Město Děčín

USNESENÍ

z 23. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 16. 12. 2004
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 04 23 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslava Samler – předseda
RSDr. Jaroslav Horák
Zdeněk Pitaš
Usnesení č. ZM 04 23 01 02
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
usnesení č. ZM 04 20 05 10

- starosta města - VzDK

Usnesení č. ZM 04 23 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 741 ul. Teplická 119,
Děčín IV a
schvaluje
prodej objektu čp. 741 ul. Teplická 119, Děčín IV s pozemkem st.p.č. 567/1 k.ú. Horní
Oldřichov za předkládací cenu 578 600,- Kč.
Usnesení č. ZM 04 23 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 362 ul. Na Úpatí 3, Děčín
IV a
schvaluje
prodej objektu čp. 362 ul. Na Úpatí 3, Děčín IV s pozemkem st.p.č. 591 a p.p.č. 596/1
k.ú. Podmokly za předkládací cenu 885 100,- Kč.
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Usnesení č. ZM 04 23 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu čp. 239 ul. U Zámečku,
Děčín IX a
schvaluje
prodej objektu čp. 239 ul. U Zámečku, Děčín IX s pozemky st.p.č. 733/4 a p.p.č. 827/6
k.ú. Bynov s věcným břemenem přístupu a údržby k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody pro
vlastníka objektu čp. 239 ul. U Zámečku, Děčín IX dle GP s tím, že budou respektovány
závazky vyplývající ze smlouvy s MV ČR za předkládací cenu 1 152 200,- Kč.
Usnesení č. ZM 04 23 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 1 rozhodnutí ZM č. 326/2004/RKS/1312
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 – jednotek v budově č.p. 1312, 1313, ul. Dvořákova
a s nimi souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 1250/3, 1250/4, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
40. Radek Ludvík, Děčín II,
byt.j.č. 1312/19 vč. podílu 674/29692 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
134 589,- Kč
41. manželé Jiří Plicka a Lenka Plicková, oba Děčín II,
byt.j.č. 1313/22 vč. podílu 747/29692 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
149 167,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- kupujícím, kteří přijali nabídku ke koupi a složili kauci do 2 měsíců od doručení nabídky,
bude poskytnuta sleva dle čl. III, bod 2.1., za podmínky prodeje 80%, 90%, resp. 100%
bytových jednotek do 6 měsíců od doručení nabídky ke koupi se kupní cena navýší o
případné náklady na řešení oprav
Usnesení č. ZM 04 23 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 2 rozhodnutí ZM č. 323/2004/RKS/304 o
odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech” a
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schvaluje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 304, ul. Košická
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 812, v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb..
31. Pavel Zmek, Děčín IX,
byt.j.č. 304/10 vč. podílu 751/22432 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
141 094,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- že umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice, která není předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- 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 04 23 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 6 rozhodnutí ZM č. 131/2001/RKS/284 o
odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle “Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech” a
schva luje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 284, 285, 286, ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 789, v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
43. manželé Helena Parasková a Jan Paraska, Děčín IX,
byt.j.č. 286/12 vč. podílu 781/31770 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
210 000,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice, 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
Při ohrožení ČR bude vybudován protiradiační úkryt.
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
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-

bude poskytnuta účelová dotace ve výši 20% z nabídkové kupní ceny jednotek dle čl.VIII,
bod 1.
se nabídková cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
Usnesení č. ZM 04 12 02 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 330/2004/RKS/641/6 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluj e
prodej bytové jednotky č. 641/6 v budově čp. 641 ul. Palackého
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 633/4303 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 959 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Eliška Weissová, Děčín IV
za nabídnutou cenu: Kč 125 819,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- zachovat právo chůze a jízdy přes pozemek p. č. 959 na pozemek p. č. 958
v k.ú. Podmokly
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 04 23 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 331/2004/RKS/277/16
o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 277/16 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 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Josef Valta a Ivona Kotrbová, Děčín VI
za nabídnutou cenu: Kč 126 732,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
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-

nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví firmy TERMO
Děčín, a. s.

