Město Děčín

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 27. ledna 2003

Usnesení č. 0303001
Rada města projednala pozvánku na 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 13.
února 2003 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a tuto po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. 0303002
Rada města
navrhuje
zastupitelstvu města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odstavec 2 písmeno x), stanovit
zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce v souladu s § 78 zákona č.
128/2000 Sb. a vnitřní směrnicí městského úřadu k cestovním náhradám.
Usnesení č. 0303003
Rada města projednala spoluúčast Města Děčín na projektu „Zapojení nezaměstnaných do pomoci
děčínským domácnostem postiženým povodněmi“ a
schvaluje
jmenování zástupce města Pavla Jeřábka jako člena rady projektu „Zapojení nezaměstnaných do
pomoci děčínským domácnostem postiženým povodněmi“ a jmenování odpovědných úředníků - za
odbor majetkový Ing. Pavla Sukdola, za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Venuši Říhovou a za
stavební úřad Ing. arch. Aleše Hölla - do rady uvedeného projektu.
Usnesení č. 0303004
Rada města projednala žádost Střední zdravotnické školy Děčín o prominutí poplatku za vyhrazené
parkování na parkovišti u OD Korál a
nedoporučuje
zastupitelstvu města prominout poplatek ve výši 50 000,--Kč.
Usnesení č. 0303005
Rada města projednala návrh rozpočtu města Děčín na rok 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit návrh rozpočtu města Děčín na rok 2003
2. stanovit v souladu s § 102 odstavec 2 a) zákona O obcích a § 16 odstavec 3) zákona
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tento
rozsah oprávnění RM k provádění rozpočtových
opatření na období 2003 –
2006:
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů
b) rozpočtová opatření, která se uskutečňují povinně, neboť se jedná o změny ve
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finančních vztazích k jinému rozpočtu
3. schválit Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Děčína na
podporu sportu.
Usnesení č. 0303006
Rada města projednala návrhy na rozhodnutí ZM o odprodeji domů z majetku města Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektů:
1/03/EO
Kamenická 653/58, Děčín II s pozemkem p. č. 1800 zast. pl. a 1801 ost. pl. v k. ú. Děčín
pro kupující:
manžele Dušana a Zdeňku Cintulovy, Děčín,
za kupní cenu
1 077 200,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 12,7 %, tj.
128 962,--Kč
2/03/EO
Kamenická 679/60, Děčín II s pozemkem p. č. 1798 zast. pl. a 1799 ost. pl. v k. ú. Děčín
pro kupující:
Richarda Wenzela, Děčín,
podíl 11,4 % za kupní cenu
144 769,--Kč
manžele Jaroslava a Zdeňku Bräuerovy Děčín,
podíl 37,66 % za kupní cenu
478 244,--Kč
manžele Františka a Zdeňku Müllerovy, Děčín,
podíl 24,37 % za kupní cenu
309 475,--Kč
manžele Čeňka Němce, Česká Kamenice a Jaroslavu Němcovou, Děčín,
podíl 26,57 % za kupní cenu
337 412,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 3,5 %, tj.
41 995,--Kč
3/03/EO
Kamenická 900/64, Děčín II s pozemkem p. č. 1789 zast. pl. v k. ú. Děčín
pro kupujícího :
Stanislava Pátru, Benešov nad Ploučnicí
za kupní cenu
3 832 040,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 4,2 %, tj.
89 000,--Kč

4/03/EO
Vítězství 85, Děčín XXXII s pozemkem p. č. 184/2 zast. pl. v k. ú. Boletice nad Labem
vzniklým na základě GP č. 512-078/2001 s poz. p. č. 184 v k. ú. Boletice
pro kupující:
Pavla Horáčka, Děčín,
podíl 50 % za kupní cenu
260 200,--Kč
manžele Bedřicha a Alenu Vepřovské, Děčín,
podíl 50 % za kupní cenu

