Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 22. 3. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 07 02 01 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
návrhovou komisi ve složení: Ivan Vepřek – předseda
Vlastimil Lhoták
Ing. Vlastimil Pažourek
Usnesení č. ZM 07 02 01 02
Zastupitelstvo měst projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
usnesení č. ZM 07 01 04 05

primátor

VzDK.

Usnesení č. ZM 07 02 01 03
Zastupitelstvo města projednalo podnět ze dne 18. 3. 2007 od Občanských sdružení proti
dálničnímu přivaděči přes centrum města Děčín - Podmokly k vyloučení primátora města
Děčín Ing. Vladislava Rašky z projednávání a rozhodování ve věci podání Občanského
sdružení EKO Horní Oldřichov o odmítnutí 5. varianty dálničního přivaděče na dálnici D8
přes Děčín - Podmokly s využitím drážního tělesa (železniční tratě č. 132) a
bere na vědomí
ústní informaci primátora města Ing. Vladislava Rašky o jeho poměru k projednávané věci
(střet zájmů) a
rozhodlo
v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že neexistuje důvod pro vyloučení primátora Ing. Vladislava Rašky
z projednávání a rozhodování zastupitelstva města o podání Občanského sdružení EKO Horní
Oldřichov, aby byla zastupitelstvem města odmítnuta 5. varianta dálničního přivaděče.
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Usnesení č. ZM 07 02 01 04
Zastupitelstvo města projednalo petici občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína
a proti změně Územnímu plnu města Děčín ve věci tzv. 5. varianty dálničního přivaděče
Děčín - D8 po drážním tělese tratě č. 132 v úseku Děčín - Oldřichov u Duchcova a tuto
bere na vědomí
a
konstatuje,
že do současné doby nebylo zastupitelstvem města projednáno ani rozhodnuto o pořízení
změny Územního plánu města Děčín s návrhem tzv. 5. varianty. Pokud ze studií variant
návrhů napojení města Děčín na dálnici D8 bude vybráno optimální řešení v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, bude jak
zadání, koncept, tak i návrh změny územního plánu veřejně vystaven, projednán dle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s veřejností a námitky i připomínky občanů budou
zohledněny v přijatých opatřeních.
Usnesení č. ZM 07 02 01 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
podnět Občanského sdružení EKO Horní Oldřichov a bude se jím zabývat až bude zpracována
ověřovací studie jako jedna z variant napojení města na dálnici D 8.
Usnesení č. ZM 07 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Antonína a Ireny Jonyových a
schvaluje
výjimku z čl. V odst. 3.1., písm. g) „Doplňkových pravidel“ a z čl. VII, odst. 1) „Zásad“,
tj. další prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp. 610 ul. Budapešťská 3,
Děčín VI do 30. 6. 2007.
Usnesení č. ZM 07 02 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, týkajících se odprodeje
obytného domu čp. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 0307 0447 ze dne 26. 6. 2003 ve smyslu vypuštění
textu „ s podmínkou, že následně bude provedena transformace dle zák. č. 72/1994 Sb.
v platném znění a
2. revokaci usnesení č. ZM 06 04 02 09 ze dne 20. 4. 2006, týkající se zřízení předkupního
práva, v plném znění.
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Usnesení č. ZM 07 02 02 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu Březiny
č. p. 151, Děčín XXVII odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 1/OMH/2007 dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 02 02 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1233
ul. Plavební, Děčín I o převod nebytové jednotky a
schvaluje
bezúplatný převod nebytové jednotky č. 1233/301 v objektu čp. 1233 ul. Plavební, Děčín I
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 792/5235 na společných částech budovy
a pozemku p. č. 219 k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. pro „Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 1233 ul. Plavební, Děčín I.
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící trati, která není
předmětem převodu.
Usnesení č. ZM 07 02 02 05
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje objektu čp. 1321 ul. B. Martinů,
Děčín II, týkající se schválení výjimky z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající se poskytnutí slevy dle „Doplňkových pravidel“
ve výši 30 % vlastníkům jednotek B. Martinů, Děčín II za splnění podmínky prodeje
23 bytových jednotek i přesto, že se nejedná o prodej 100 %.
Usnesení č. ZM 07 02 02 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 1250/42 k. ú. Děčín, dle GP č. 1820-163/2006
se
2
2
jedná o díl „a“ o výměře 40 m , díl „b+c“ o výměře 31 m vše v k. ú. Děčín, jako přístup
k bytovému domu.
Usnesení č. ZM 07 02 02 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků k.ú. Děčín a
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zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28 k. ú. Děčín, dle GP
č. 1819-162/2006 se jedná o díl „a“ o výměře 72 m 2 a díly „b+c“ o výměře 2 m2 vše
v k. ú. Děčín, jako přístup k bytovému domu.
