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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.09.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 07 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Jiří Zeman
RSDr. Jaroslav Horák
MUDr. Ivan Stríbrský

Usnesení č. ZM 12 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2012 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 12 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu Rekonstrukce domova pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II (dílčí projekt již schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do ROP SZ na projekt Rekonstrukce domova pro seniory
Kamenická 755/195, Děčín II v roce 2012 v předpokládaném objemu 68.087.459,00 Kč
vč. DPH, bez DPH 59.671.083,00 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši tj. 100 % celkových
způsobilých výdajů 68.087.459,00 Kč vč. DPH, bez DPH 59.671.083,00 Kč,
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3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 10.213.119,00 Kč vč. DPH, bez DPH 8.510.932,00 Kč (tj. 15 % celkových
předpokládaných způsobilých výdajů)
4. partnerskou smlouvu s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem partnerské smlouvy s příspěvkovou organizací
Centrum sociálních služeb Děčín.
Usnesení č. ZM 12 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na
Výzvy č. 1 – v IPRM Děčín – sídliště Staré Město a

úpravu

výše

alokace

vyhlášené

schvaluje
úpravu výše alokace Výzvy č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejného
prostranství na 70.209.485,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23,
Děčín 2 do 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 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 12 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 219 k.ú. Křešice (Bowling) a
souvisejících pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat objekt čp. 219 (Bowling), pozemek p.č. 495 o výměře 914 m 2, pozemek
p.č. 496/1 o výměře 1566 m2 vše v k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej drobné stavby – kůlny na pozemku v k.ú.
Velká Veleň a
schvaluje
prodej drobné stavby kůlny na pozemku p.č. 166 k.ú. Velká Veleň bez čp./če jiná stavba,
pro pana J. S., za cenu nákladů spojených s převodem.
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Usnesení č. ZM 12 07 07 03
Zastupitelstvo města projednalo dopis Romské integrace v Evropské unii ze dne 25.07.2012
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 12 07 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej b.j.č. 792/3 v objektu č.p. 792 ul. Krokova,
Děčín I a
schvaluje
prodej b.j.č. 792/3 v objektu č.p. 792 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu
914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku p.č. 2676 – zast. pl.
a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 250.070,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 12 07 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 06 05 01 ze dne 28.06.2012, týkající se
prodeje b.j.č. 791/2 v objektu č.p. 791 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 07 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej b.j.č. 791/2 v objektu č.p. 791 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu
711/4407 na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném pozemku p.č. 2675 – zast. pl.
a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 194.530,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 12 07 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 06 05 03 ze dne 28.06.2012, týkající se
odprodeje b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, v plném znění.
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Usnesení č. ZM 12 07 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu
741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p.č. 2674 – zast. pl.
a nádvoří formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 211.219,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 12 07 08 01
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 3 ks akcií města Litvínov a 12 ks
akcií Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Most, v této společnosti a
1) r o z h o d l o o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 3 ks akcií města Litvínov
a 12 ks akcií Sdružení odborových organizací Czech Coal Group Most v této společnosti a
2) p o v ě ř u j e primátora města Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva města
dle bodu 1) tohoto usnesení Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. ZM 12 07 08 02
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín a
tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 07 08 03
Zastupitelstvo města projednalo převod výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města
Děčín do vlastnictví organizace Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence
Děčín a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
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Usnesení č. ZM 12 07 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod nábytku z vlastnictví statutárního
města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace a
schvaluje
bezúplatný převod nábytku nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 07 08 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jaroslava Klazara, o schválení splátkového
kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a
schvaluje
povolení měsíčních splátek ve výši 1.000,00 Kč na celkovou dlužnou částku 34.545,00 Kč
(včetně úroků), vypočtenou ke dni 19.06.2012, počínaje měsícem červencem 2012, a to vždy
k 10. dni v měsíci a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem
Jaroslavem Klazarem.
Usnesení č. ZM 12 07 08 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Romana Chmela, o prominutí dluhu, příp.
schválení splátkového kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod
vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a
schvaluje
povolení měsíčních splátek ve výši 2.500,00 Kč na celkovou dlužnou částku 182.644,00 Kč
(včetně úroků), vypočtenou ke dni 14.08.2012, počínaje měsícem září 2012, a to vždy
k 15. dni v měsíci a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem
Romanem Chmelem.
Usnesení č. ZM 12 07 08 08
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „ Děčín – výsadba stromů“ a
schvaluje
5

