na nový text „díl „c“ o vým. 43 m2“ a z
původního textu „za cenu 5 375,- Kč + ost. náklady“ na nový text „za cenu 1 075,- Kč +
ostatní náklady“.
4)z původního textu „p.p.č. 470/7 o vým. 233 m2“ na nový text „díl „d“ o vým. 44 m2“ a z
původního textu „za cenu 5 825,- Kč + ost. náklady“ na nový text „za cenu 1 100,- Kč +
ostatní náklady“ .
Usnesení č. ZM 05 11 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
bezúplatný převod části p.p.č. 316/1 (dle GP č. 296 – 35/2002 se jedná o p.č. 316/35 o
výměře 313 m2) k.ú. Martiněves u Děčína, část p.p.č. 330/1 (dle GP č. 149 – 175/2001 se
jedná o p.č. 330/6 o výměře 65 m2) v k.ú. Chlum u Děčína, p.p.č. 13/1 o výměře 144 m2 v k.ú.
Křešice u Děčína, p.p.č. 648/1 o výměře 1163 m2 a p.p.č. 652/1 o výměře 8 m2 v k.ú. Hoštice u
Děčína, částí p.p.č. 436/1, 460/1, 460/5 o výměrách dle GP v k.ú. Podmokly z vlastnictví ČR
Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. ZM 05 11 04 23
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
převod pozemku p.č. 21 o výměře 33 m2, p.č. 325 o výměře 680 m2, p.č. 338 o výměře 11651
m2, p.č. 340 o výměře 989 m2, p.č. 349 o výměře 3154 m2, p.č. 28/1 o výměře 93 m2, p.č. 28/2
o výměře 61 m2, 85/1 o výměře 676 m2, p.č. 115/3 o výměře 398 m2, p.č. 283/1 o výměře 51
m2, p.č. 326/1 o výměře 6968 m2, p.č. 331/1 o výměře 238 m2, p.č. 357/4 o výměře 884 m2,
p.č. 357/6 o výměře 53 m2, p.č. 357/7 o výměře 972 m2, p.č. 393/4 o výměře 533 m2, p.č.
432/1 o výměře 335 m2, p.č. 447/6 o výměře 24 m2, p.č. 454/2 o výměře 620 m2, p.č. 1111/2 o
výměře 70 m2, p.č. 1476/46 o výměře 1505 m2 v k.ú. Bělá u Děčína z vlastnictví ČR
Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.
Usnesení č. ZM 05 11 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky za pronájem pozemku
ve výši nad 20 000,- Kč a
rozhodlo
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. ZM 05 11 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace, týkající se zásobování pitnou vodou, el. energií a
plynem v domech ve vlastnictví pana J. D. Horskyho a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 11 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh územní energetické koncepce a
schvaluje
Územní energetickou koncepci města Děčína v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 11 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost FK Junior Děčín o navýšení dotace na rok 2005 na
sportovní činnost a zabezpečení provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 250 000,- Kč - FK Junior Děčín na rok 2005 na sportovní
činnost a zabezpečení provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky
2. uzavřít dodatek ke „Smlouvě o poskytnutí dotace“ na sportovní činnost a zabezpečení
provozu sportovišť Městského stadionu a hřiště Máchovky.
Usnesení č. ZM 05 11 05 04
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Zastupitelstvo města projednalo návrhy dohod o vytvoření společných školských obvodů a
rozhodlo
uzavřít „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu“ s obcemi Arnoltice, Hřensko,
Janov, Kámen, Labská Stráň, Malé Březno a Těchlovice.
Usnesení č. ZM 05 11 05 05
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášených programů MMR ČR pro rok 2006
1.Obnova koupaliště Děčín – pod zámkem; 2. Dětské dopravní hřiště v Děčíně; 3.
Sportovní hala ul. Práce, Děčín V- II. etapa; 4. Regenerace panelového sídliště Staré
Město, I. etapa, I. část; 5. Zámek Děčín – Tyršův dům – rekonstrukce objektu; 6. Zámek
Děčín – oprava Dlouhé jízdy; 7. Turistické zázemí osobních lodí v Děčíně úprava prostoru
před Delvitou; 8. Oprava kaple Jana Nepomuckého v Chrástu; 9. Zrestaurování secesní
žulové kašny na Masarykově náměstí v Děčíně I; 10. Dostavba plaveckého areálu Děčín –
Staré Město;11. Rekonstrukce fotbalového hřiště ul. Práce, Děčín; 12. Hospodářské
zázemí pro udržování infrastruktury ZOO Děčín; 13. Obnova turistických cest, drobných
staveb a památek v lesoparku Stoliční hora, etapa II. obnova turistických cest; 14.
Panoramatický výtah na Pastýřskou stěnu.
Usnesení č. ZM 05 11 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na spolupráci města Děčín při přípravě projektu
Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí AXIS 4 INFO součást
informačních systémů krajů, měst a obcí a
schvaluje
spolupráci města Děčín na tomto projektu.
Usnesení č. ZM 05 11 05 07
Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
schvaluje
uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek s Pavlínou Hrdličkovou, Děčín , dle které
se povoluje úhrada dluhu pí Hrdličkové v celkové částce
44 902,-- Kč v měsíčních
splátkách 400,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Emílií Pardovskou, Děčín dle
které se povoluje úhrada dluhu pí Pardovské v celkové částce 20 694,-- Kč v měsíčních
splátkách 500,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Jozefem Lackem, Děčín dle
které se povoluje úhrada dluhu p. Lackovi v celkové částce 31 883,-- Kč v měsíčních
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splátkách 100,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Juliem a Monikou Janovými,
Děčín dle které se povoluje úhrada dluhu manž. Janovým v celkové částce 452 541,-- Kč v
měsíčních splátkách 500,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci, s Gejzou a Natašou
Štipákovými, Děčín dle které se povoluje úhrada dluhu Štipákovým v celkové částce
2 322 917,-- Kč v měsíčních splátkách 1 000,-- Kč splatných do posledního dne v měsíci vše
pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 05 11 05 08
Zastupitelstvo města projednalo řešení výstavby panoramatického výtahu a
schvaluje
odkoupení veškeré doposud provedené inženýrské činnosti směřující k vybudování
panoramatického výtahu na Pastýřskou stěnu od společnosti WP consult s.r.o., IČO 62738194
formou kupní smlouvy.
Usnesení č. ZM 05 11 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor Ústecká 693/42, Děčín V
včetně příslušenství ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 11 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor v objektu J. z Poděbrad 530/26,
Děčín VI včetně příslušenství ve výši dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 05 11 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost o aktualizaci Programu rozvoje ZOO Děčín do roku
2008 a tuto aktualizaci
b e r e n a v ě d o m í.