Usnesení č. ZM 07 02 02 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 420/2007/RKS/387 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 čp. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV včetně pozemku st. p. č. 534
a vedlejších pozemků p. č. 537 a p. č. 533/2 v k.ú. Podmokly, dle Občanského zákoníku
kupující:
JUSREAL, s. r. o. se sídlem čp. 643 ul. Palackého, Děčín IV
v zastoupení p. Martina Juskuva
kupní cena: Kč 990 000,-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
nemovitosti.
Usnesení č. ZM 07 02 02 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 4 rozhodnutí ZM č. 342/2005/RKS/82
o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 05 10 02 06 ze dne 24. 11. 2005 v plném znění a
2. prodej nemovitosti - bytové jednotky v budově čp. 82, 83 ul. Labské nábřeží, Děčín XI
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy
a na pozemku st. p. č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
9. Martin Knespl
byt. j. č. 83/3 vč. podílů 519/4069 na společných částech budovy a pozemku
cena nabídková: Kč 72 758,V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
3. výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 83/3 v objektu čp. 82,
83 ul. Labské nábřeží, Děčín XI panu Martinu Knesplovi, týkající se poskytnutí slevy
dle „Pravidel“ ve výši 30 % z nabídkové ceny.
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Usnesení č. ZM 07 02 02 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplněk č. 5 rozhodnutí ZM č. 144/2001/RKS/171
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 - bytové jednotky v budově čp. 171, 172 ul. Kosmonautů, Děčín XXVII
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku
st. p. č. 384 v k.ú. Březiny, dle zákona č. 72/1994 Sb.
37. Jan Vodvářka,
byt. j. č. 172/17 vč. podílu 357/28416 na společných částech budovy a pozemku,
cena nabídková: Kč 71 534,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu a dodávání tepelné energie na odběrná místa mimo budovu
− při ohrožení ČR budou vybudovány 2 protiradiační úkryty.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. ZM 07 02 02 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/224/9 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 224/9 v budově čp. 224 ul. Teplická, Děčín IV a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 574/9105 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
1050 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III
v zastoupení p. Vasyla Kosťaka
za nabídnutou cenu: Kč 98 000,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.
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Usnesení č. ZM 07 02 02 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 421/2007/RKS/1030/19
o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0414 02 27 ze dne 19. 2. 2004 v plném
znění a
2. prodej bytové jednotky č. 1030/19 v budově čp. 1030 ul. Hálkova, Děčín I a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 959/9833 na společných částech budovy
čp. 1030 a pozemku p. č. 468 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Magdaléna Ryvolová,
za nabídnutou cenu: Kč 222 128,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 07 02 02 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Anny Dzurkové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 08 02 25 ze dne 15. 9. 2005 v plném
znění a
2. výjimku z „Doplňkových pravidel“ při odprodeji bytové jednotky č. 585/8 v objektu
čp. 585 ul. Bezručova, Děčín IV paní Anně Dzurkové, za nabídkovou cenu navýšenou
o 10 %, tj. Kč 108 346,-.
Usnesení č. ZM 07 02 02 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 414/2007/RKS/244/13
o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 08 03 14 ze dne 14. 9. 2006
v plném znění a
2. prodej bytové jednotky č. 244/13 v budově čp. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem, Děčín IX
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 753 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
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Michal Otrošina,
za nabídnutou cenu: Kč 160 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v
celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové
televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se 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 07 02 02 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 415/2007/RKS/244/14
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. 244/14 v budově čp. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 783/40968 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 753 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III
v zastoupení p. Vasyla Kosťaka
za nabídnutou cenu: Kč 580 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění
v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy
− umožnění vlastnických práv
pro vlastníka provozního zařízení kabelové
televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se 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 07 02 02 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 416/2007/RKS/245/22
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. 245/22 v budově čp. 244, 245, 246 ul. Pod Vrchem, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 344/40968 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 753 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Alenka Příhodová,
za nabídnutou cenu: Kč 290 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby kompaktní předávací stanice umístěné ve společných
částech budovy
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se 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 07 02 02 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 417/2007/RKS/1318/43
o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 01 02 06 ze dne 27. 1. 2005, a to
části týkající se rozhodnutí č. 329/2005/RKS/1318, bodu 36 a
2. prodej bytové jednotky č. 1318/43 v budově čp. 1318 ul. Dvořákova, Děčín II a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 746/30162 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 1250/11 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE, s. r. o., Březová 372/83, Děčín III
v zastoupení p. Vasyla Kosťaka
za nabídnutou cenu: Kč 500 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV

8

− umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů.
