Město Děčín

Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2004
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 0415 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Zdeněk Pitaš – předseda
RSDr. Jaroslav Horák
MUDr. Ivan Stríbrský

Usnesení č. ZM 0415 0102
Zastupitelstvo města projednalo návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín a
vydává
podle §96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
nový jednací řád Zastupitelstva města Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 0415 02 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu Březová 193/102, Děčín III
s pozemkem č. 371, 372 a 373 v k.ú. Staré Město a
schvaluje
prodej objektu Březová 193/102, Děčín III s pozemkem č. 371, 372 a 373 v k.ú. Staré Město
za předkládací cenu dle nového znaleckého posudku ( varianta č. 2).
Usnesení č. ZM 0415 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 3/04/OE o odprodeji domu
čp.1068 ul. Zámecká 2, Děčín I z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp. 1068 ul. Zámecká 2 s poz. p.č. 158 zast. pl. k.ú. Děčín s věcným
břemenem umístění páteřních rozvodů tepla pro otop s patním měřidlem
tepelné energie a rozvodů TUV v suterénu budovy čp. 1068 ul. Zámecká 2, Děčín I a s právem
vstupu provozovatele tepelných rozvodů do prostor za účelem jejich údržby, opravy a
kontroly pravidelných odečtů
kupující:
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manželé Martin a Zdeňka Bittnerovi, Děčín
podíl 636/11539 za kupní cenu 344 177,- Kč
Jan Starosta, Děčín I
podíl 662/11539 za kupní cenu 358 248,- Kč
manželé Svatopluk a Eva Ledvinkovi, Děčín I
podíl 660/11539 za kupní cenu 357 166,- Kč
Ludmila Leváková, Děčín I
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 986,- Kč
Blanka Skalická, Děčín I
podíl 3185/11539 za kupní cenu 2 534 434,- Kč
Lenka Karešová, Děčín I
podíl 670/11539 za kupní cenu 362 577,- Kč
Jana Jankovičová, Děčín I
podíl 947/11539 za kupní cenu 512 478,- Kč
Martin Bauer, Děčín I
podíl 683/11539 za kupní cenu 369 612,- Kč
manželé Jiří a Irena Třískovi, Děčín IX
podíl 666/11539 za kupní cenu 360 412,- Kč
manželé Pavel a Pavla Kroupovi, Děčín IV
podíl 935/11539 za kupní cenu 505 985,- Kč
manželé Milan a Zdeňka Pipotovi, Děčín I
podíl 691/11539 za kupní cenu 373 942,- Kč
manželé Jaroslav a Marcela Soukupovi, Děčín IX
podíl 869/11539 za kupní cenu 1 219 863,- 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) v max. výši 250 000,- Kč
Na nabyvatele nemovitostí přechází z vlastníka budovy závazek, že po dobu 10ti let po nabytí
vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a
přípravy TUV.
Usnesení č. ZM 0415 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 2/04/OE o odprodeji domu čp.104
ul. Teplická 194, Děčín VIII z majetku města Děčína a
schvaluje
prodej objektu čp.104 ul. Teplická 194 s poz. p.č. 432 zast. pl. k.ú. Horní Oldřichov
kupující:
Jan Lukáč, bytem ,Děčín II
za kupní cenu 380 000,- 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
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nemovitostí
Usnesení č. ZM 0415 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. V ze dne 30.8.2001, a to v části týkající se rozhodnutí
č. 47/01/EO
Usnesení č. ZM 0415 02 06
Zastupitelstvo města projednalo problematiku a odprodeje jednotek v objektu čp. 810, ul.
Tylova 24, Děčín II a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0308 0503 ze dne 11.9.2003 a
2) předkládací cenu:
bytové jednotky č. 810/1 v objektu čp. 810, ul. Tylova 24, Děčín II s podílem 1301/3714
na společných částech domu a na p.p.č. 767 zast. plocha a na p.p.č. 768/1 zahrada k.ú.
Děčín ve výši 576 800,- Kč
bytové jednotky č. 810/3 v objektu čp. 810, ul. Tylova 24, Děčín II s podílem 1039/3714
na společných částech domu a na p.p.č. 767 zast. plocha a na p.p.č. 768/1 zahrada k.ú.
Děčín ve výši 454 300,- Kč a
zveřejňuje
záměr města odprodat podíl 1374/3714 na p.p.č. 767 zast. plocha a na p.p.č. 768/1 zahrada
k.ú. Děčín k bytové jednotce č. 810/2 v objektu čp. 810, ul. Tylova 24, Děčín II za cenu ve
výši 96 700,- Kč.
Usnesení č. ZM 0415 02 07
Zastupitelstvo města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 309/2004/RKS/386 o odprodeji
domu 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. 386, ul. V Sídlišti,
včetně pozemku st.p.č. 832/23, v k.ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
Zdeněk Otradovský, Česká Kamenice
kupní cena: 1 300 815,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
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-

