Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012

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 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.11.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 09 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

Hana Pacinová
MUDr. Ladislav Trněný
Mgr. Miroslav Samler

Usnesení č. ZM 12 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „2. část - Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ (dílčí část již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště
Staré Město) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu na „2. část -Revitalizace
sídliště Děčín III - Staré Město“ v roce 2013 na následující lokality: Žerotínova,
Rakovnická I. a Příčná, Rakovnická II., Oblouková I. Oblouková II., Liščí, včetně
souvisejících prací, v předpokládaném objemu 50,6 mil. Kč vč. DPH, 42,2 mil. Kč
bez DPH,
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši, tj. 100 % celkových nákladů
projektu, tj. 50,6 mil. Kč vč. DPH, 42,2 mil. Kč bez DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální
výši 7,6 mil. Kč vč. DPH, 6,3 mil. Kč bez DPH (tj. 15 % celkových způsobilých výdajů).
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Usnesení č. ZM 12 09 03 02
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu „2. část - Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ do opatření:
1.1- Zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury, 1.2 – Zlepšení stavu technické
infrastruktury, 2.1 Obnova veřejných ploch, 3.1. Revitalizace sportovních ploch, 5.1. Obnova
a doplnění zeleně, 5.2 Doplňková infrastruktura pro obyvatele 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 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 791/2 v objektu čp. 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 dle zákona č. 72/1994 Sb. pro manžele J. a J. M. za
nabídnutou cenu ve výši 195.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 12 09 05 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marii Janačíkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2012 - 2016.
Usnesení č. ZM 12 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2012
a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2012 panu Vladimíru Cejnarovi a panu
Juliovi Časnému.
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Usnesení č. ZM 12 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo „ Odůvodnění veřejné zakázky“ – výběrové řízení
na zhotovitele „ Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 2. část“ a
toto odůvodnění veřejné zakázky
schvaluje.
Usnesení č. ZM 12 09 05 04
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přidělení finanční podpory na projekt s názvem
„Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska“ ve výši 3.387.536,60 Kč vč. DPH,
2.822.947,20 Kč bez DPH z původně požadovaných 4.047.203,80 Kč vč. DPH,
3.372.669,83 Kč bez DPH, tuto informaci
bere na vědomí
a
schvaluje
1. realizaci projektu „Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska“ ve výši
3.387.536,60 Kč vč. DPH, 2.822.947,20 Kč bez DPH,
2. zajištění předfinancování projektu městem v minimální výši 493.362,00 Kč vč. DPH,
411.135,00 Kč bez DPH v roce 2013 a 493.981,00 Kč vč. DPH, 411.650,83 Kč bez DPH
v roce 2014,
3. uzavření Smlouvy o mezinárodní spolupráci a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Smlouvy o mezinárodní spolupráci.
Usnesení č. ZM 12 09 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotace 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 09 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27. 10. 2009 a
rozhodlo
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o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009 s Českou
spořitelnou, a. s. Praha na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu
a
pověřuje
primátora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 12 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 214 o výměře 235 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1349 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře dle GP, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 19/1, části pozemku p.č. 20 a části pozemku p.č. 18
vše v k.ú. Bělá u Děčína o výměrách upřesněných geometrickým plánem, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 8/4 v k.ú. Folknáře o výměře stanovené geometrickým
plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální ½ pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat ideální ½ pozemku p.č. 246/9 o vým. 436 m2 a ideální ½ pozemku p.č.
246/13 o vým.138 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2889/1 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 12 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 1059/2 a p.č. 666/8 k.ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 12 09 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 660/1 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 09 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2383/1 a část pozemku p.č. 2383/2 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 12 09 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1329 v k.ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. ZM 12 09 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 918/18 o vým. 50 m2 k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele O. a J. S., za cenu 10.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 09 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 510/2 o vým. 176 m2 k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele H. a P. E., za cenu 35.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 09 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 1385/22 o výměře 19 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana D. D. N., Krupka, za cenu 17.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 09 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 771/1 o výměře 595 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele S. a N. S., za cenu 44.625,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 09 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 924 v k.ú. Vilsnice o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro M. H. a pana J. Č. za cenu 1,00 Kč +
ostatní náklady s tím, že bude uplatněna rozvazující podmínka ve smyslu § 36 odst. 2 obč.
zák.: Nabyvatelé se zavazují o nemovitost řádně pečovat, na své náklady ji udržovat a užívat
ji pouze způsobem využití – veřejná komunikace, nevyužívat ji ke komerčním účelům či
jiným výdělečným účelům, nepřevést ji na třetí osobu. V případě, že dojde k porušení těchto
pravidel, považuje se to za splnění rozvazující podmínky a smlouva ztrácí účinnost a účastníci
převodu si vrátí, co si poskytli.