1. podání žádosti o grant Nadace Partnerství z programu „Malé granty 2012“ a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 4.000 Kč vč. DPH; tj. 3.333,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. ZM 12 07 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Děčínské sportovní p.o., IČ 75107350, Oblouková 1400/6, Děčín a
schvaluje
Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p.o., IČ 75107350,
Oblouková 1400/6, Děčín s účinností dne 01.10.2012.
Usnesení č. ZM 12 07 08 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemce Společenského domu Střelnice o poskytnutí
dotace na provoz v roce 2012 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce v roce 2012
ve výši 300 tis. Kč
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Petrem Kudrhaltem ze dne 01.03.2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jeho podpisu.
Usnesení č. ZM 12 07 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění financování projektové
dokumentace na II. část projektu „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v rámci objektu
zimního stadionu Děčín pro HC Děčín, se sídlem Oblouková ul. (Zimní stadion), PSČ 405 01
Děčín I, IČ 69387605, v roce 2012 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace na zajištění projektové dokumentace „Reko kabin a regenerace – II.
etapa“ ve výši 350 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu – pořízení projektové
dokumentace „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v roce 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
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Usnesení č. ZM 12 07 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
na provoz fotbalového stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín
a na provoz zimního stadionu Oblouková ul., Děčín III, pro HC Děčín v roce 2012 a
rozhodlo
o uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu
a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín a na provoz zimního stadionu
Oblouková ul., Děčín III, pro HC Děčín v roce 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 12 07 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2012 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 07 08 14
Zastupitelstvo města projednalo informaci o akci „Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace
skalního masivu“ a
schvaluje
podání projektové žádosti o dotaci na uvedenou akci v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“ vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního
prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu města pro rok
2013.
Usnesení č. ZM 12 07 08 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Městská knihovna Děčín, se sídlem Raisova1155/3, Děčín IV, IČ 64679454 a
schvaluje
Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, se sídlem
Raisova1155/3, Děčín IV, IČ 64679454 s účinností dne 01.10.2012.
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Usnesení č. ZM 12 07 09 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 83 v k.ú. Děčín - Staré Město o výměrách
upřesněných geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 07 09 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 800/2 o výměře 212 m 2, p.č. 338 o výměře 131 m2, část
pozemku p.č. 423/6 a část pozemku p.č. 803 o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, vše v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 79/1 o výměře 28 m2 a část pozemku p.č. 51 o výměře
11 m2 oba v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 07 09 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 257/27 o výměře 96 m 2 a p.č. 258/1 o výměře 2669 m2
v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 766 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 12 07 09 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 510/2 o vým. 176 m2 k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 12 07 09 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 66/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 918/18 o vým. 50 m2 k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 12 07 09 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 181 o výměře 134 m2 k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 20/3 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1903 o výměře 258 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 07 09 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 586 v k.ú. Vilsnice o výměře dle geometrického plánu,
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který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 07 09 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky v k.ú. Bynov:
- z majetku města pozemek p.č. 1190 o výměře 56 m2
- do majetku města část pozemku p.č. 677/1 (pod tělesem komunikace) o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (v souladu s přílohou č. 2 materiálu).
Usnesení č. ZM 12 07 09 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku p.č. 1191 v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1191 k.ú. Bynov o výměrách stanovených
geometrickým plánem, který bude vyhotoven v hranicích stávajícího oplocení pozemků st.p.č.
166 a p.č. 674/3 a po hranici tělesa komunikace (povrchu) na pozemku p.č. 676/3 a 1191
v k.ú. Bynov (v souladu s přílohou č. 3 materiálu).
Usnesení č. ZM 12 07 09 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1189 v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1189 k.ú. Bynov o výměře stanovené geometrickým
plánem, který bude vyhotoven v hranicích stávajícího oplocení pozemků p.č. 676/2 a p.č.
674/3 (v souladu s přílohou č. 5 materiálu).
Usnesení č. ZM 12 07 09 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 611 o výměře 39 m2 (dle GP č. 236-103/2012 ozn. jako p.č. 611/1)
v k.ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana K. P., za cenu