že po dobu 1O let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v
celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 11,45 %, tj. 149 000,-Kč
Usnesení č. ZM 0415 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 310/2004/RKS/378 o odprodeji
domu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti budovy čp. 378, ul. Čs. Partyzánů,
včetně pozemku st. p. č. 832/6, v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
PhDr. Irena Brettová, Děčín VI
a Věra Jindrová, Kamenický Šenov
kupní cena 1 220 000,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
-

se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny z nabídkové ceny v případě platby před do
katastru nemovitostí
bude poskytnut příspěvek na opravy domu ve výši 20% tj. 129 750,- Kč

Usnesení č. ZM 0415 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 311/2004/RKS/124 o odprodeji
domu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti budovy čp. 124, ul. Divišova,
včetně pozemku st. p. č. 935, v k. ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
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kupující:
PhDr. Irena Brettová, Děčín VI
a Věra Jindrová, , Kamenický Šenov
kupní cena 1 032 805,- Kč
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20% , tj. 97 074,- Kč.
Usnesení č. ZM 0415 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 267/2004/RKS/317/13 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. 317/13 v budově čp. 316, 317 ul. Kladenská a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 355/25058 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
621 v k. ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Petra Sokolářová, Děčín II
za nabídnutou cenu 70 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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
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Usnesení č. ZM 0415 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 268/2004/RKS/1184/1 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. 1184/1 v budově čp. 1184 ul. 17. listopadu a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
2262/1 a spoluvlastnických podílů ve výši 547/5603 na vedlejším pozemku st. p. č. 2263/1
v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Krupičková, Děčín I
za nabídnutou cenu 109 953,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitu potrubí 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 0415 02 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 269/2004/RKS/238/2 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. 238/2 v budově čp. 238 ul. Divišova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 1018/7075 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 940 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří Ambrož, Děčín XXXII
za nabídnutou cenu: Kč 310 000,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 0415 0213
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 270/2004/RKS/585/1 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. 585/1 v budově čp. 585 ul. Bezručova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 254/5438 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 991/1 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Barcalová, Děčín XVII
za nabídnutou cenu: Kč 42 748,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě 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 0415 0214
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 271/2004/RKS/1344/1
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. 1344/1 v budově čp. 1343, 1344, 1345 ul. Slovanská
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 414/16966 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 1805, 1804, 1803 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO, s. r. o. se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p. Martinem
Šmalclem, Děčín XXXII
za nabídnutou cenu: Kč 78 705,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- 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 plynové kotelny ve vlastnictví fy Termo Děčín, a. s
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
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-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN

Usnesení č. ZM 0415 0215
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 272/2004/RKS/277/11
o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 277/11 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 352/21138 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 799 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Sdružení RIO, s. r. o., se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p. Martinem
Šmalclem, Děčín XXXII
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 výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy Termo
Děčín, a. s.
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě 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 0415 02 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 273/2004/RKS/285/13
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. 285/13 v budově čp. 284, 285, 286 ul. Na Pěšině
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:
Sdružení RIO, s. r. o., se sídlem Pražská 404, Děčín XXXII, zastoupené p. Martinem
Šmalclem, Děčín XXXII
za nabídnutou cenu: Kč 172 000,8

Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- 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 0415 0217
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 274/2004/RKS/1184/10
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. 1184/10 v budově čp. 1184 ul. 17. listopadu a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 433/5603 na společných částech budovy a pozemku
st. p. č. 2262/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/5603 na vedlejším pozemku
st. p. č. 2263/1 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Petr Vávra, Děčín I
za nabídnutou cenu: Kč 79 244,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- umožnit provoz a údržbu měřící tratě a tranzitu potrubí 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 0415 02 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0413 0405 ze dne 22.1.2004 v plném znění a
2) nové znění rozhodnutí ZM č. 244/2003/RKS/277/1 takto:
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prodej bytové jednotky č. 277/1 v budově čp. 276,277 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a pozemku
st.p.č. 799, 800 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Bohumila Hadačová, Děčín VI
za nabídkovou cenu: 140 155,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídková 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 0415 0219
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. XIV ze dne 27.6.2002, a to části týkající se rozhodnutí
ZM č. 249/2002/RKS/656, bodu 2).
Usnesení č. ZM 0415 02 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Stanislava Pavla o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 1105/3 v objektu čp. 1105 ul. ČSA,
Děčín I panu Stanislavu Pavlovi za nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. za 194 551,- Kč
včetně podílu na vedlejším pozemku
Usnesení č. ZM 0415 02 21
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Karly Černé a pana Jaroslava Pobřísla o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 656/6 v objektu čp. 656 ul. Bezručova,
Děčín IV panu Jaroslavu Pobříslovi za nabídkovou cenu navýšenou o 10%, tj. za
160 637,- Kč
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Usnesení č. ZM 0415 02 22
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Josefa Chalupianského o výjimku z
„Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 1344/7 v objektu čp. 1344 ul. Slovanská,
Děčín VI panu Josefovi Chalupianskému za cenu stanovenou náhradníkem z dohadovacího
řízení, tj. 55 000,- Kč ( varianta č. 2)
Usnesení č. ZM 0415 02 23
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Pavla Douska o prodloužení termínu podpisu
kupní smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu kupní smlouvy při prodeji bytové jednotky č. 1221/12 v objektu čp. 1212
ul Pohraniční, Děčín I do 31. 3. 2004.
Usnesení č. ZM 0415 02 25
Zastupitelstvo města projednalo žádost Zdeňky Medunové,
Děčín IV a návrh na rozhodnutí ZM č. 4/04/OE o odprodeji domu čp. 1225 ul. Palackého 17,
Děčín IV z majetku města Děčína a
schvaluje
1) výjimku z čl. II, odst. 5) a 7) „Zásad“, tj. částečné postoupení žádosti i oznámení ,
manželů Jaroslava a Milady Ženkových, Jany Pazourkové, manželů Bohuslava a Jany
Bendových, Jiřiny Bártové, Dagmar Němcové, Olgy Kačírkové, Dagmar Voráčkové,
manželů Jany Minichové Haškové a JUDr. Petra Minicha, manželů Jana a Dariny
Horčičkových, Lenky Zigové, Jiřího Jeřábka, Mileny Wurstové, Pavla Říhy, Ludmily
Vejnarové, manželů Jiřího a Marie Zachařových, Jiřího Zachaře a Judity Žďánské na
Zdeňku Medunovou
2) prodej objektu čp. 1225 ul. Palackého 17 s poz. p.č. 1008 zast. pl. k.ú. Podmokly
kupující:
manželé Jaroslav a Milada Ženkovi ,Děčín IV
podíl 689/10772 za kupní cenu 317 696,- Kč
Zdeňka Medunová Děčín IV
podíl 688/10772 za kupní cenu 317 236,- Kč
manželé Bohuslav a Jana Bendovi, Děčín IV
podíl 696/10772 za kupní cenu 320 924,- Kč
Jiřina Bártová, Děčín IV
podíl 674/10772 za kupní cenu 310 780,- Kč
Dagmar Němcová, Děčín IV
podíl 1416/10772 za kupní cenu 652 915,- Kč
Olga Kačírková, Děčín IV
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podíl 795/10772 za kupní cenu 366 573,- Kč
Dagmar Voráčková, Děčín IV
podíl 701/10772 za kupní cenu 323 230,- Kč
manželé Jana Minichová Hašková a JUDr. Petr Minich, Děčín IV
podíl 708/10772 za kupní cenu 326 457,- Kč
manželé Jan a Darina Horčičkovi, Děčín IV
podíl 777/10772 za kupní cenu 358 273,- Kč
Lenka Zigová, Děčín IV
podíl 717/10772 za kupní cenu 330 607,- Kč
Jiří Jeřábek, Děčín IV
podíl 388/10772 za kupní cenu 178 906,- Kč
Milena Wurstová,Děčín IV
podíl 388/10772 za kupní cenu 178 906,- Kč
Pavel Říha Děčín IV
podíl 404/10772 za kupní cenu 186 284,- Kč
Ludmila Vejnarová ,Děčín IV
podíl 404/10772 za kupní cenu 186 284,- Kč
manželé Jiří a Marie Bachařovi, Děčín IV
podíl 468/10772 za kupní cenu 215 486,- Kč
Jiří Zachař, Ústí nad Labem
podíl 233/10772 za kupní cenu 107 743,- Kč
Jana Pazourková, Děčín VI
podíl 422/10772 za kupní cenu 250 376,Judita Žďánská, Děčín VI
podíl 204/10772 za kupní cenu 119 424,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících, že po dobu 10 let po nabytí
vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob
vytápění a přípravy TUV.
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) ve výši 5,9%,
