Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město D ě č í n

USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23.04.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 04 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda – Mgr. Karin Fišerová
Ing. Vlastimil Pažourek
MUDr. Ladislav Trněný

Usnesení č. ZM 09 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny nemovitosti a
schvaluje
předkládací cenu objektu č.p. 13, Litoměřická ul. 114, Děčín III, s příslušenstvím včetně
pozemku st.p.č. 99 a části pozemku p.č. 98, dle GP č. 666-083/2008 pozemku p.č. 98/2 vše v
k.ú. Děčín-Staré Město za cenu dle „Zásad“ ve výši 3.392.330,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. ZM 09 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pozastavení odprodeje nemovitostí v k. ú. Maxičky
a zahájení soudního sporu na vyklizení nemovitostí v k. ú. Maxičky z důvodu neplatnosti
nájemních smluv a
schvaluje
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pokračování v odprodeji formou dohadovacího řízení rekreačního areálu v k. ú. Maxičky, tj.:
objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1,
objekt bez čp/če – jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2,
objekt bez čp/če – obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52,
objekt bez čp/če – jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53,
objekt bez čp/če – garáž, na pozemku st. p. č. 68,
pozemek st. p. č. 51/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 51/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 52 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 53 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
pozemek st. p. č. 68 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 70 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
pozemek st. p. č. 71 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
pozemek p. č. 169 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
pozemek p. č. 170 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
pozemek p. č. 171 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
pozemek p. č. 172 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
pozemek p. č. 173/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek p. č. 173/7 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
pozemek p. č. 173/8 – ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek p. č. 173/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek p. č. 174 – ostatní plocha, manipulační plocha,
pozemek p. č. 404/2 – ostatní plocha, silnice,
pozemek p. č. 427/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
objekt č. p. 46 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 58,
objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59,
objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60,
objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61,
objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62,
pozemek st. p. č. 58 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 60 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 61 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 62 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek p. č. 181/42 – zahrada,
pozemek p. č. 181/43 – zahrada,
pozemek p. č. 556/1 – ostatní plocha
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 87,
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 88,
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 89,
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 90,
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 91,
pozemek st. p. č. 87 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 88 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 89 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 90 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek st. p. č. 91– zastavěná plocha a nádvoří,
vše v katastrálním území Maxičky, obec Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím.
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Usnesení č. ZM 09 04 03 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu č.p. 61,
Družstevní ul., Děčín X, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 01/2009/OMH dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 04 03 04
Zastupitelstvo projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 425/2009/RKS/585/8 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
prodej bytové jednotky č. 585/8 v budově čp. 585 ul. Bezručova, Děčín IV, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 637/5438 na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 991 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.
kupující:
I. M. za nabídnutou cenu: 500.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází práva a závazky v souvislosti s uzavřením smluv na odběr
pitné vody a stočného, odběru elektrické energie pro společné části domu. V době zápisu
prohlášení vlastníka vkladem do katastru nemovitostí jsou tyto smlouvy vlastníkem budovy
platně uzavřeny.
Provoz budovy a zajišťování služeb spojených s užíváním bytů převodce vykonává v souladu
s platnými technickými, provozními a právními předpisy. Provozní dokumentace je uložena u
správce budovy.
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 09 04 03 05
Zastupitelstvo projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 427/2009/RKS/632/1 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
prodej bytové jednotky č. 632/1 v budově čp. 632, ul. Palackého, Děčín IV, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 604/947 na společných částech budovy
a pozemku p.č. 958 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.
kupující:
Spokojený zákazník, a.s. Klášterní 244/12, Česká Lípa,
za nabídnutou cenu: 383.000,00 Kč
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Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- závazek v souvislosti s uzavřením smluv na odběr pitné vody a stočného, odběru
elektrické energie pro společné části domu. V době zápisu prohlášení vlastníka vkladem
do katastru nemovitostí jsou tyto smlouvy vlastníkem budovy platně uzavřeny.
- právo chůze a jízdy přes pozemek p.č. 959 k.ú. Podmokly, dle GP č. 1494-140-96,
potvrzeného Katastrálním úřadem Děčín dne 02.12.1996 pod č.j. 885/96.
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 09 04 03 06
Zastupitelstvo projednalo problematiku odprodeje bytové jednotky č. 246/7 v budově čp. 244,
čp. 245, čp. 246 ul. Pod Vrchem, Děčín IX, a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 246/7 v budově čp. 244, čp. 245, čp. 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., v platném znění.
kupující:
Spokojený zákazník, a.s., Klášterní 244/12, Česká Lípa,
za nabídnutou cenu: 270.000,00 Kč
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
- o 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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 09 04 03 07
Zastupitelstvo projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 426/2009/RKS/1332/14 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
prodej bytové jednotky č. 1332/14 v budově čp. 1332, 1333 ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 424/28200 na společných částech budovy