1.950,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 07 09 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 512/23 o výměře 552 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
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příslušenstvím pro pana R. M., za cenu 110.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 07 09 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb dle GP
č. 759-14/2012 a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 657 díl „b+a“ o výměře 67 m2, části pozemku p.č. 1197/1 díl „h“
o výměře 140 m2, části pozemku p.č. 658 díl „f“ o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 657 –
nově ozn. jako p.č. 657/1 o výměře 259 m2, části pozemku p.č. 657 – nově ozn. jako p.č.
657/2 o výměře 142 m2, části pozemku p.č. 1197/1 díl „j“ o výměře 148 m2 a části p.č. 658 –
díl „e“ o výměře 152 m2 vše v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím
pro pana V. S., za cenu 371.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 07 09 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2813/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. Ch., za cenu 800 Kč/m 2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 12 07 09 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části p.č. 2813/1 a části p.č. 2810 v k.ú. Děčín o výměrách dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. Technické služby Děčín
a.s., Marius Pedersen Group, se sídlem Březová 402, Děčín III, za cenu 800 Kč/m2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 12 07 09 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1286/8 v k.ú. Bělá u Děčína, o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele T. a G. H. za cenu 150 Kč/m 2 +
ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 12 07 09 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 8/2 o vým. 23 m2 k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro L. B., za cenu 4.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 07 09 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. prodej části pozemku p.č. 337 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Boletice nad
Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví a to ideální ½
pozemku pro pana J. S. a ideální ½ pozemku pro paní K. B., za cenu 200 Kč/m 2 + ostatní
náklady a
2. prodej části pozemku p.č. 337 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Boletice
nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele P. a V. K. cenu 200 Kč/m 2
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 07 09 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Děčín - Staré
Město a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 618/4 o výměře 368 m 2 v k.ú. Děčín - Staré Město z majetku
ČR – Bytový podnik Děčín v likvidaci do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 07 09 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/12/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 2889/54 v k.ú. Podmokly a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 12 07 09 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokace usnesení ZM, týkající se prodeje pozemku
p.č. 3512/1 k.ú. Podmokly a
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schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 10 01 10 19 ze dne 21.01.2010, v plném znění a usnesení
č. ZM 12 04 06 30 ze dne 26.04.2012, plném znění.
Usnesení č. ZM 12 07 09 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 03 07 11 ze dne 23.03.2012, týkající se
prodeje části pozemku p.č. 3055/34 k.ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 07 09 28
Zastupitelstvo města projednalo žádost J. a J. L. o prominutí – snížení pohledávky
za pronájem části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prominutí – snížení pohledávky za pronájem části pozemku p.č. 182/1 k.ú. Děčín dle
směrnice č. 4-3 manželům L. z částky 20.865,00 Kč na 50 %, tj. 10.433,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 07 09 29
Zastupitelstvo města projednalo informace o novele zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a
tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 12 07 09 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1476/101 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven,v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 07 09 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
převod pozemku p.č. 1099/13 o vým. 169 m2 v k.ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. ZM 12 07 09 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 533/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro RETO, spol. s r.o., Ústecká 454/74, Děčín V, za cenu 17.480,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 07 09 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
směnu částí pozemků a to:
- do majetku města část pozemku p.č. 1429/1, dle GP č. 711-119/2011 nově ozn. jako p.p.č.
1429/6 o vým. 78 m2, k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím
z majetku společnosti STADO CZ s.r.o., Mendelova 306/2, Děčín VII za cenu nákladů
spojených s převodem
- z majetku města části pozemků p.č. 1428/2 díl „b“, 1428/1 díl „a“ a st.p.č. 284 díl „c“
dle GP č. 711-119/2011 nově ozn. jako p.č. 1428/3 o vým. 171 m2, k.ú. Horní Oldřichov,
se všemi součástmi a příslušenstvím do majetku společnosti STADO CZ s.r.o.,
Mendelova 306/2, Děčín VII za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 12 07 10 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 28.06.2012 do 20.09.2012 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .

Předseda návrhové komise:

MUDr. Jiří Zeman v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Lhoták v.r.
Hynek Plachý 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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