tj. 257 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0415 02 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 276/2004/RKS/284/5 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. 284/5 v budově čp. 284, 285, 286, ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 358/31770 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 789 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Juraj Kanči, Děčín VII
za nabídnutou cenu: Kč 83 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
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 0415 03 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu odborem
správy majetku města dle rozhodnutí č. 3/OSM/2004 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0415 03 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu odborem
správy majetku města dle rozhodnutí č. 2/OSM/2004 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí .
Usnesení č. ZM 0415 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu a
schvaluje
předkládací cenu objektu čp. 815 Tylova, Děčín II s pozemkem p.č. 534 zast. pl. k.ú. Děčín za
cenu dle „Zásad“ ve výši 571.000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti,
včetně zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 534 zast. pl. vyznačeného GP
č. 1619-302/2003 pro právo přístupu a příjezdu k domu na pozemku p.č. 533 zast. pl. vše
k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 0415 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 6/03/OSM o odprodeji areálu
děčínské teplárny Pod zámkem k.ú. Děčín a revokaci usnesení č. ZM 0311 0603 v části
týkající se bodu č.3 a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. 0311 0603 ze dne 20.11.2003 v části týkající se bodu 3 a
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schvaluje
1. doplnění rozhodnutí ZM č. 6/03/OSM o odprodeji areálu děčínské teplárny Pod zámkem
Děčín k.ú. Děčín o podmínku zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze k objektu ČOV na
p.č. 2350 k.ú. Děčín dle geometrického plánu č. 1634-022-2004 pro vlastníka ,tj.město Děčín
2.rozhodnutí ZM č.6/2003 o odprodeji areálu děčínské teplárny Pod zámkem Děčín k.ú.
Děčín pro kupujícího:
ELECOM s.r.o. Děčín, se sídlem Bočná 1, Děčín I za kupní cenu ve výši 2 200 000,-Kč
V souladu se „Zásadami “ se kupní cena
- sníží o 5% z kupní ceny dle čl. VII bod 2 ( v případě platby před vkladem do KN)
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu objektů dle čl. VII odst. 1 ve výši 20% tj.
200 000,-Kč.
Usnesení č. ZM 0415 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod objektu Sportovní haly
v Maroldově ul. Děčín I vč. pozemků a
schvaluje
bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti na pozemku p. č. 7/5 zast. pl. k. ú. Děčín a
pozemku p. č. 7/5 zast. pl. pozemku p. č. 7/6 ostat. pl., pozemku 7/7 ost. pl. , pozemku 33/1
zahrada a pozemku 33/2 ost. pl. vše k. ú. Děčín z majetku Sportovního klubu Děčín,
občanské sdružení do majetku města Děčín s tím, že k převodu dojde po ukončení VOS na
rekonstrukci a přístavbu tohoto objektu a za podmínky přechodu závazků plynoucích
z vyhlášené veřejně obchodní soutěže na město Děčín vč. přijetí dodavatelského úvěru.
Usnesení č. ZM 0415 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 262/2 o vým. 38 m2 k. ú. Dolní Žleb jako rozšíření zahrady.
Usnesení č. ZM 0415 0402
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 761/130 o vým. dle GP k. ú. Bynov jako přístup a
zázemí k objektu na pozemku st. p. č. 968 k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 0415 04 03
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1392 o vým. 603 m2, p. č. 1393 o vým. 281 m2, p. č.. 1394
o vým. 279 m2 a p. č. 1395 o vým. 407 m2 k. ú. Děčín na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 0415 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 1477/5 o výměrách dle GP v k. ú. Horní Oldřichov na
zázemí k domům.
Usnesení č. ZM 0415 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 958 o výměře 1233 m2 v k. ú. Děčín na zázemí k domu.
Usnesení č. ZM 0415 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1213 o výměře dle GP v k. ú. Děčín na zázemí a
zajištění vjezdu k domu.
Usnesení č. ZM 0415 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 270/1 ( dle GP č. 276-28/97 se jedná o díl „g“ o
výměře 1 m2) v k. ú. Chrochvice pod stavbou garáže.
Usnesení č. ZM 0415 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v. k. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 130 o výměře 798 m2 pod domem a pozemek p. č. 132 o
výměře 157 m2 a pozemek p. č. 133 o výměře 153 m2 na zahradu – zázemí k domu vše v k. ú.
Děčín Staré Město.
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Usnesení č. ZM 0415 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 130 o výměře 94 m2 a pozemek p. č. 1555/7 o výměře 127
m2 oba v k. ú. Velká Veleň na zahradu.
Usnesení č. ZM 0415 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1666/39 o výměře 283 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu.
Usnesení č. ZM 0415 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3617 o výměře 1800 m2, p.p.č. 3618 o výměře 2290 m2 a
p.p.č.3656/1 o výměře 602 m2 v k.ú. Podmokly na stavbu skladu nápojů a zřízení parkoviště.
Usnesení č. ZM 0415 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní
Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1585 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře
stanovené GP po kolaudaci kolny – skutečné zaměření.
Usnesení č. ZM 0415 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2395 v k.ú. Děčín o výměře stanovené GP na
stavbu samoobslužné vysokotlaké myčky osobních automobilů.