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a pozemku st .p. č. 1250/29, st .p. č. 1250/30 a st .p. č. 1250/42 v k.ú. Děčín, dle zákona č.
72/1994 Sb., v platném znění.
kupující:
M. H. za nabídnutou cenu: 420.000,00 Kč.
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
- o 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
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 09 04 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup objektu a pozemků k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
výkup objektu čp. 219, pozemku p.č. 495 o výměře 914 m2 a pozemku p.č. 496/1 o výměře
1 566 m2 vše v k.ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitého
majetku, z podílového spoluvlastnictví pana E. Č., pana V. T. paní O. T., za vzájemně
dohodnutou kupní cenu 13.000.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2009 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2009 dle důvodové
zprávy a smluv, které tvoří její přílohu v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 09 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč
na subjekt pro rok 2009 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
1) o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity dle
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důvodové zprávy a příloh,
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 09 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny
subjektům zabývajícím se hlídáním předškolních dětí pro rok 2009 a
rozhodlo
1) o poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny Mateřskému centru Bělásek ve výši
301.200,00 Kč a Mateřskému centru Rákosníček, o.s. ve výši 240.000,00 Kč dle
důvodové zprávy,
2) o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny pro rok 2009
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 09 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „Zámek Děčín – spojovací chodba Gloriet
– kaple P. Marie“ a
schvaluje
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši 2 630 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 09 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Kamenická
692/199, 405 01 Děčín 2 o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy v úseku
Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2009 a
rozhodlo
1. poskytnutí dotace pro Labskou plavební společnost, s.r.o., dle důvodové zprávy
ve výši 400.000,00 Kč
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní
lodní dopravy) a
pověřuje
primátora statutárního města, Ing. Vladislava Rašku, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní dopravy).
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Usnesení č. ZM 09 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2009, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti
o stejnokroji městské policie a jeho nošení a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení.
Usnesení č. ZM 09 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem, ředitelem
odštěpného závodu Nemocnice Děčín, o. z., pro město Děčín a spádové obce od 01.05.2009
do 31.12.2009 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem
Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem u Nemocnice 1, 405 99
Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem, ředitelem odštěpného závodu
Nemocnice Děčín o. z., pro město Děčín a spádové obce od 01.05.2009 do 31.12.2009 dle
důvodové zprávy a příloh a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti
HYDROLABE, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 57, Praha 4, vč. programu jednání valné
hromady a tuto
bere na vědomí
a
deleguje
primátora Ing. Vladislava Rašku a náhradníky, tj. 1. náměstka primátora Mgr. Miroslava
Samlera a 2. náměstka primátora Ing. Jiřího Šťastného, jako zástupce města na valné
hromady společností HYDROLABE, s. r. o., Praha a společnosti Green City Denmark A/S.
Usnesení č. ZM 09 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
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zveřejňuje
prodat části pozemku p.č. 3725/13 k.ú. Podmokly o výměře dle GP, který bude vyhotoven
s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu ke stavbě
(mostní podpěry).
Usnesení č. ZM 09 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 394/5 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 04 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 462/1 o výměře 11 476 m2 v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1717/3 o vým. 73 m2, p.č. 1717/5 o vým. 41 m2 a část
pozemku p.č. 1717/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 403/4 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Chrochvice.
Usnesení č. ZM 09 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2439 o výměře 364 m2 v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 09 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1177/2 o vým. 115 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku částí pozemku v k.ú. Boletice
nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 971/11 o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 09 04 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města záměr města prodat pozemek p.č. 1233 o vým. 281 m2 k.ú. v Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 09 04 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
prodat pozemek p.č. 1347 o výměře 46 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 09 04 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 602 v k.ú. Folknáře o výměře 366 m2.
Usnesení č. ZM 09 04 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1718/1 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
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Usnesení č. ZM 09 04 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Folknáře a
nezveřejňuje
záměr města směnit :
- z majetku města část pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Folknáře, o výměře dle GP a
- do majetku města pozemek p.č. 563/3 o výměře 1034 m2 a část pozemku p.č. 561/1
o výměře dle GP v k.ú. Folknáře.
Usnesení č. ZM 09 04 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků a
zveřejňuje
záměr města směnit :
- do majetku města Děčín části pozemků p.č. 281/1 a p.č. 281/2 v k.ú. Podmokly
o výměrách dle GP,
- z majetku města Děčín část pozemku p.č. 275/2 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 04 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Hoštice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města směnit :
- z majetku města část pozemku p.č. 692/3 a část pozemku p.č. 692/1 o výměrách dle GP,
v k.ú. Hoštice nad Labem,
- do majetku města část pozemku p.č. 59/3 v k.ú. Hoštice nad Labem o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 04 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 422/2 a části st.p.č. 73 o výměrách dle GP, v k.ú. Prostřední Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím panu J. H., za cenu 25 m2 á 500,00 Kč/m2 a zbývající
výměra á 250,00 Kč m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 04 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků a
schvaluje
směnu:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 358 v k.ú. Děčín – Staré Město (dle
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-