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 07 02 02 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 418/2007/RKS/569/15
o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení ZM 05 08 02 20 ze dne 15. 9. 2005 v plném znění a
2. prodej bytové jednotky č. 569/15 v budově čp. 569 ul. Bezručova, Děčín IV a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 393/8927 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 960 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
JUSREAL, s. r. o., ul. Palackého 643, Děčín IV
v zastoupení p. Martina Juskuva
za nabídnutou cenu: Kč 280 000,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
− zachovat umístění dopravní značky.
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 07 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 755/1 o výměře 615 m2 a st.p.č. 755/2 o výměře 27 m2
v k.ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 740, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753/2, 754,
755/1, 755/2, 756, 758, 771, 772, 775/1, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 787/4, 787/5,
789/1, 789/2, 791/5, 800/2, 1084/3, 1086/2, 1371/1, 1392, 1393, 1400 o výměrách dle výpisu
z katastru nemovitostí, který tvoří nedílnou součást materiálu, v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 02 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 3549 o výměře 275 m2 a st.p.č. 3550 o výměře 2394 m2
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 02 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú.Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 892/2 o výměře 639 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 02 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 25 v k.ú. Vilsnice o výměře dle geometrického plánu,
po kolaudaci stavby trafostanice.
Usnesení č. ZM 07 02 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 71/2 v k.ú. Nebočady o výměrách dle GP.
Usnesení č. ZM 07 02 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
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záměr města prodat části pozemku st.p.č. 60/2 a části pozemku st.p.č. 60/3 v k.ú. Krásný
Studenec o výměrách dle geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 07 02 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3096 v k.ú. Děčín o výměře dle GP s podmínkou
zatížení pozemku věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníky st.p.č. 1836 k.ú.
Děčín.
Usnesení č. ZM 07 02 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č.387 v k.ú. Děčín o výměrách dle GP .
Usnesení č. ZM 07 02 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č.194/2 v k.ú. Dolní Žleb o výměře dle GP .
Usnesení č. ZM 07 02 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat p.č. 1662/37 o výměře 7 m2, p.č. 1662/38 o výměře 9 m2, p.č. 1662/39 o
výměře 4 m2, p.č. 1662/40 o výměře 4 m2, p.č. 1662/41 o výměře 5 m2, p.č. 1662/42 o
výměře 14 m2, p.č. 1662/43 o výměře 29 m2, p.č. 1662/44 o výměře 15 m2 vše v k.ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 02 03 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 426 o výměře 483 m2 k.ú. Děčín Staré Město.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 5/1 o vým. 4 785 m2, p.č. 7 o vým. 120 m2, p.č. 8 o vým.
668 m2, p.č. 9 o vým. 399 m2 a st.p.č. 65 o výměře 282 m2 vše v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1753 o vým. 297 m2 a p.č. 1/1 o vým. 1369 m2 v k.ú.
Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 07 02 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 425, dle GP č. 406-157/2006 nově ozn. jako st.p.č.
425/2 o vým. 1 m2, v k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 74 o vým. 54 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 07 02 03 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1599/2 o vým. dle GP k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 07 02 03 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 451/6 k.ú. Loubí u Děčína o výměře 1 155 m2 k.ú. Loubí
u Děčína s podmínkou zatížení části pozemku, upřesněné GP, věcným břemenem práva
přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti na st.p.č. 22 k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov.
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1315/1 k.ú. Horní Oldřichov o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 07 02 03 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 800/8 o výměře dle GP k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 104 o výměře 182 m2 k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 02 03 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 267/7 o výměře 698 m2 k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální ½ pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat ideální ½ pozemku p.č. 235/13 o výměře 81 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města směnit části pozemků v k.ú. Loubí u Děčína:
− z majetku města část pozemku p.č. 271/1 o výměře dle GP (261 m2)
− do majetku města část pozemku p.č. 271/3 o výměře dle GP (261 m2).
Usnesení č. ZM 07 02 03 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků a
z v e ř e j ň u je
záměr města směnit:
− z majetku města pozemek p.č. 3496 o výměře 481 m2 a pozemek p.č. 3497 o výměře
2387 m2 oba v k.ú. Podmokly a
− do majetku města pozemek p.č. 1719/2 o výměře 561 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 02 03 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků a
zveřejňuje
záměr města směnit:
− z majetku města pozemek p.č. 1273/2 o výměře 2897 m2 v k.ú. Bělá u Děčína a
− do majetku města pozemek p.č. 2833/1 o výměře 177 m2 v k.ú. Děčín a pozemek
p.č. 262/12 o výměře 4261 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 02 03 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Těchlovice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 787/10 o výměře 405 m2 a p.č. 787/12
o výměře 59 m2 k.ú. Těchlovice nad Labem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Kámen a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 1391/7 o výměře 506 m2 a p.č. 1389/2
o výměře 244 m2 k.ú. Kámen.