Usnesení č. ZM 0415 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 276/1 výměře 756 m2 v k.ú. Dolní Žleb na zahradu
k domu.
Usnesení č. ZM 0415 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 319/6 o vým. 216 m2 k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro p. Jana Vovsa, Děčín VIII za cenu 32 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1571 o výměře 42 m2 k.ú. Velká Veleň se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ing. Milana Šlambora, Ústí nad Labem za cenu 420,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 285 o vým. 214 m2 k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Hatákovy, Děčín VII za cenu 5 350,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 604 o vým. 75 m2, část pozemku 842/9 (dle GP č. 491-40/2003 nově
ozn. jako pozemek st.p.č. 668 o vým. 24 m2), část pozemku 842/9 (dle GP č. 491-40/2003
ozn. jako pozemek p.č. 842/9 o vým. 666 m2) vše k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Kučerovy, Děčín XVII, za cenu 48 150,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej a zatížení pozemku věcným břemenem
v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 183 o vým. 660 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím na stavbu správní budovy pro ČR-Okresní soud v Děčíně, Masarykovo
nám. 1/1, Děčín I, za cenu 256 760,- Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení
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věcného břemene práva přístupu dle GP č. 1112-006/98 a to bezúplatně pro vlastníka
nemovitosti na pozemku st.p.č. 186 k.ú. Děčín ( varianta č. 1)
Usnesení č. ZM 0415 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
1) prodej části pozemku p.č. 170/9 (dle GP č. 142-46/2003 ozn. jako pozemek p.č. 170/9
o výměře 1 587 m2 ) v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu
21 797 Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Forejtovy, Děčín XIV
2) prodej části pozemku p.č. 170/9 (dle GP č. 142-46/2003 ozn. jako pozemek p.č.
170/26 o výměře 116 m2 ) v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 1 160,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro manžele Grundovy, Ústí
nad Labem.
Usnesení č. ZM 0415 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1034/3 o výměře 643 m2 v k. ú. Horní Oldřichov formou dohadovacího
řízení v souladu se „Zásadami ...“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidování jako
žadatelé o odkoupení pozemku a při dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku bude
výchozí cena stanovena dle „Zásad...“ tj. 16 075,- Kč
Usnesení č. ZM 0415 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 611/1 o výměře 625 m2 a části pozemku p. č. 612 o výměře 265 m2
( dle GP č. 534-150/2003 nově označené jako p. č. 611/1 o výměře 890 m2) v k. ú. Bynov se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Rustama a Kamilu Kokotjuchovy, Děčín IX za
cenu 22 250,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 530/1 o výměře 914 m2 v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Aleše a Miroslavu Bednářovy, Děčín VI za cenu 75 000,- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
18

