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 konalo dne 23.02.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 02 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Ivan Stríbrský
Mgr. Milan Rosenkranc
RSDr. Jaroslav Horák

Usnesení č. ZM 12 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku 2. části „Revitalizace sídliště Děčín III - Staré
Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
schvaluje
odstoupení od projektu.
Usnesení č. ZM 12 02 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Zlaty Novákové, bytem Duchcovská 128/19,
405 02 Děčín I o odpuštění celkové dlužné částky úvěru, poskytnutého drobnému podniku
na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002, splatného k 15.04.2014
v předpokládané výši 161.568,00 Kč, dle uzavřených Dodatků č. 1, 2 a 3 (52.800,00 Kč –
splátky jistiny; 1.584,00 Kč úroky do 15.04.2012), případně jeho výrazné snížení a
schvaluje
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odpuštění nesplacených úroků za předpokladu, že zůstatek jistiny uhradí vždy v termínech
splátek dle posledního uzavřeného dodatku.
Usnesení č. ZM 12 02 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok
2012 a
rozhodlo
1. poskytnout finanční dotace v roce 2012 pro subjekty pracující v oblasti kultury
dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2012 subjektům pracujícím v oblasti kultury
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 12 02 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na provoz Společenského domu Střelnice
pro nájemce v roce 2012 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce v roce 2012
ve výši 200 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice
pro nájemce v roce 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 12 02 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2012 a
rozhodlo
1. poskytnout dotace sportovním subjektům na rok 2012 dle důvodové zprávy ve výši nad 50
000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2012 sportovním subjektům
dle předloženého znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
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Usnesení č. ZM 12 02 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost
určené pro sportovní kluby BK Děčín s.r.o., HC Děčín, FK Junior Děčín a TJ Doprava Děčín
pro rok 2012 a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 12 02 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového
stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu
pro HC Děčín, na sportovní haly pro BK Děčín s.r.o. pro rok 2012 s tím, že účinnost dotační
smlouvy je vázána na účinnost smlouvy nájemní a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2012 sportovním subjektům v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 12 02 04 08
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 02 04 09
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu Regenerace bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 – Staré Město
do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti vybraných budov a opatření 4.2. Sanace
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infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré
Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne
27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 12 02 04 10
Zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
1. j m e n u j e členem Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město Ing. Valdemara
Grešíka
2. o d v o l á v á člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město pana Miloslava
Změka
3. j m e n u j e členem Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město Ing. Jiřího Cháru.
Usnesení č. ZM 12 02 04 11
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2011 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 12 02 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví na poskytnutí
mimořádné dotace organizaci Agentura „NADĚJE“, IČ 26635933, ve výši 250 tis. Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace ze zdrojů hospodaření roku 2011,
2. o uzavření smlouvy na mimořádnou dotaci v celkové výši 250 tis. Kč dle důvodové
zpráva a návrhu smlouvy v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 02 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín - zóna Centrum a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum, jehož obsahem je
prodloužení doby realizace IPRM do roku 2014 z důvodu zařazení nového opatření
1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury a s tím související zařazení nové aktivity/projektu
1.2.1 „Rekonstrukce domova pro seniory“ a změna hodnot indikátorů výstupu:
a. navýšení indikátoru 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města ze 7 na 8,
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b. snížení indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech ze 7 ha na 4,453 ha,
c. navýšení indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
ve městech celkem z 500 m2 na 8 643,4 m2 a
pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci
IPRM – zóna Centrum s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136.
Usnesení č. ZM 12 02 04 14
Zastupitelstvo města projednalo informace uvedené v důvodové zprávě, týkající se
dopracované a doplněné dokumentace vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín“ na životní
prostředí (dále jen „doplněk“), který je podroben posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon“) a tyto
bere na vědomí
a
schvaluje
doplněk k dokumentaci záměru „Plavební stupeň Děčín“ na životní prostředí a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k zaslání souhlasného písemného
vyjádření Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence.
Usnesení č. ZM 12 02 04 15
Zastupitelstvo města projednalo přípravu žádosti o dotaci na projekt Rozvoj služeb
pro sociálně vyloučené občany v Děčíně a
schvaluje
a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1.
Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti
takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně
vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti na projekt „Rozvoj
služeb pro sociálně vyloučené občany v Děčíně“ o celkových nákladech projektu
2.948.900,00 Kč včetně DPH,
b) zajištění předfinancování projektu ve výši 105.600,00 Kč včetně DPH (náklady
na administraci projektu, projektovou dokumentaci a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Žádosti o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 12 02 04 16
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu Děčín – Staré Město, Oblouková 374 – zateplení budovy, výměna výplní,
rekonstrukce výtahů do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti vybraných budov a
opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín
– sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného
operačního programu dne 27.3.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 12 02 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby v k.ú. Březiny u
Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 212 o výměře 28 m2 v k.ú. Březiny u Děčína včetně
stavby bez čp.
Usnesení č. ZM 12 02 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1098 o výměře 31 m2 v k.ú. Děčín včetně stavby č.p. 918.
Usnesení č. ZM 12 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků včetně stavby v k.ú. Boletice
nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 175 o vým. 129 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. a část
pozemku p.č.180/5 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 676/1 o výměře 394 m2 v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 12 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1190 o výměře 56 m2 v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 12 02 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2810 a p.č. 2813/1 k.ú. Děčín o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 694 o vým. 192 m2 a pozemek p.č. 695 o vým. 1075 m2