Usnesení č. ZM 07 02 03 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Ludvíkovice a
zveřejňuje
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záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 1685/1 o výměře 3 183 m2 a p.č. 1021/6
o výměře 637 m2 k.ú. Ludvíkovice.
Usnesení č. ZM 07 02 03 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 403/4 o vým. dle GP v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 07 02 03 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 832/78 o vým. dle GP k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 867/2 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 02 03 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 404 v k.ú. Děčín o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 07 02 03 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3725/60 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 02 03 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1212 o výměře 295 m2 v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2823 v k.ú. Děčín o výměrách dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 02 03 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej dílu „a“ z pozemku p.č. 3112/1 a dílu „b“ z pozemku p.č. 3155/23 (dle GP č. 2761143/2006 se jedná o p.č. 3155/36 o výměře 570 m2) v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Ivetě a Václavu Sedláčkovým, za cenu 115 500,- Kč + ostatní
náklady s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VIII odst. 1 „Postupu a zásad...“
tj. 30 000,-Kč.
Usnesení č. ZM 07 02 03 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 842 o výměře 225 m2, části pozemku p.č. 847 o výměře 157 m2 a části
pozemku p.č. 845/1 o výměře 4178 m2 (dle GP č. 574-019/2005 se jedná o pozemek
p.č. 845/1 o výměře 4335 m2) v k.ú. Bynov panu Radku Havlíčkovi, se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu 684 000,- Kč + trvalé porosty a venkovní úpravy v ceně dle ZP
+ ostatní náklady s tím, že částka za trvalé porosty dle ZP bude navrácena nájemci – panu
Jaroslavu Hrochovi, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 07 02 03 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 805 o výměře 346 m2 v k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Milanovi a Haně Vodžákovým, za cenu 51 900,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú.Horní Oldřichov a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 1218 (dle GP č. 535-142/2006 se jedná o p.č. 1218/2 o výměře
85 m2) v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím panu Stanislavu
Janouchovi, za cenu 12 750,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemků
v k.ú. Dolní Žleb a návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 06 04 03 29 ze dne 20.4.2006, týkající se prodeje pozemku st.p.č.
188, části st.p.č. 62 a částí p.č. 290/3 v k.ú. Dolní Žleb, v plném znění a
2. prodej části pozemku st.p.č. 188 a části pozemku st.p.č. 62 (dle GP č. 167-252/2006 ozn.
jako st.p.č. 188 o výměře 446 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 89.200,Kč + ostatní náklady, vše v k.ú. Dolní Žleb pro pana Milana Krauskopfa a paní Jiřinu
Krauskopfovou, a
3. prodej části p.č. 290/3 a části st.p.č. 188 (dle GP č. 167-252/2006 ozn. jako p.č. 290/5
o výměře 400 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 40.000,- Kč + ostatní
náklady, v k.ú. Dolní Žleb pro pana Milana Krauskopfa a paní Jiřinu Krauskopfovou.
Usnesení č. ZM 07 02 03 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části p.č. 290/3 o výměře 139 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 13900,Kč + ostatní náklady v k.ú. Dolní Žleb pro pana Juraje Rusnáka, Dolní Žleb 130, Děčín XIV.
Usnesení č. ZM 07 02 03 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 141/1 o výměře 2986 m2 v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Pavla a Michaelu Randákovy, za cenu 298.600,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 204/2 o výměře 8 m2 (dle GP č. 1743-152/2005 díl „a“) v k.ú.
Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost SLOT BETA a.s., Jáchymovská
142, Karlovy Vary, za cenu 3.200,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3 o výměře 256 m2 (dle GP č. 613-1/2007 ozn. jako p.č. 3/2) v k.ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost BETAREA s.r.o.,
Na Pěšině 277, Děčín IX, za cenu 102.400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 239 o vým. 557 m2 k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Soňu a Jiřího Dohnalovy, za cenu 75 700,- Kč + cena za trvalé
porosty dle ZP + ostatní náklady s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP
současným uživatelům (nájemcům), a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 07 02 03 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 723/7 o výměře 185 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro Dr. Jiřího Bednáře, za cenu 27 750,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1080, dle GP č. 612-014/2006 nově ozn. jako 1080/3 o výměře
42 m2, k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Ivana Grundzu,
za cenu 2 100,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2636 o výměře 150 m2, p.č. 490/3 o výměře 6 m2, p.č. 490/4 o výměře
1m2 vše v k.ú. Podmokly se součástmi a příslušenstvím společnosti SČP Net, s.r.o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíšská 940, za cenu 62 800,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 50
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 265 o výměře 100 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím společnosti SČP Net, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, za cenu
40 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 51
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 359 a p.č. 403/4, dle GP č. 381-50/2004 se jedná o p.č. 359/3
o výměře 58 m2 a p.č. 359/4 o výměře 4 m2, oba v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi
a příslušenstvím společnosti SČP Net, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, za cenu
24 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 52
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 725 o výměře 107 m2 v k.ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím MUDr. Janě Šenkýřové, za cenu 32 100,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 53
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 634/2 o výměře 81 m2 k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana Jiřího Matulu, za cenu 12 150,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 54
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 634/3 o výměře 60 m2 k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní Květoslavu Bratrů, za cenu 9 000,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 55
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 906, dle GP č. 2695-99/2006 ozn. jako pozemek p.č. 906/3
o výměře 168 m2, částí pozemku p.č. 903, dle GP č. 2694-98/2006 ozn. jako p.č. 903/3
o výměře 3 m2 a p.č. 903/4 o výměře 140 m2 vše v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Pramen CZ s.r.o., Průmyslová 1285, Havlíčkův Brod za cenu
124 400,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 56
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 673/1, dle GP č. 2689-060/2006 ozn. jako p.č. 673/4 o výměře 179
m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ladislava a Miroslavu
Musilovy za cenu 26 850,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 57
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
postup prodeje části pozemku p.č. 673/1, dle GP č. 2689-060/2006 ozn. jako p.č. 673/1
o
výměře 83 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího
řízení v souladu se „Zásadami...“ mezi zájemci, kteří jsou v současné době evidováni jako
žadatelé o odkoupení části uvedeného pozemku. Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“
tj. 12 450,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 58
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
zatížení části pozemku p.č. 853/1 k.ú. Podmokly o výměře 140 m2 dle GP č. 2672-039/2006
věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky objektu na pozemku st.p.č. 852
k.ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 02 03 59
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
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zatížení části pozemku p.č. 853/1 k.ú. Podmokly o výměře 94 m2 dle GP č. 2666-028/2006
věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky objektů na pozemcích st.p.č. 857,
858, 859, 860, 849/2 a 853/6 k.ú. Podmokly bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 02 03 60
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku a zatížení části pozemku
v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 853/1, dle GP č. 2673-040/2006 ozn. jako p.č. 853/7 o výměře 201
m2, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Jaroslava Vaise, za cenu
100 500,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou zatížení této části pozemku
věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro spoluvlastníka nemovitosti na st.p.č. 853/4 a
st.p.č. 853/3 k.ú. Podmokly k těmto nemovitostem bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 02 03 61
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1334 o výměře 297 m2 a části pozemku p.č. 1335, dle GP č. 2771243/2006 ozn. jako p.č. 1335 o výměře 190 m2, k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana Ondřeje Dropka, za cenu 73 050,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 62
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 400/1, dle GP č. 596-147/2006 ozn. jako pozemek p.č. 400/4 díl „a“
a „b“ o výměře 717 m2, v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele Miroslava a Lenku Svobodovy, za cenu 107 550,- Kč + cena za trvalé porosty
a venkovní úpravy 22 065,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 63
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 400/1, dle GP č. 596-147/2006 ozn. jako pozemek p.č. 400/1
o výměře 96 m2, v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
Romana a Jiřinu Trojanovy, bytem Tělocvičná 229/12, Děčín za cenu 14 400,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 07 02 03 64
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k.ú.
Boletice nad Labem a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 06 06 03 24 ze dne 15. 6. 2006, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 877/1 k.ú. Boletice nad Labem, v plném znění
2. prodej části pozemku p.č. 877/1, dle GP č. 603-031/2005 nově ozn. jako p.p.č. 877/94
o vým. 306 m2, k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Marii Hamáčkovou, za cenu 30 600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 02 03 65
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku a
schvaluje
1. revokaci části usnesení č. ZM 06 06 03 23 bod 2. ze dne 15. 6. 2006, týkající se prodeje
části pozemku p.č. 114 k.ú. Děčín, v plném znění a
2. prodej části pozemku p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako p.p.č. 114 o vým.