schvaluje
prodej pozemku p.č. 542/1 o výměře 1613 m2 v k.ú. Chlum u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Věru Smolíkovou, Děčín IV za cenu 16 130,- Kč
+ ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0415 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. prodej pozemku st.p.č. 3565 o výměře 679 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro RETO s.r.o., Ústecká 454/74, Děčín V za cenu 169 750,- Kč +
ost. náklady a
2. prodej pozemku st.p.č. 131 o výměře 462 m2 v k.ú. Děčín Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím pro RETO s.r.o., Ústecká 454/74, Děčín 5 za cenu
152 460,- Kč + ostatní náklady( varianta č. 1)
Usnesení č. ZM 0415 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej p.p.č. 104 v k.ú. Chrochvice o výměře 471 m2 pro manžele Františka a Dášu
Koderovy, Děčín VII se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 11 775,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej p.p.č. 599/2 v k.ú. Bynov o výměře 766 m2 pro manžele Antonína a Naděždu
Novákovy, Děčín IX se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 19 150,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej části p.p.č. 456 (dle GP č. 558-211/2003 se jedná o p.p.č. 456 o výměře 241 m2)
v k.ú. Děčín-Staré Město pro paní Olgou Matoušovou, Děčín III se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 6 025,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
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prodej p.p.č. 683/3 v k.ú. Bynov o výměře 236 m2 pro paní Ing. Bohuslavu Mandovou, Děčín
IX se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 5 900,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části p.p.č. 1476/87 (dle GP č. 497-212/2003 se jedná o p.p.č. 1476/87 o
výměře 1101 m2) v k.ú. Bělá u Děčína pro manžele Michaela a Petru Čuříkovy, Děčín IV se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 75 050,-Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 0415 04 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej p.p.č. 583 o výměře 1619 m2, p.p.č. 585 o výměře 683 m2 a p.p.č. 586 o
výměře 385 m2 v k.ú. Bynov pro manžele Petra a Vandu Kmochovy, Děčín XX se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 67 175,-Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0415 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 144/1 o výměře 955 m2 a pozemku p.č. 144/2 o výměře 275 m2
v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Josefa a Evu
Martínkovy, Litvínov-Hamr za cenu 30 750,- Kč + ostatní náklady ( varianta č.1.)
Usnesení č. ZM 0415 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0616 ze dne 22.5.2003 v plném znění.
Usnesení č. ZM 0415 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemků v k. ú.
Křešice u Děčína a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. 0308 0746 v bodě 1. ze dne 11. 9. 2003 v plném znění
2) prodej pozemků st. p. č. 145/4 o výměře 270 m2 a části p. p. č. 145/2, dle GP č. 34944/2003 p. p. č. 145/2 o výměře 545 m2 oba v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi
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součástmi a příslušenstvím, manželům Kordovým, Děčín IX, za cenu 81 125,- Kč +
ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0415 04 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemků v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
1) revokaci usnesení ZM č. 0306 0619 ze dne 22. 5. 2003 v plném znění
Variantu č. 1
2) prodej pozemku p. p. č. 466/4 o výměře 321 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, panu Janu Musilovi, Děčín VI ( MeDoZa, Saská 415, Děčín X), za
cenu 25,- Kč/m2, tj. 8 025,- Kč + ostatní náklady
3) prodej části pozemku p. p. č. 466/5 o výměře upřesněné GP v k. ú. Podmokly, se
všemi součástmi a příslušenstvím, panu Janu Musilovi, Děčín VI ( MeDoZa, Saská
415, Děčín X), za cenu 25,- Kč/m2 + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 0415 04 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 182/1 k.ú. Děčín o vým. dle GP po kolaudaci stavby
polyfunkčního domu ( varianta č. 1).
Usnesení č. ZM 0415 05 01
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod movitého majetku města, nutného pro
zabezpečení výkonu agendy státní sociální podpory na Českou republiku - Úřad práce ke dni
1. 4. 2004 a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 0415 05 02
Zastupitelstvo města projednalo přístavbu šaten a hygienického zařízení k tělocvičně při ZŠ
Vrchlického a
schvaluje
patrovou přístavbu se sociálním zázemím a dvěma učebnami ( varianta č. 1)
Usnesení č. ZM 0415 0503
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Zastupitelstvo města projednalo Dodatek ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 3, příspěvkové organizace a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková
organizace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0415 05 04
Zastupitelstvo města projednalo seznam žádostí předkládaných MŽP ČR v rámci Programu
prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími klimatickými vlivy,
podprogram Řešení nestabilit svahů v ČR a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí v rámci dotačního programu
„Program prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími klimatickými vlivy“,
podprogramu „ Řešení nestabilit svahů v ČR, dílčího projektu 215 124-2: Řešení stabilizace
svahů na území ČR, jejich geologický průzkum a monitoring ( konkrétní opatření k odstranění
následků a sledování).
-

1. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Pastýřský Vrch v Děčíně – Teplická ul.
I. fáze: Technické zabezpečení, včetně monitoringu
II. fáze: Monitoring

-

2. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Pastýřský Vrch v Děčíně – Labské
nábř.
Technické zabezpečení, včetně monitoringu
3. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Stoliční hora v Děčíně – západní a
jižní část

-

I. fáze: Zahájení monitoringu
II. fáze: Technické zabezpečení, včetně monitoringu
4. Zajištění bezpečnosti skalních masivů v oblasti Labský kaňon v úseku Děčín –
Hřensko, katastrální území Děčín a Loubí u Děčína

-

Budování a provoz monitoringu skalních svahů

a zajistit příslušnou finanční spoluúčast z rozpočtu města v letech 2004-2007 ( viz. tab. 2).
Usnesení č. ZM 0415 0505
Zastupitelstvo města projednalo částečnou revokaci usnesení č. ZM 0311 0804 ze dne
20. 11. 2003 v části umístění informačních boxů a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0804 ze dne 20. 11. 2003
v části umístění informačních boxů – Myslbekova 1389/8, 10, 14, 16
umístění informačního boxu v areálu Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna,
příspěvková organizace
Usnesení č. ZM 0415 0506
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o finanční dotace na činnost v roce 2004 v oblasti
kultury a
rozhodlo
o výši finanční dotace v roce 2004 pro subjekty pracující v oblasti kultury podle důvodové
zprávy.
Usnesení č. ZM 0415 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej projektové dokumentace na rekonstrukci
městských lázní a
schvaluje
prodej projektové dokumentace na rekonstrukci objektu městských lázní, vlastníku objektu, tj.
společnosti ELECOM s r. o. , se sídlem Bočná 1, Děčín 1 za cenu 10 000,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 0415 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z vlastnictví ČR PF do vlastnictví
města Děčína a
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků:
1) p.p.č. 47 k.ú. Bělá u Děčína o výměře 844 m2
2) část p.p.č. 789 k.ú. Boletice nad Labem o výměře dle geometrického plánu;
3) p.p.č. 786/1 o výměře 1010 m2, p.p.č. 786/6 o výměře 304 m2, p.p.č. 875 o výměře 1047 m
²,
p.p.č. 876 o výměře 781 m2, p.p.č. 878 o výměře 286 m2, p.p.č. 1188/1 o výměře 131 m2,
p.p.č.1305 o výměře 977 m2 v k.ú. Březiny u Děčína;
4) p.p.č. 764/11 k.ú. Bynov o výměře 398 m2;
5) p.p.č. 981 k.ú. Děčín-Staré Město o výměře 346 m2;
6) p.p.č. 267/1 o výměře 578 m2, p.p.č. 269/2 o výměře 833 m2 v k.ú. Folknáře;
7) p.p.č. 984/1 o výměře 596 m2 k.ú. Horní Oldřichov;
8) p.p.č. 242/2 o výměře 740 m2, p.p.č. 337 o výměře 351 m2, p.p.č. 644/1 o výměře 344 m2,
p.p.č. 729 o výměře 963 m2, p.p.č. 731/1 o výměře 1497 m2, p.p.č. 732/1 o výměře 702 m2
v k.ú. Hoštice nad Labem;
9) část p.p.č. 194 o výměře 127 m2 dle GP, část p.p.č. 196 o výměře 83 m2 dle GP, část p.p.č.
224/2 o výměře 28 m2 dle GP, část p.p.č. 227/3 o výměře 106 m2 dle GP, část p.p.č. 229/1
o výměře 3 m2 dle GP, část p.p.č. 234/2 o výměře 72 m2 dle GP, p.p.č. 332/4 o výměře 161
m2, p.p.č. 1094 o výměře 422 m2 v k.ú. Chlum u Děčína;
10) p.p.č. 555 o výměře 2336 m2, p.p.č. 556 o výměře 3063 m2, p.p.č. 582/1 o výměře 89 m2,
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p.p.č. 582/3 o výměře 607 m2, p.p.č. 583 o výměře 392 m2 v k.ú. Lesná u Děčína;
11) p.p.č. 1449 o výměře 4694 m2, p.p.č. 1462/10 o výměře 957 m2, p.p.č. 1493 o výměře
6748 m2, p.p.č. 1510/5 o výměře 160 m2 p.p.č. 1572/1 o výměře 149 m2 v k.ú. Velká
Veleň
12) p.p.č. 924 o výměře 1279 m2 k.ú. Vilsnice
z vlastnictví ČR Pozemkového fondu na město Děčín.
Usnesení č. ZM 0415 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr směnit pozemky
z vlastnictví Ing. Františka Sassmanna, CSc. a Jarmily Sassmannové pozemek p.č. 877/93 o
výměře 102 m2 v k.ú. Boletice nad Labem do vlastnictví města Děčína
-