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN
Usnesení č. ZM 04 23 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 332/2004/RKS/278/14
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. 278/14 v budově čp. 278, 279 ul. Na Pěšině
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21090 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 798 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jiří a Jana Kolaříkovi, Děčín VI
za nabídnutou cenu: Kč 100 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- 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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN
Usnesení č. ZM 04 23 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 333/2004/RKS/317/1 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. 317/1 v budově čp. 316, 317 ul. Kladenská
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a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 617/25058 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 621 v k.ú. Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vojtěch a Květa Pulkovi, Děčín III
za nabídnutou cenu: Kč 127 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- umožnit provoz a údržbu měřící trati a tranzitního potrubí
- 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 případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN
Usnesení č. ZM 04 23 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu části usnesení ZM a
schva luje
1) revokaci části usnesení č. ZM 04 21 02 04 ze dne 18.11.2004, a to bodu 20) rozhodnutí
ZM č. 326/2004/RKS/1312 a
2) nové znění bodu 20) rozhodnutí ZM č. 326/2004/RKS/1312 takto:
20. Michal Semirád, Děčín II,
byt.j.č. 1313/3 vč. podílu 674/29692 na spol.č.budovy a pozemku, cena nabídková:
134 589,- Kč
Usnesení č. ZM 04 23 02 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Ivanky Barešové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b.j.č. 401/5 v objektu čp. 401 ul. Pražská,
Děčín XXXII paní Ivance Barešové za nabídkovou cenu 121 048,- Kč.
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Usnesení č. ZM 04 23 02 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Dagmar Krupičkové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
n e s c h v a l u je
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na prodej
b.j.č. 1184/1 v objektu čp. 1184 ul. 17. listopadu, Děčín I paní Dagmar Krupičkové do
3.1.2005.
Usnesení č. ZM 04 23 02 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 327/2004/RKS/810 o odprodeji
nemovitosti z majetku města Děčína dle "Postupu a zásad realizace odprodeje obytných a
nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech
z vlastnictví města Děčína" a
schvaluje
prodej nemovitosti – jednotky v budově č.p. 810, ul. Tylova
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st.p.č. 767 a na vedlejším pozemku st.p.č. 768/1, v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
1. manželé Lucie Beranová a Jiří Beran, Děčín II
byt.j.č. 810/3 vč. podílu 1039/3714 na spol.č.budovy, pozemku a vedlejším pozemku, cena
nabídková: 454 300,-Kč
V souladu se "Zásadami"
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem
do KN
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
Usnesení č. ZM 04 23 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu a
schvaluje
předkládací cenu objektu Březiny č. p. 151, Děčín XXVII včetně pozemku st. p. č. 358, části
pozemku p.č. 428/6 a části pozemku p.č. 332/2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, stanovené dle
GP č. 487-140/2004 ve výši 2 687 220,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti.
Usnesení č. ZM 04 23 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektu a
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schvaluje
předkládací cenu objektu č.p. 179, Pivovarská 30, Děčín IV včetně pozemku p.č. 1134 zast.
plocha, pozemku p.č. 1133 zahrada a pozemku p.č. 1135 ostatní plocha, vše v k.ú. Podmokly
za cenu dle „Zásad“ ve výši 1 958 520,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitostí.
Usnesení č. ZM 04 23 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny garáží a
schvaluje
1. předkládací cenu garáže na pozemku p.č. 853/5 včetně pozemku p.č. 853/5 zast. plocha o
výměře 21 m2 k.ú. Podmokly za cenu dle ZP ve výši 70 828,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti
2. předkládací cenu garáže na pozemku p.č. 853/6 včetně pozemku p.č. 853/6 zast. plocha o
výměře 22 m2 k.ú. Podmokly za cenu dle ZP ve výši 70 328,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti
Usnesení č. ZM 04 23 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o převzetí závazku a
schvaluje
uzavření Dohody o převzetí závazku mezi městem Děčín, spoluvlastníky objektu Bezručova
č. 656/21, Děčín IV a Křesťanskou společností Nový život, Poláčkova 16, Ústí nad Labem,
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 04 23 03 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o vrácení kauce a
schvaluje
vrácení složené kauce ve výši 9 169,-- Kč, týkající se odprodeje objektu č.p.1297 Želenická
ul., Děčín VI s pozemkem p. č. 3453/67 zast. pl. v k.ú. Podmokly pro pana Václava Hozáka.
Usnesení č. ZM 04 23 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 1958/2 o výměře 2917 m2 k.ú. Podmokly za účelem
zbudování sportoviště
Usnesení č. ZM 04 23 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 142/2 o výměře 104 m2 jako přístup k objektu čp. 36 na
st.p.č. 284, a pozemky p.č. 697 o výměře 124 m2 a p.č. 698/2 o výměře 331 m2 na zahradu vše
k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 04 23 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 902/1 a část pozemku p.č. 911 o výměrách stanovených
GP vše v k.ú. Březiny u Děčína na výstavbu malé vodní elektrárny za podmínky, že výstavbou
nebude dotčena trasa cyklistické stezky.
Usnesení č. ZM 04 23 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 192 o výměře 727 m2 v k.ú. Vilsnice na zahradu.
Usnesení č. ZM 04 23 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 584/1 o výměře 251 m2 v k.ú. Chlum u Děčína jako přístup
a zázemí k nemovitosti.
Usnesení č. ZM 04 23 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1348 o vým. 69 m2, p.č. 660/1 o vým. 239 m2 a část
p.č. 660/9 o vým. dle GP vše v k.ú. Prostřední Žleb na zahradu.
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Usnesení č. ZM 04 23 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat:
1/ část pozemku p.č. 42/1 a část pozemku p.č. 1733 o výměrách dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, v k.ú. Velká Veleň na zahradu a
2/ pozemek p.č. 41 o výměře 518 m2, část pozemku p.č. 42/1 a část pozemku p.č. 1733
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Velká Veleň na stavbu
RD.
Usnesení č. ZM 04 23 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 3/1 o výměře 1814 m2 a pozemek p.č. 186 o výměře
90 m2, v k.ú. Chlum u Děčína na stavbu RD.
Usnesení č. ZM 04 23 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 10 o výměře 588 m2 v k.ú. Chlum u Děčína na stavbu
RD.
Usnesení č. ZM 04 23 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat: část pozemku p.č. 363/1 a p.č. 363/6 o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín na zahradu.