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 2095 o vým. 201 m2 a pozemek p.č. 2096 o vým. 179 m2
k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 12 02 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 337 o vým. 660 m2 k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a k.ú.
Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 328/1, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Boletice nad Labem, pozemek p.č. 673 o vým. 527 m2 a část pozemku p.č. 674, o vým.
dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 02 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 103/5 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 12 02 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1136/2 o vým. 362 m2 k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 12 02 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 145/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Folknáře.
Usnesení č. ZM 12 02 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemků st.p.č. 89/2 o výměře 365 m2 a p.č. 403/4 o výměře 99 m2 vše v k.ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele T. a G. H., ul. 5. května 207/2,
Děčín X za cenu 139.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1286/8 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 12 02 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 811 o výměře upřesněné GP (cca 110 m 2) v k.ú. Loubí u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele V. a J. Š. za cenu 300 Kč/m 2 + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 811 o výměře upřesněné GP (cca 100 m 2) v k.ú. Loubí u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele V. a J. Š. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2228/2 v k.ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým
plánem, vyhotoveným ke kolaudaci stavby „Vodojem Letná, č.st. Děčín 007 076“, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, za cenu 800 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 842 o výměře 225 m2 a částí pozemků p.č. 845/1 a p.č. 847 o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
pana J. H. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 771/3 o výměře 593 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro paní H. P. za cenu 44.475,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 12 02 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1912/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, s podmínkou zatížení části pozemku věcným
břemenem práva chůze na zbývající část pozemku p.č. 1912/1 k.ú. Děčín, dle zákresu
ve snímku KM, pro manžele Petra a Miluši Grosmanovy, Sukova 881/35, Děčín II za cenu
300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 824/2 o vým. 173 m2 a části pozemku p.č. 813/1 v k.ú. Boletice
nad Labem, dle GP č. 758-122/2011 nově označen jako p.p.č. 813/5 o výměře 108 m2,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro vlastníky byt. jednotek č. 319/1 – 319/24 v objektu
čp. 319, Přímá ul., část obce Děčín XXXII – Boletice nad Labem do podílového
spoluvlastnictví, za cenu u p.č. 824/2 – 34.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a
u části pozemku p.č. 813/1, dle GP č. 758-122/2011 nově označen jako p.p.č. 813/5 –
21.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, tj. celkem 56.200,00 Kč, s podmínkou
věcného břemene práva uložení, údržby, oprav a přístupu k trase veřejného osvětlení.
Usnesení č. ZM 12 02 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1532/1 k.ú. Krásný Studenec, dle GP č. 472-118/2011 nově ozn.
jako p.p.č. 1532/3 o výměře 39 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní I. S., za
cenu 7.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 614/4 k.ú. Velká Veleň, dle GP č. 242-117/2011 nově ozn. jako
p.p.č. 614/6 o výměře 593 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele P. a R. Ch.,
za cenu 118.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 1561/1 k.ú. Děčín, dle GP č. 2189-116/2011 nově ozn. jako p.p.č.
1561/11 o výměře 49 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a H. Š., za cenu
9.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 411 o výměře 528 m2 k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.
včetně stavby kůlny a opěrné zdi, pro pana M. H. a paní Š. P., za cenu 850.080,00 Kč + cena
za trvalé porosty a opěrnou zeď dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 447/6 o vým. 24 m2 k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro V. G., za cenu 4.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 106, dle GP č. 756-126/2011 nově ozn. jako p.p.č. 106/2 o vým.
530 m2, k.ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně stavby opěrné
zdi, pro p. I. S., za cenu 159.000,00 Kč + 7.795,00 Kč za stavbu opěrné zdi dle ZP č. 449002/2012 + ost. náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 660/1, dle GP č. 3421-201/2011 nově ozn. jako p.p.č. 660/3 o vým.
47 m2, k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní M. M., za cenu
43.240,00 Kč + ost. náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č.545/2, dle GP č. 343-127/2011 nově ozn. jako p.p.č. 545/4 o vým.
23 m2, k.ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. R., za cenu 1.150,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 789 o výměře 265 m2 a p.č. 814/7 o výměře 119 m2 v k.ú. Křešice
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví SG Investment, s.r.o., Ke Štvanici
656/3, Praha 8, do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 1.809,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku pod místní komunikací v k.ú.
Podmokly a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 5 545 m2 k.ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha do majetku statutárního města Děčín, za cenu
dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 02 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 533/1 o výměře 49 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro RETO, spol. s r.o., Ústecká 454/74, Děčín V, za cenu 22.540,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 02 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 09 07 29 ze dne 22.09.2011,
týkající se prodeje pozemku p.č. 533/4 k.ú. Podmokly ve smyslu změny kupní ceny, a to
z původní ceny „....23.920,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu
„......11.960,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
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Usnesení č. ZM 12 02 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 41 ze dne 23.09.2010,
týkající se prodeje pozemku p.č. 249 k.ú. Vilsnice ve smyslu změny kupní ceny, a to
z původní ceny „....10.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu
„......5.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 12 02 05 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 12 07 15 ze dne 15.12.2011, týkající se
prodeje pozemku p.č. 432/2 k.ú. Nebočady, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 02 05 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 11 10 05 20 ze dne 20.10.2011, týkající se prodeje pozemku
p.č. 827/1 k.ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.01.2012 do 23.02.2012 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .

Předseda návrhové komise:

MUDr. Ivan Stríbrský v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Hana Pacinová v. r.
MUDr. Jiří Zeman v. r.

František P e l a n t
primátor

v. r.

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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