6

Usnesení č. ZM 12 09 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a
schvaluje
1. nabytí části pozemku p.č. 40/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Nebočady,
formou daru do majetku statutárního města Děčín a
2. uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Děčín a
Ústeckým krajem na převod části pozemku p.č. 40/1 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Nebočady formou daru a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi
statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. ZM 12 09 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Krásný Studenec
a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 87/2 o výměře 278 m2 v k.ú. Krásný Studenec se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města
Děčín a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 15/12/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 87/2 v k.ú. Krásný Studenec a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 12 09 06 19
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o majetkovém vyrovnání mezi statutárním městem Děčín a panem O. Č.
o vrácení části kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1250/86 k.ú. Děčín ve výši 45.360,00 Kč a
o zrušení podmínky, uvedené v dodatku č. 2 ze dne 04.08.2012 ke kupní smlouvě čj.
OMH/3833/04/07 uzavřené dne 27.04.2007.
Usnesení č. ZM 12 09 06 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Ing. Vladimíra Serduly ze dne 18.10.2012 a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 17.09.2008 mezi
statutárním městem Děčín a spol. D-REA s.r.o., Litvínov, na odprodej pozemků p.č. 3725/5
a 3725/53 k.ú. Podmokly, ve smyslu úpravy čl. VII z původního znění: „Pro případ,
že do 31.12.2012 nenabude účinnosti změny územního plánu statutárního města Děčín, kterou
se shora uvedené pozemky určí jako plocha občanského vybavení dle ust. § 6 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,
se tato smlouva o smlouvě budoucí kupní ruší.“, na nový text:: „Pro případ, že do 31.12.2013
nenabude účinnosti změny územního plánu statutárního města Děčín, kterou se shora uvedené
pozemky určí jako plocha občanského vybavení dle ust. § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, se tato smlouva
o smlouvě budoucí kupní ruší.“
Usnesení č. ZM 12 09 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod monitorovacího hydrogeologického vrtu
na pozemku p.č. 8/4 k.ú. Folknáře a
bere na vědomí
možnost pozdějšího výkupu zařízení monitorovacího hydrogeologického vrtu na pozemku
p.č. 8/4 k.ú. Folknáře od VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6, za cenu 1,00 Kč,
po dokončení monitorování.
Usnesení č. ZM 12 09 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zpětvzetí žaloby na vyklizení areálu Maxičky a
schvaluje
zpětvzetí žaloby na vyklizení užívaných nemovitostí, podanou u Okresního soudu v Děčíně
pod č.j. 20 C 319/2009, přičemž žalovanými subjekty jsou Zahradnické centrum Libverda,
s.r.o., dnes WITTICO CZ s.r.o., Z. T., navržen vstup pana M. K. a S. V. s tím, že každá ze
stran si ponese náklady ze svého.
Usnesení č. ZM 12 09 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části areálu Maxičky, a to čp. 46
s pozemkem st.p.č. 58, stavba bez č.e. na st.p.č. 91 s pozemkem a část p.č. 556/1 vše v k.ú.
Maxičky a
schvaluje
1. přímý prodej stavby čp. 46 s pozemkem st.p.č. 58 o výměře 122 m 2, stavby bez č.e. se
st.p.č. 91 o výměře 22 m2 a část p.č. 556/1, o výměře dle GP, který bude vyhotoven, vše
v k.ú. Maxičky, pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín
XXVII, za cenu 1.184.000,00 Kč a
2. zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze k čp. 46 přes p.č. 556/1 vše v k.ú. Maxičky,
pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII,
bezúplatně a
3. ukončení nájemní smlouvy na pronájem „areálu Maxičky“ ze dne 22.12.2000 ve znění
všech dodatků, dále ukončení nájemní smlouvy na pronájem objektu čp. 46 s pozemkem
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st.p.č. 58 k.ú. Maxičky ze dne 22.12.2000 ve znění dodatků a dále ukončení nájemní
smlouvy na pronájem stavby garáže na části pozemku 556/1 ze dne 22.12.2000, a to
všechny uvedené smlouvy ke dni vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy na prodej
nemovitostí čp. 46, st.p.č. 58, stavby bez č.e. se st.p.č. 91 a části p.č. 556/1 vše v k.ú.
Maxičky za finanční vyrovnání ve výši 1.184.000,00 Kč pro společnost WITTICO CZ,
spol. s r.o., se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII
-