Usnesení č. ZM 05 11 06 01
Zastupitelstvo města projednalo Rozpočtový výhled města Děčín na rok 2006 – 2010 a tento
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b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 11 06 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 15/2005 ze zasedání finančního výboru ZM
konaného dne 3. listopadu 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 11 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Děčín na rok 2006 a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 11 07 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 16/2005 ze zasedání finančního výboru konaného
dne 1. prosince 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 05 11 07 03
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
LTC Děčín – oddíl tenisu a
schvaluje
uzavření smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu LTC Děčín – oddíl
tenisu v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 05 11 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh zadání pro zpracování návrhu 4. změny Územního
plánu města Děčín - soustředěná výstavba rodinných domů Krásný Studenec a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 05 11 09 01
Zastupitelstvo města projednalo Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství
pro rok 2006 – „Žádost o státní účelovou dotaci“ a tento
schvaluje
Usnesení č. ZM 05 11 09 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na podání neinvestičního projektu „Výchovně
rekreační tábory pro děti“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni –
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Partnerství na rok 2006 a finanční spoluúčast Města ve výši 10 % z celkových rozpočtovaných
nákladů projektu a tento
s c h v a l u j e.

Předseda návrhové komise: Mgr. Milan Rosenkranc

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Panenka
Vlastimil Lhoták

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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