Usnesení č. ZM 04 23 04 11
10

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 899/57 a část pozemku p.č. 899/36 o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven v k.ú. Horní Oldřichov na zahradu.
Usnesení č. ZM 04 23 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat ideální 1/2 pozemku p.č. 1409/4 v k.ú. Horní Oldřichov na zahradu
(tj. variantu č. 1).
Usnesení č. ZM 04 23 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 257/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu.
Usnesení č. ZM 04 23 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 674/4 o výměře dle GP v k.ú. Děčín - Staré Město na
zahradu.
Usnesení č. ZM 04 23 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 276/49 o vým. dle GP k.ú. Březiny u Děčína za účelem
zřízení a provozování sportovního hřiště.
Usnesení č. ZM 04 23 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 701/6 o výměře 267 m2 a pozemku p.č. 1276 o výměře 34 m2 oba v k.ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jaroslava Vondráška, Děčín
XVI, za cenu 40 000,- Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení částí pozemků věcným
břemenem práva chůze pro vlastníka pozemku p.č. 697 k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 04 23 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 332 o výměře 136 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 3400,- Kč + ostatní náklady a to v ideálním podílu pro vlastníky bytových jednotek
v objektu čp. 1075, Čsl. armády 18, Děčín I, dle výpisu z katastru nemovitostí, přiloženého
v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 04 23 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
schvalu je
prodej:
1. částí pozemku p.č. 842 ( dle GP č. 579-215/2004 pozemky p.č. 842/2, 842/3, 842/4,
842/5, 842/6, 842/7) o celkové výměře 49 m2 v k.ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele Petra a Alenu Doškářovy,
Ústí nad Labem, za cenu 12 250,- Kč + ostatní náklady
2. částí pozemku p.č. 842 ( dle GP č. 579-215/2004 pozemky p.č. 842/8, 842/9, 842/10,
842/11, 842/12, 842/13) o celkové výměře 57 m2 v k.ú. Děčín Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana Václava Živného, Děčín III, za cenu 14 250,- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
1. prodej části pozemku p.č. 610/1 (dle GP č. 544-61/2004 – p.p.č. 610/5 o výměře 163 m2) v
k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro slečnu Martinu Štichauerovou,
Děčín IX, za cenu 4 075,- Kč + ostatní náklady a
2. prodej části pozemku p.č. 610/1 (dle GP č. 544-61/2004 – p.p.č. 610/6 o výměře
115 m2) v k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ivana a Miladu
Dvořákovy, Děčín VI, za cenu 2 875,- Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části
pozemku p.č. 610/6 k.ú. Bynov věcným břemenem práva chůze pro oprávněného, tj. vlastníka
pozemku p.č. 610/1 k.ú. Bynov.
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Usnesení č. ZM 04 23 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 401/15 o výměře 660 m2 v k.ú. Bělá u Děčína pro manžele Jiřího a Marii
Hofmanovy, Děčín X se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 16 500,- Kč + ostatní
náklady
Usnesení č. ZM 04 23 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1863 o výměře 533 m2 a částí pozemku p.č. 1862 (dle GP č. 2485144/2004 ozn. jako st.p.č. 1862/1 o výměře 164 m2 a části ozn. jako p.č. 1862/2 o výměře 336
m2) vše v k.ú. Podmokly pro manžele Antonína a Marii Kronforstovy a pana Tomáše
Denksteina, Děčín VI se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 46 325,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na části prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 182/9 (dle GP č. 465-159/2002 ozn. jako p.p.č. 182/11 o výměře
775 m2 ) v k.ú. Bělá u Děčína pro paní Ivanu Bílou, Jílové u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 19 375,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 297/2 o výměře 210 m2, 296 o výměře 159 m2, 1139/2 o výměře 73 m2 a