260 200,--Kč

V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 %, tj.
94 650,--Kč
5/03/EO
Zbrojnická 802/14, Děčín IV s pozemkem p. č. 883/1 zast. pl. v k. ú. Podmokly
pro kupující:
Josefa Kyjovského (podnikající jako Josef KYJOVSKÝ DEZKA, se sídlem Děčín IV,
Teplická 1487/61,
podíl 1136/18028 za kupní cenu
734 049,--Kč
P&K Lahůdky II, s. r. o., se sídlem Děčín Stoliční 1206/5
podíl 7704/18028 za kupní cenu
5 726 635,--Kč
manžele Jiřího a Dagmar Pexovy, Děčín,
podíl 1867/18028 za kupní cenu
1 234 424,--Kč
manželé Vratislava a Stanislavu Paloučkovy, Děčín,
podíl 1042/18028 za kupní cenu
582 258,--Kč
manžele Miroslavu Borcelovou a Jiřího Otrubu, Děčín,
podíl 824/18028 za kupní cenu
460 442,--Kč
manžele Petra a Yvettu Lollokovy, Děčín,
podíl 1053/18028 za kupní cenu
588 405,--Kč
manžele Ing. Marcela a Jitku Beníškovy, Děčín,
podíl 1054/18028 za kupní cenu
588 963,--Kč
manžele Ing. Miroslava a Ing. Alžbětu Weiserovy, Děčín,
podíl 1595/18028 za kupní cenu
891 268,--Kč
Zdeňku Šťastnou, Děčín,
podíl 950/18028 za kupní cenu
530 849,--Kč
Michala Murína, Děčín,
podíl 803/18028 za kupní cenu
448 707,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
6/03/EO
V Hliništi 235/9, Děčín VII s pozemkem p. č. 346 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
„ECS s.r.o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114
za kupní cenu
448 500,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí

- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 %, tj.
80 599,--Kč
7/03/EO
V Hliništi 236/7, Děčín VII s pozemkem p. č. 347 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
„ECS s.r.o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114
za kupní cenu
457 500,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 %, tj.

118 574,--Kč

8/03/EO
V Hliništi 237/5, Děčín VII s pozemkem p. č. 348 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
„ECS s.r.o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114
za kupní cenu
458 800,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 %, tj.
82 455,--Kč
9/03/EO
V Hliništi 238/3, Děčín VII s pozemkem p. č. 349 zast. pl. v k. ú. Chrochvice
pro kupujícího:
„ECS s.r.o.“ se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 196/114
za kupní cenu
670 800,--Kč
V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu ve výši 20 %, tj.
124 784,--Kč.
Usnesení č. 0303007
Rada města projednala návrhy na rozhodnutí ZM o odprodeji domu Tyršova 1095/3, Děčín I
s pozemkem s pozemkem p. č. 141 zastavěná plocha v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
a) revokovat část usnesení zastupitelstva města č. VII ze dne 27. 6. 2002 týkající se
odprodeje domu Tyršova 1095/3, Děčín I s pozemkem p. č. 141 zastavěná plocha v k. ú. Děčín
b) schválit prodej domu Tyršova 1095/3, Děčín I s poz. p. č. 141 zast. pl. v k. ú. Děčín
pro kupující:
Pavla Tomka, Děčín,
podíl 19,27 % za kupní cenu

1 139 884,--Kč

Martinu Laurovou, Děčín,
podíl 5,89 % za kupní cenu
manžele Petra a Miroslavu Kozlovy, Děčín,
podíl 8,10 %za kupní cenu
Zdenu Harantovou, Děčín,
podíl 32,91 % za kupní cenu
manžele Zdeňka a MUDr. Marcelu Černé, Děčín,
podíl 17,56 % za kupní cenu
manžele Josefa a Boženu ŠpičkovyBenešov n. Pl.
podíl 16,27 % za kupní cenu

348 413,--Kč
479 142,--Kč
2 813 322,--Kč
1 038 732,--Kč
1 433 307,--Kč

V souladu se „Zásadami“ se kupní cena
- sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru nemovitostí
- zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení oprav
s příspěvkem na opravu domu v max. výši
250 000,--Kč.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav G r e g o r
místostarosta