422 m2, k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení
s tím, že při dohadovacím řízení o prodeji tohoto pozemku bude výchozí cena stanovena
ve výši 801 250,- Kč + 19 198,- Kč za venkovní úpravy dle ZP + ostatní náklady s
podmínkou:
− kupující se zaváže do 2 let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného
stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn.
jako p.p.č. 114 o vým. 422 m2, k.ú. Děčín. Pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit
prodávajícímu předmět koupě (pozemek p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako
p.p.č. 114 o vým. 422 m2, k.ú. Děčín) a prodávající je povinen vrátit kupujícímu
zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného
stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou
institucí. Investice, které kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou kupujícímu
uhrazeny;
− kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu pozemku v rozsahu:
− nové štěrkové lože pro stání vozidel;
− zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné umístění 2 ks prodejních stánků;
− kupující umožní prodávajícímu umístění stánku infocentra na pozemku p.č.
114 k.ú. Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci stavebního
povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku.
Usnesení č. ZM 07 02 03 66
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
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1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 37 ze dne 18.5.2006, týkající se
prodeje pozemku p.č. 663/1 k.ú. Bynov plném znění a
2. prodej pozemku p.č. 663/1 o výměře 378 m2 v k.ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele Luboše a Ivanu Musilovy, za cenu 56 700,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 02 03 67
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemků v k.ú. Dolní
Žleb a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 35 ze dne 15.6.2006, týkající se
prodeje pozemku p.č. 170/13 a p.č. 170/24 v k.ú. Dolní Žleb, v plném znění a
2. prodej pozemku p.č. 170/13 o výměře 126 m2 za cenu 12 600,- Kč a části pozemku p.č.
170/24 o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven, za cenu 100,- Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s převodem, vše v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro pana Jiřího Hommera a paní Lucii Braunsteinovou.
Usnesení č. ZM 07 02 03 68
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Lesná u Děčína
a k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 477/1 k.ú. Lesná u Děčína o výměře dle geometrického plánu
a části pozemku p.č. 962 v k.ú. Chlum u Děčína o výměře dle geometrického plánu, od Lesy
ČR, s.p., za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. ZM 07 02 03 69
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z Ústeckého kraje a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1001/1 o výměře 1396 m2 a části pozemku p.č. 1004 (dle GP
č. 1777-42/2006 se jedná o p.č. 3101/3 o výměře 256 m2) vše v k.ú. Děčín, z vlastnictví
Ústeckého kraje, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do vlastnictví
Statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 02 03 70
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
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bezúplatný převod pozemků p.č. 1301/4 o výměře 87 m2 a část pozemku p.č. 1301/2, dle GP
č. 522-24/2006 nově ozn. jako pozemek p.č. 1301/2 o vým. 658 m2, vše k.ú. Březiny
u Děčína z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, do majetku Statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 02 03 71
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemků v
k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 08 04 43 ze dne 14.9.2006 ve smyslu změny textu z
původního „ pro pana Miloše Steklého, “ na nový text „pro pana Miloše Steklého,“.
Usnesení č. ZM 07 02 03 72
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 05 11 04 23 ze dne 22.12.2005 ve smyslu vyjmutí textu
„p.č. 1476/46 o výměře 1505 m2 v k.ú. Bělá u Děčína“ z tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 07 02 03 73
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 03 49 ze dne 25.1.2007, týkající se
povolení splátek kupní ceny za pozemky v k.ú. Prostřední Žleb ve smyslu změny termínu 2.
splátky a to z původního „částku 220 000,- Kč v termínu do 28.2.2007“ na nový „ částku
220 000,- Kč v termínu do 30.4.2007“.
Usnesení č. ZM 07 02 03 74
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 11 07 29 ze dne 30.11.2006
týkající se prodeje pozemku p.č. 326/2, části pozemku p.č. 315/6 a části pozemku p.č. 1143 v
k.ú. Bělá u Děčína, ve smyslu změny textu z původního „ za cenu 99 164,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem“ na nový text „za cenu 145 950,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem“.
Usnesení č. ZM 07 02 03 75
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a

24

schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 07 01 03 30 ze dne 25. 1. 2007, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 332 k.ú. Chrochvice, ve smyslu změny textu z původního „za cenu 59 250,- Kč
+ ostatní náklady“ na nový text „ za cenu 48 600,- Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 07 02 03 76
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 06 04 03 23 ze dne 20. 4. 2006, týkající se prodeje pozemků p.č.