části pozemku p.č. 295 (dle GP č. 524-071/2004 ozn. jako p.p.č. 295 o výměře 623 m2) v k.ú.
Bělá u Děčína pro manžele Ladislava a Miladu Kaškovy, Děčín X se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 26 625,- Kč + ostatní náklady s podmínkou zatížení pozemku p.č.
1139/2 k.ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva přístupu pro vlastníka pozemku p.č.
1132/4 bezúplatně.
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Usnesení č. ZM 04 23 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 993 o vým. 339 m2 k.ú. Boletice n.L. do podílového spoluvlastnictví pro
p. Ing. Josefa Urbánka, Csc., Děčín XXXII, manžele Bc. Radka a Šárku Šafaříkovy, Děčín
XXXII, p. Miluši Procházkovou, Děčín II a manžele Františka a Šárku Plachých, Děčín
XXXII se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 3 390,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. prodej pozemků a to st.p.č. 352/2 o vým. 17 m2 a část pozemku p.č. 352/1 (dle GP
č. 565-069/2003 ozn. jako pozemek p.č. 352/1 o vým. 81 m2) k.ú. Boletice nad Labem pro
p. Hanu Walterovou, Děčín XXXII, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 085,Kč + ostatní náklady;
2. prodej části pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 nově ozn. jako díl „a“
o vým. 5 m2) pro manžele Věru a Karla Hampelovy, Děčín XXXII, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 50,- Kč + ostatní náklady;
3. prodej části pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 ozn. jako díl „b“ o vým. 10m2)
k.ú. Boletice nad Labem pro p. Olgu Rambouskovou, Děčín XXXII, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 100,- Kč + ostatní náklady;
4. prodej částí pozemku p.č. 352/1 (dle GP č. 565-069/2003 nově ozn. jako pozemek p.č.
352/4 o vým. 21 m2 a díl „c“ o vým. 2 m2) k.ú. Boletice nad Labem do podílového
spoluvlastnictví pro p. Olgu Rambouskovou, Děčín XXXII a manžele Věru a Karla
Hampelovy, Děčín XXXII, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 230,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 296/1 o vým. 714 m2 a p.č. 296/2 o vým. 343 m2 k.ú. Dolní Žleb pro
p. Blaženu Hillebrandovou, Děčín XIV se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle
zásad tj. 16 900,- Kč + ostatní náklady;
Usnesení č. ZM 04 23 04 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
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schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 204/13 o vým. 636 m2 k.ú. Děčín pro manžele Václava a
Štěpánku Máčkovy, Děčín XXI se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 1 019 015,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 167/3 o vým. 96 m2 k.ú. Podmokly pro p. Jindřicha Jarolíma,
Děčín IV, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 2 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2858 o výměře 998 m2 v k.ú. Podmokly panu Václavu Jágrovi, Děčín VI
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 24 950,-Kč + trvalé porosty a venkovní úpravy
v ceně 14 513,-Kč + ostatní náklady
s tím, že částka za trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně 12 995,-Kč dle znaleckého
posudku č. 1226-120/04 bude navrácena nájemci-panu Vladimíru Sypěnovi, Benešov n.Pl. po
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 04 23 04 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 772/1 o výměře 139 m2 v k.ú. Bynov manželům Miroslavu a Anně
Půlpánovým, Děčín IX se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 15 290,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1/ prodej části pozemku p.č. 168/52 k.ú. Podmokly (dle GP č. 2205-059/2002 se jedná o
pozemek p.č. 168/52 o výměře 1130 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Martina Vokůrku, Děčín I za cenu 76 500,-Kč + ostatní náklady,
2/ prodej části pozemku p.č. 168/52 k.ú. Podmokly (dle GP č. 2205-059/2002 se jedná o
pozemek p.č. 168/102 o výměře 976 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
15