z vlastnictví města Děčína část pozemku p.č. 877/64 o výměře 102 m2 v k.ú. Boletice nad
Labem do vlastnictví Ing. Františka Sassmanna, CSc. a Jarmily Sassmannové,

bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 0415 05 10
Zastupitelstvo města projednalo komunitní plánování města Děčína a
schvaluje
účast města při tvorbě komunitního plánování města Děčína v oblasti sociálních služeb.
Usnesení č. ZM 0415 07 01
Zastupitelstvo města projednalo dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
schvaluje
uzavření dohod uvedených v důvodové zprávě
Usnesení č. ZM 0415 07 02
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytu a
schvaluje
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 0415 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozdělení zbývajících darů z humanitní pomoci a
schvaluje
rozdělení darů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0415 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení a změnu rozpočtu města Děčín na rok
2004 a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. ZM 0415 08 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2004 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
25. února 2004 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0415 0901
Zastupitelstvo města projednalo
1) žádost obce Malšovice o zachování Základní školy Chmelnická v Děčíně XII –
Vilsnici
2) prohlášení rodičů dětí Základní školy Chmelnická v Děčíně XII - Vilsnici pro
zachování této základní školy
a tyto
bere na vědomí.

Usnesení č. ZM 0415 09 02
Zastupitelstvo města projednalo petici obyvatel ze dne 20. 1. 2004 proti zrušení Základní
školy v Křešicích a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0415 09 03
Zastupitelstvo města projednalo „Optimalizaci sítě škol, předškolních a školských zařízení
v Děčíně“ a
schvaluje
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1. pro Základní školu Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkovou organizaci –
odloučené pracoviště v Pivovarské ul.
variantu č. 1, tj. ukončení činnosti v Pivovarské ul. k 31. 7. 2004 a přesunutí výuky
a aktivit do budovy na Máchově nám., kromě výuky dílen – pronájem
v Pivovarské ul. do doby vytvoření vhodných podmínek v ZŠ Máchovo
nám., nejpozději do 31. 12. 2005
2. pro Základní školu Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvkovou organizaci –
odloučené pracoviště v Chmelnické ul.
variantu č. 1, tj. zachování činnosti v ZŠ a ŠD Chmelnická ul. do doby převzetí
zřizovatelské funkce obcí Malšovice
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3. pro Základní školu Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
variantu č. 4, tj. vytvořit podmínky pro zvýšení naplněnosti objektů – zavedení
specializovaných tříd v základní škole, rekonstrukce pavilonu MŠ Na Pěšině
4.

pro Základní školu Děčín XXXII, Míru 152, příspěvkovou organizaci – odloučené
pracoviště v Křešicích
variantu č. 1, tj. zrušení odloučených pracovišť základní školy, školní družiny a školní
jídelny v Křešicích k 31. 7. 2004, přesunutí veškerých aktivit do ZŠ Míru

5. pro Mateřskou školu Děčín XXIV - Krásný Studenec
variantu č. 1, tj. ponechání provozu mateřské školy za podmínky převzetí objektu
mateřské školy do 30. 6. 2004 firmou Šuba Bauer za dodržení všech
zákonných podmínek provozu předškolních zařízení, za současného
dofinancování nadnormativních výdajů z rozpočtu města; v případě
nepřevzetí objektu zrušení provozu k 31. 7. 2004
6. pro Mateřskou školu Děčín XV - Prostřední Žleb
variantu č. 1, tj. zrušení k 31. 7. 2004, zavedení autobusového dopravního spojení
a vytvoření podmínek pro vznik soukromé mateřské školy Prostřední Žleb
Usnesení č. ZM 0415 10 01
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2003
toto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0415 10 02
Zastupitelstvo města projednalo Program prevence kriminality na rok 2004 – Žádost o státní
účelovou dotaci a tento
schvaluje.
Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Plhoň
Pavel Jeřábek
Předseda návrhové komise:

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta
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