855/3, p.č. 837/19 a části pozemku p.č. 837/1 k.ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 02 03 77
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM č. 06 04 03 39 bod 1/ a bod 2/ ze dne 20.04.2006, týkající se
odprodeje částí pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Chrochvice, v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 02 03 78
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje části pozemku
v k.ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 11 07 27 ze dne 30.11.2006, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 1811/1 k.ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „za cenu
100.950,- Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu 30.000,- Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 07 02 03 79
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku p.č. 531/1 k.ú. Folknáře a skutečnosti
uvedené v důvodové zprávě, a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 02 03 80
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Folknáře a
schvaluje

25

zatížení části pozemku p.č. 14/2 k.ú. Folknáře věcným břemenem práva přístupu a příjezdu
pro vlastníky nemovitosti - pozemků p.č. 13/2 a p.č. 13/6 k.ú. Folknáře o výměře dle GP
(který bude vyhotoven) a to bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 02 03 81
Zastupitelstvo města projednalo žádost o vrácení části kupní ceny a
neschvaluje
vrácení části kupní ceny za prodej pozemku p.č. 486/1 k.ú. Bělá u Děčína ve výši
15 000,- Kč manželům Veselým.
Usnesení č. ZM 07 02 03 82
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schvaluje
nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
města Děčín“ po doplnění s účinností od 23.03.2007 s tím, že dosud platné „zásady“
pozbudou platnosti dne 22.03.2007.
Usnesení č. ZM 07 02 03 83
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku z ČR Pozemkového fondu a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 27 k.ú. Boletice nad Labem o výměře 522 m 2 z vlastnictví
ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 02 03 84
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení částí pozemků v k.ú. Podmokly věcným
břemenem a
schvaluje
1. zatížit pozemky p.č. 176-ost.pl.,komunikace a p.č. 183-ost.pl, komunikace vše v k.ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, vedení, oprav a údržby kanalizace,
vodovodu a plynu přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí,
bezúplatně a
2. zatížit pozemky p.č. 200/1-trv.trav.porost, 195/8-trv.trav.porost, 195/10-trv.trav.porost,
195/2 ost.pl. a 195/9 trv. trav.porost vše v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, vedení, oprav a údržby kanalizace, vodovodu a plynu přes tyto pozemky pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí, bezúplatně a
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi vlastníky
pozemků a Statutárním městem Děčín, bezúplatně

26

Usnesení č. ZM 07 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2006 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 02 04 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2007 ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva
města konaného dne 5. 2. 2007 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 02 04 03
Zastupitelstvo města
schvaluje
doplnění schváleného zadání 2. změny Územního plánu města Děčín o lokality 2Z26 a 2Z27
v jejich původně požadovaném rozsahu.
Usnesení č. ZM 07 02 04 04
Zastupitelstvo města projednalo Vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství 2006 a toto v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 02 04 05
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
k odkupu akcií této společnosti od Statutáního města Teplic a od Okresní hospodářské komory
Louny a
neschvaluje
jejich odkup.
Usnesení č. ZM 07 02 04 06
Zastupitelstvo města projednalo informaci o podání žádostí o dotace a
schvaluje
podání žádostí o dotace v rámci vyhlášených programů:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2007:
− Oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, Chrástu
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Havarijní program Ministerstva kultury ČR v roce 2007:
− Poškození střechy děčínského zámku po větrné bouři „Kyrill“
Programy MMR ČR:
− Zámek Děčín – oprava Dlouhé jízdy
− Úprava prostoru turistického zázemí před prodejnou Delvita v Děčíně I
− Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně – Chrástu
− Regenerace panelového sídliště Děčín – Staré Město – I.etapa I.část.
Usnesení č. ZM 07 02 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na členství statutárního města Děčín v Hospodářské a
sociální radě okresu Děčín včetně ročního členského příspěvku dle platného Finančního řádu
Hospodářské a sociální rady okresu Děčín a
schvaluje
členství statutárního města Děčín v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín včetně ročního
členského příspěvku dle platného Finančního řádu Hospodářské a sociální rady okresu Děčín
a
bere na vědomí
účast statutárního města Děčín v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín (dříve Děčínska)
od 27. 5. 2005 doposud.
Usnesení č. ZM 07 02 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení
Děčín ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na spoluúčast
v projektu „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ do Blokového grantu vyhlášeného Nadací
rozvoje občanské společnosti, která bude poskytnuta v případě podpoření tohoto projektu a
rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení Děčín ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu odboru
sociálních věcí a zdravotnictví na spoluúčast v projektu „Asistenční služba pro rodiny s
dětmi“ do Blokového grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti, která bude
poskytnuta v případě podpoření tohoto projektu, dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. ZM 07 02 04 09
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy o poskytnutí dotace pro:
1. p. Danu Plechatou, provozovatelku soukromých jeslí pro děti do tří let věku
v denním režimu
2. POPSI, o. s. - Programy občanské pomoci a sociální intervence, provozovateli Krizové
poradny, a
rozhodlo
uzavření smluv o poskytnutí dotace pro:
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1. p. Danu Plechatou, provozovatelku soukromých jeslí pro děti do tří let věku
v denním režimu
2. POPSI, o. s. - Programy občanské pomoci a sociální intervence, provozovateli Krizové
poradny,
dle důvodové zprávy a návrhu smluv, které jsou její přílohou.