MUDr. Tomáše a MUDr. Kateřinu Kreuzingerovy, Děčín III za cenu 68 800,-Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
úplatný převod pozemku st.p.č. 250 o výměře 6 m2 k.ú. Sněžník pod stavbou autobusové
zastávky z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín za cenu dle
znaleckého posudku.
Usnesení č. ZM 04 23 04 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
s c h v a l u je
prodej pozemku p.č. 1366 o výměře 577 m2 v k.ú. Podmokly manželům Josefu a Magdaléně
Rieglovým, Děčín VI se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 48 850,-Kč + ostatní
náklady (tj.variantu č. 1).
Usnesení č. ZM 04 23 04 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej:
1/ pozemku st.p.č. 2829/2 o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/10) o výměře 807 m2 v k.ú. Děčín manželům Jánovi a Ivetě
Kolenčíkovým, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 22 125,-Kč + ostatní
náklady,
2/ pozemku st.p.č. 2829/3 o výměře 19 m2, st.p.č. 2829/4 o výměře 13 m2 a části pozemku
p.č. 2829/1 ( dle GP č. 1645-97/2004 se jedná o p.p.č. 2829/11) o výměře 782 m2
v k.ú. Děčín manželům Janu a Kamile Juhaszovým, Děčín II se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 24 350,-Kč + ostatní náklady,
3/ pozemku st.p.č. 2829/5 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/12) o výměře 920 m2 v k.ú. Děčín manželům Radaně a
Miroslavu Vršitým, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 26 000,-Kč +
ostatní náklady,
4/ pozemku st.p.č. 2829/6 o výměře 31 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/13) o výměře 864 m2 v k.ú. Děčín manželům Stanislavě a
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Leu Fenclovým, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 26 250,-Kč + ostatní
náklady,
5/ pozemku st.p.č. 2829/7 o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/14) o výměře 650 m2 v k.ú. Děčín manželům Josefu a Libuši
Janů, Děčín I se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 19 550,-Kč + ostatní náklady,
6/ pozemku st.p.č. 2829/8 o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/15) o výměře 383 m2 v k.ú. Děčín manželům Ladislavu a
Emilii Sajverovým, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10 775,-Kč +
ostatní náklady,
7/ pozemku st.p.č. 2829/9 o výměře 17 m2 a části pozemku p.č. 2829/1 ( dle GP č. 164597/2004 se jedná o p.p.č. 2829/16) o výměře 993 m2 v k.ú. Děčín manželům Haně a
Miroslavu Laubeovým, Ludvíkovice se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 27 375,-Kč + stavba vodní nádrže za cenu dle ZP 35 010,-Kč + ostatní náklady,
(variantu č.2/).
Usnesení č. ZM 04 23 04 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1929/7 o výměře 69 m2 v k.ú. Podmokly manželům Ing. Miroslavu a
MUDr. Ladislavě Kovářovým, Děčín VI se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 1 725,-Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva
chůze a jízdy pro vlastníky st.p.č. 1929/6 a p.p.č. 1929/57 k.ú. Podmokly (tj. variantu č. 1).
Usnesení č. ZM 04 23 04 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
varianta č. 1
prodej části pozemku p.č. 2592/1 dle GP č. 2409-027/2004 ozn. jako p.p.č. 2592/3 o výměře
1038 m2 v k.ú. Podmokly pro pana Aleše Světelského, Děčín XXVII se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 72 380,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
2.
prodej části pozemku p.č. 2592/1 dle GP č. 2409-027/2004 ozn. jako p.p.č. 2592/4 o výměře
1032 m2 v k.ú. Podmokly pro manžele Jaroslava a Ilonu Kozibrádkovy, Děčín I se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 72 140,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a