GP č. 663-259/2008 se jedná o díl „c“ o výměře 13 m2) se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele P. a M. R., za cenu nákladů spojených s převodem a
do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 365 k.ú. Děčín – Staré Město (dle
GP č. 663-259/2008 se jedná o díl „e“ o výměře 23 m2) se všemi součástmi
a příslušenstvím, od manželů P. a M. R., za cenu nákladů spojených s převodem.

Usnesení č. ZM 09 04 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Krásný Studenec a k.ú.
Vilsnice a
schvaluje
směnu pozemků bez dalšího finančního vyrovnání a to:
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 1380/4 o výměře 985 m2 a pozemek
p.č. 1380/5 o výměře 489 m2 v k.ú. Krásný Studenec do majetku paní E. V.
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 646/2 o výměře 360 m2 a pozemek
p.č. 664/4 o výměře 1 214 m2 v k.ú. Vilsnice z majetku paní E. V.
Usnesení č. ZM 09 04 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků na stavbu cyklostezky v k.ú.
Nebočady a
schvaluje
převod pozemků p.č. 23/6 o vým. 45 m2, p.č. 25/6 o vým. 955 m2, p.č. 31 o vým. 2292 m2,
p.č. 32 o vým. 1691 m2, p.č. 673/2 o vým. 101 m2 a p.č. 810/11 o vým. 50 m2 , v k.ú.
Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví statutárního
města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 04 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 3151/11 v k.ú. Podmokly, dle GP č. 3059-073/2008 se jedná o p.č.
3151/26 o výměře 260 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana V. Z. a paní
J. Z., za cenu 52.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 04 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod části pozemku pod stavbou místní
komunikace v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
převod části pozemku p.č. 170/16, dle GP č. 181-001/2008 nově ozn. jako p.p.č. 170/29
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o vým. 12m2, v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, do vlastnictví statutárního města Děčín.