Usnesení č. ZM 07 02 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2007 a
rozhodlo
1. poskytnout dotace sportovním subjektům na rok 2007 dle důvodové zprávy ve výši nad
50 000,- Kč.
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2007 sportovním subjektům dle předloženého
znění.
Usnesení č. ZM 07 02 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok
2007 a
rozhodlo
1. poskytnout finanční dotace v roce 2007 pro subjekty pracující v oblasti kultury dle
důvodové zprávy ve výši nad 50.000,-Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2007 subjektům pracujícím v oblasti kultury
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 02 04 12
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu JK
Větrný Ranč ME 108 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt JK Větrný Ranč ME 108 na
pokrytí nákladů /nákup pohárů, cen a kulturní program/ pro akci 7. ročník jezdeckých
skokových závodů pod názvem „Cena města Děčína“ v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 02 04 13
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace sportovního subjektu
Basketbalový klub Děčín – občanské sdružení a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt Basketbalový klub Děčín –
občanské sdružení na pokrytí nákladů basketbalové akce „All star Game Mattoni NBL 2007“
v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 07 02 04 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost Pedagogického centra Ústí nad Labem, o. p. s.
o dotaci na činnost děčínského pracoviště v roce 2007 a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s. na
rok 2007.
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 02 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 05 02 ze dne 23. 2. 2006
o poskytnutí dotace sportovním subjektům na rok 2006 dle důvodové zprávy v bodě, který se
vztahuje k poskytnutí dotace sportovnímu subjektu Sportcentrum Děčín a
ruší
1. rozhodnutí o poskytnutí dotace Sportcentru Děčín ve výši 150.000,-- Kč,
2. schválení smlouvy o poskytnutí dotace Sportcentru Děčín.
Usnesení č. ZM 07 02 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh Krajského úřadu Ústeckého kraje na změnu
zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce a návrh Smlouvy
o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a
rozhodlo
1. o převzetí zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce od
1. 4. 2007
2. o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče za podmínek
garantovaného finančního příspěvku od Ústeckého kraje.
Usnesení č. ZM 07 02 04 17
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přijatých sponzorských darech v r. 2006 a jejich
čerpání a
bere na vědomí
informaci o přijatých sponzorských darech v r. 2006 a jejich čerpání, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 07 02 04 18
Zastupitelstvo města projednalo problematiku protipovodňových opatření na území
Statutárního města Děčín a
schvaluje
1. provedení protipovodňových opatření na území Statutárního města Děčín (pravý a levý
břeh Labe, pravý a levý břeh Ploučnice, Jílovský potok) a
2. poskytnutí nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Děčín pro výstavbu
protipovodňových opatření na území Statutárního města Děčín, bezúplatně a
3. bezúplatný převod vybudovaných protipovodňových opatření od investora stavby Povodí
Labe státní podnik do vlastnictví Statutárního města Děčín a
4. úplné znění „Závazku“ Statutárního města Děčín, který bude doložen k žádosti na MZe
ČR investorem stavby protipovodňových opatření, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 07 02 04 19
Zastupitelstvo města projednalo problematiku protipovodňových opatření na území
Statutárního města Děčín (levý břeh Ploučnice) a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést část p.p.č. 2636/8 k.ú. Děčín o výměře upřesněné
geometrickým plánem.
Usnesení č. ZM 07 02 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva
2007“v rámci Městských slavností Děčín 2007 a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 250.000,-Kč Střední zahradnické škole Libverdě na zajištění
kulturní akce „Děčínská kotva 2007“
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 02 05 01
Zastupitelstvo města projednalo Vyhodnocení plnění úkolů Strategického plánu rozvoje města
Děčín II za rok 2006, včetně jeho aktualizace a
schvaluje
1. vyřazení cílů – B.III.1, B.III.3., B.V.1, D.III.2
2. zařazení nově navržených cílů dle přílohy č. 2 – A.I.4, A.IV.2, B.V.4., B.V.5., B.V.6.,
C.III.13, C.III.14
3. sloučení cílů - C.III.5 a C.III.6.
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Usnesení č. ZM 07 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2007 a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 07 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2007 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 28. 2. 2007 a tento
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise: Ivan Vepřek, v. r.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Foldyna, v. r.
Mgr. Karin Fišerová, v. r.

Ing.Vladislav R a š k a , v. r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r , v. r.
1. náměstek primátora
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