3.
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prodej části pozemku p.č. 2592/1 dle GP č. 2409-027/2004 ozn. jako p.p.č. 2592/5 o výměře
688 m2 v k.ú. Podmokly pro paní Zdenu Světelskou, Děčín XXXII se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 54 580,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
4.
prodej části pozemku p.č. 2592/1 dle GP č. 2409-027/2004 ozn. jako p.p.č. 2592/6 o výměře
668 m2 v k.ú. Podmokly pro manžele Dušana a Milenu Homolkovou, Děčín VI se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 53 880,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
5.
prodej části pozemku p.č. 2592/1 dle GP č. 2409-027/2004 ozn. jako p.p.č. 2592/7 o výměře
807 m2 v k.ú. Podmokly pro pana Zdeňka Kleina, Děčín VI se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 60 530,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 04 23 04 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
varianta č. 1
prodej pozemku p.č. 2743 o výměře 628 m2 k.ú. Děčín pro manžele Jaromíra a Janu
Petrovických, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 51 400,- Kč + ostatní
náklady.

Usnesení č. ZM 04 23 04 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
variantu č.1
prodej pozemku p.č. 296/4 o vým. 579 m2 k.ú. Dolní Žleb pro p. Karla Voborného, Děčín I se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ tj. 5 790,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 39
Zastupitelstvo města projednalo opětovně návrh prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1514/2 o výměře 796 m2 a st.p.č. 115 o výměře 33 m2 oba
v k.ú. Krásný Studenec a
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schvaluje
prodej pozemků p.č. 40 o výměře 176 m2 a části p.p.č. 1556 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům Ing. Jiřímu a Ing. Ivaně
Šohajovým, Děčín XXIV, za cenu 10,- Kč/m2 + cena za trvalé porosty dle ZP +ostatní
náklady

Usnesení č. ZM 04 23 04 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
směnu pozemků:
- z majetku města pozemek p.č. 379/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Křešice u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele Stanislava a Annu Bělochovy, Děčín XXXI, za
cenu 900,- Kč + ostatní náklady
- do majetku města části pozemku p.č. 378/3 (dle GP č. 372-076/2004 díly a+b+c+d o výměře
43 m2) v k.ú. Křešice u Děčína , se všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů Stanislava
a Anny Bělochových, Děčín XXXI, za cenu 1 075,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM a zatížení pozemků p.č. 38 a
p.č. 43 v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 0417 04 19 bod 3/ ze dne 20.05.2004 o následující text „…s
podmínkou zatížení části pozemku p.č. 38 a 43 v k.ú. Boletice nad Labem věcným břemenem
práva chůze a vedení vodovodní přípojky pro vlastníka části pozemku p.č. 35 (dle GP č. 568115/2003 se jedná o p.p.č. 35/2) v k.ú. Boletice nad Labem…“
Usnesení č. ZM 04 23 04 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k.ú. DěčínStaré Město a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 0416 04 16 ze dne 29.04.2004 bod 1/ v plném znění a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 297 o výměře 374 m2, st.p.č. 299 o výměře 974 m2 a část
pozemku p.č. 300 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. DěčínStaré Město na stavbu 2 rodinných domů a přístupovou komunikaci.
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Usnesení č. ZM 04 23 04 43