Usnesení č. ZM 09 04 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku pod stavbou místní
komunikace v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku st.p.č. 23, dle GP č. 181-001/2008 nově ozn. jako p.p.č. 587 o vým.
61 m2, k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů J. a B. Š.,
do majetku statutárního města Děčín, za cenu 36.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 04 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku pod stavbou místní
komunikace v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 170/2, dle GP č. 181-001/2008 nově ozn. jako p.p.č. 170/28 o vým.
106 m2, k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví paní J. G. do
majetku statutárního města Děčín, za cenu 63.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 04 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemku pod stavbou místní komunikace
v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 182/3 o vým. 83 m2 k.ú. Dolní Žleb;
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 166 o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 09 04 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu části pozemku pod stavbou místní
komunikace v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 195/1 o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Dolní Žleb;
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 164/1 o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Dolní Žleb.
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Usnesení č. ZM 09 04 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 11 09 86 ze dne 18.12.2008, týkající se výkupu podílů pozemků
p.č. 690/14, 690/15 a 690/17 k.ú. Hoštice nad Labem, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 04 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 11 09 39 ze dne 18.12.2008 týkající se prodeje pozemku p.č.
163/1, k.ú. Velká Veleň, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 04 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení ZM, týkající se prodeje pozemku
v k.ú. Děčín a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 09 02 08 03 ze dne 26.02.2009, týkající se prodeje pozemku
p.č. 1250/38 v k.ú. Děčín o následující text „......s věcným břemenem práva přístupu
a příjezdu k přilehlým nemovitostem“.
Usnesení č. ZM 09 04 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 16 ze dne 25.10.2007 týkající
se prodeje pozemku p.č. 71/2 v k.ú. Nebočady ve smyslu doplnění usnesení o text
„s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 71/2 k.ú. Nebočady věcným břemenem práva chůze
a jízdy pro vlastníka pozemku p.č. 82 v k.ú. Nebočady bezúplatně“.
Usnesení č. ZM 09 04 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 11 09 97 ze dne 18.12.2008, ve
smyslu změny ceny, a to z původní výše „594.000,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem“ na novou výši „230.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
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Usnesení č. ZM 09 04 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 05 05 24 ze dne 22.05.2008 týkající
se přijetí daru – pozemku p.č. 1733/2 k.ú. Podmokly, a to ve smyslu změny textu (podmínky)
a to z původního „Město Děčín započne s opravou komunikace do 2 let ode dne vzniku
právních účinků vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí“ na nový text „Statutární
město Děčín vybuduje novou komunikaci na pozemku p.č. 1733/2, k.ú. Podmokly, a to
odpovídající předpokládané zátěži nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu vydaného na stavbu vodojemu s tím, že platí již schválená podmínka
zpětného převodu v případě nesplnění uvedené podmínky“.
Usnesení č. ZM 09 04 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 1720/2 o výměře 47 m2 a pozemku p.č. 1744/2 o výměře 15 m 2
v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví manželů J. a J. D. a
manželů V. a M. Š., za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven, minimálně však
za cenu 18.000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 04 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a návrh na prodej části pozemku
v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1) revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 04 05 20 ze dne 23.04.2008, týkající
se prodeje části pozemku p.č. 848/3 k.ú. Březiny u Děčína, v plném znění a
2) prodej části pozemku p.p.č. 848/3 (dle GP č. 533-128/2006 se jedná o st.p.č. 574 zast.
pl. o výměře 11 m2) v k.ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím ČRČeskému hydrometeorologickému ústavu, se sídlem Praha 4 - Komořany, Na Šabatce
17, za cenu dle znaleckého posudku č. 176/2008/ON-324, tj. 2.900,00Kč + ostatní
náklady.

Usnesení č. ZM 09 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.03.2009 do 23.04.2009 a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 09 04 07 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předání písemné rezignace na mandát člena zastupitelstva města panem Ing. Jiřím Šťastným
do rukou primátora města.

Předseda návrhové komise: Předseda – Mgr. Karin Fišerová v. r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Donát v. r.
RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

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