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 04 19 05 57 bod 1/ a 2/ ze dne 23.09.2004 ve smyslu
změny v textu z původního:
1/ „panu Ing.Bc. Ladislavu Šindelářovi, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 12 875,-Kč + ostatní náklady“ a
2/ „panu Jiřímu Šebkovi, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 175,-Kč +
venkovní úpravy a trvalé porosty za cenu 48 663,-Kč + ostatní náklady“
na nový text:
1/ „panu Ing.Bc. Ladislavu Šindelářovi, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 12 875,-Kč + trvalé porosty v ceně 24 965,-Kč + ostatní náklady“ a
2/ „panu Jiřímu Šebkovi, Děčín II se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 9 175,-Kč +
venkovní úpravy a trvalé porosty za cenu 23 698,-Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 04 23 04 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0415 04 11 ze dne 25.03.2004 v plném znění.
Usnesení č. ZM 04 23 04 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemku
v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
1/ revokaci usnesení č. ZM 04 19 05 41 ze dne 23.09.2004 v plném znění a
2/ prodej části pozemku p.č. 1579/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Krásný Studenec paní Ireně Trojanové, Děčín VI a paní Janě Sobotkové,
Arnoltice se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,-Kč/m2 + ostatní náklady a
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3/ prodej části pozemku p.č. 1579/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Krásný Studenec manželům Karlu a Ivaně Wanderovým, Děčín XXIV se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10,-Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú.
Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0418 06 38 ze dne 17.6.2004 v plném znění a
prodej pozemku p.č. 2237 o výměře 1471 m2 k.ú. Podmokly na stavbu RD pro sl. Kristýnu
Lešanovskou, Děčín IV se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 110 735,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem
s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 „Postupu a zásad“ tj. 15 000,- Kč
a s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle znaleckého posudku ve výši 11 961,- Kč
paní Janě Suchardové, Děčín VI a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 04 23 04 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a prodej pozemků
v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0311 0752 ze dne
20. 11. 2003 bod 1 v plném znění a
2. prodej částí pozemku p.č. 3657/1, p.č. 3710/30 a p.č. 3711/1 (dle GP č. 2460-166/2004
nově ozn. jako p.p.č. 3711/11 o vým. 1739 m2) v k.ú. Podmokly pro Správu železniční
dopravní cesty, st.organizace, zast. ČD, a.s. za cenu dle ZP tj. 417 360,- Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 04 23 04 48
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
revokuje
usnesení č. ZM 04 21 04 09 ze dne 18.11.2004 v plném znění a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2870 o výměře dle GP v k.ú. Děčín za účelem
majetkoprávního urovnání - vstup do objektu.
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Usnesení č. ZM 04 23 04 49
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad
Labem a
revokuje
usnesení č. ZM 04 21 04 19 ze dne 18.11.2004 v plném znění a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 446/3 o výměře 367 m2 v k.ú. Boletice nad Labem manželům Markétě a
Stanislavu Srbovým, Děčín IV se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 19 175,-Kč +
ostatní náklady (varianta č.1).
Usnesení č. ZM 04 23 05 01
Zastupitelstvo města projednalo doplnění schvalovacího materiálu v závazné části Územního
plánu města Děčín, schváleného dne 21.3.2002, o seznam veřejně prospěšných staveb,
jmenovitě A1 – A24 a
schvaluje
doplnění seznamu veřejně prospěšných staveb.
Usnesení č. ZM 04 23 05 02
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu
RGM Jezdecký klub Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu RGM Jezdecký klub Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 04 23 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovního klubu Sportcentrum Děčín o mimořádnou
dotaci na provoz Sportcentra Děčín a
schvaluje
1) poskytnutí dotace na provoz sportovního klubu Sportcentrum Děčín ve výši
propočtené odborem odborem školství, mládeže a tělovýchovy dle platných „Zásad
pro poskytování finančního příspěvku“ z rozpočtu města Děčín nestátním neziskovým
organizacím na podporu sportu v roce 2004
2) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s tímto rozpočtovým opatřením
pověřuje
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radu města
provedením příslušného rozpočtového opatření v rámci možných finančních zdrojů
Usnesení č. ZM 04 23 05 04
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci „Regionálního
programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů pro rok
2005“.
Dotační titul č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu
-

Koupaliště pod zámkem v Děčíně
Obnova turistických cest, drobných staveb a památek v lesoparku Stoliční hora –
Kvádrberk v Děčíně
Hospodářské zázemí pro udržování infrastruktury ZOO Děčín
Zrestaurování secesní žulové kašny na Masarykově náměstí v Děčíně I
Dětské dopravní hřiště v Děčíně
Turistické zázemí přístaviště osobních lodí v Děčíně

Usnesení č. ZM 04 23 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku zřizovací listiny a příkazní smlouvy
příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko města Děčína, příspěvková
organizace a
schvaluje
1. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko
města Děčína, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2005.
2. dodatek č. 1 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko
města Děčína, příspěvková organizace, která je nedílnou součástí zřizovací listiny
příspěvkové organizace, s účinností od 1.1.2005.
Usnesení č. ZM 04 23 05 06
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „I/13 Děčín most evidenční č. 13-085, estakády“ mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha a Městem Děčín a
schvaluje
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tuto smlouvu uzavřít a
pověřuje
starostu města k podpisu této smlouvy
Usnesení č. ZM 04 23 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině a návrh Dodatku č. 1
k příkazní smlouvě Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a
s c h v a l u j e
výše zmíněné dodatky.
Usnesení č. ZM 04 23 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost Pedagogického centra o poskytnutí dotace na pokrytí
nákladů spojených s činností odloučeného pracoviště v Děčíně a
rozhodlo
poskytnout dotaci ve výši 100 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s. a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 04 23 05 09
Zastupitelstvo města projednalo obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 18/2004 o zrušení
obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol, školních družin a školních klubů a
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 18/2004.
Usnesení č. ZM 04 23 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatků č. 2 ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací:
Základní škola Děčín III, Vojanova 178/12, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
a návrh dodatku č. 2 k příkazní smlouvě příspěvkové organizace
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Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
schvaluje
výše zmíněné dodatky.
Usnesení č. ZM 04 23 05 11
Zastupitelstvo města projednalo nařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví členům
zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004 a
rozhodlo
o poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve druhém pololetí roku
2004 ve výši dvaceti pěti procent částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.
Usnesení č. ZM 04 23 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Mendelovu
zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ a
schvaluje
1. poskytnutí dotace na rok 2004 pro pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ ve výši 20.000,-Kč, dle důvodové
zprávy
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 04 23 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku
a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2003/2004 a
schvaluje
1.

poskytnutí dotace na rok 2004 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS
Děčín ve výši 10.000,-Kč, dle důvodové zprávy

2.

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. ZM 04 23 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančního daru a
schvaluje
poskytnutí finančního daru v návaznosti na usnesení č. ZM 04 22 03 04, a to ve výši
50 000,- Kč, Komunitnej nadacii Liptov na zmírnění následků vichřice ve Vysokých Tatrách,
s tím, že finanční prostředky budou kryty z ostatních nahodilých příjmů města a uzavření
darovací smlouvy dle předloženého návrhu.
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Usnesení č. ZM 04 23 06 01
Zastupitelstvo města projednalo dopis paní Mgr. Blahoušové v zastoupení manželů Horsky –
majitelům bytových domů v Děčíně, který byl doručen MěÚ Děčín dne 8. 12. 2004 a je
adresován starostovi a zastupitelům města. Dále projednalo dopis paní Mgr. M. Blahoušové
ze dne 12. 12. 2004 Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., který byl v kopii doručen
MěÚ dne 13. 12. 2004 a byl dán na vědomí starostovi města . Oba dopisy se týkají vyhrocené
situace způsobené zastavením dodávek vody nájemníkům.
Zastupitelstvo města tyto dopisy spolu s informací podanou ústně starostou k předmětné věci
b e r e n a v ě d o mí
a důrazně odmítá v dopisech vznesené útoky proti městu Děčín a jeho zastupitelům. Dále
odmítá veškerá obvinění z odpovědnosti za současný stav v bytových domech manželů
Horsky, zejména za zastavení dodávek vody. Taktéž odmítá převzít zákonné povinnosti
manželů Horsky, jež zákony, případně jiné právní předpisy ukládají výhradně jim, jako
vlastníkům a pronajímatelům bytových domů, které manželé Horsky nabyli na základě své
svobodné vůle.
Usnesení č. ZM 04 23 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh „Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 2/2004“,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech
Územního plánu města Děčín, o seznam veřejně prospěšných staveb – jmenovitě A1 – A24 a
vydává
„Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 2/2004“ , kterou se mění a doplňuje OZV č.
3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín, o seznamu veřejně prospěšných
staveb – jmenovitě A1 – A 24 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 04 23 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci týkající se postupu nakládání s akciemi TSD a. s.
ve vazbě na usnesení RM 04 26 10 01 ze dne 2. 12. 2004 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Panenka
Vlastimil Lhoták
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Předseda návrhové komise: Mgr. Miroslav Samler

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Pavel J e ř á b e k
místostarosta
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