formou zápočtu vzájemných pohledávek mezi statutárním městem Děčín a společností
WITTICO CZ, spol. s r.o., se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII

Usnesení č. ZM 12 09 06 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 12 01 06 10 ze dne 26.01.2012, týkající se prodeje částí
pozemků v k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního „ …za cenu 82.500,00 Kč +
9.050,00 Kč za trvalé porosty + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový „za cenu
82.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 12 09 06 25
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 09 08 08 52 ze dne 24.09.2009, týkající se výkupu části pozemku
st.p.č. 572 k.ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 09 06 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 12 06 07 18 ze dne 28.06.2012, týkající se prodeje pozemku
p.č. 1220/2 k.ú. Velká Veleň, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 09 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 31 ze dne 20.09.2012, týkající se
převodu pozemku p.č. 1099/13 k.ú. Březiny u Děčína, v plném znění.
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Usnesení č. ZM 12 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 19.10.2012 do 22.11.2012 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

Hana Pacinová v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. 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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Děčín 27.11.2012
Statutární město D ě č í n
OPRAVA
usnesení č. ZM 12 09 06 23 z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 22.11.2012 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Důvod opravy usnesení
Žádám o opravu usnesení rady města č. ZM 12 09 06 23 z důvodu administrativní chyby.
Původní text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části areálu Maxičky, a to čp. 46
s pozemkem st.p.č. 58, stavba bez č.e. na st.p.č. 91 s pozemkem a část p.č. 556 vše v k.ú.
Maxičky a
schvaluje
1/ přímý prodej stavby čp. 46 s pozemkem st.p.č. 58 o výměře 122 m2, stavby bez č.e. se
st.p.č. 91 o výměře 22 m2 a část p.č. 556, o výměře dle GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú.
Maxičky, pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII,
za cenu 1.184.000,00 Kč a
2/ zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze k čp. 46 přes p.č. 556 vše v k.ú. Maxičky,
pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII, bezúplatně a
3/ ukončení nájemní smlouvy na pronájem „areálu Maxičky“ ze dne 22.12.2000 ve znění
všech dodatků, dále ukončení nájemní smlouvy na pronájem objektu čp. 46 s pozemkem
st.p.č. 58 k.ú. Maxičky ze dne 22.12.2000 ve znění dodatků a dále ukončení nájemní smlouvy
na pronájem stavby garáže na části pozemku 556 ze dne 22.12.2000, a to všechny uvedené
smlouvy ke dni vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitostí čp. 46,
st.p.č. 58, stavby bez č.e. se st.p.č. 91 a části p.č. 556 vše v k.ú. Maxičky za finanční
vyrovnání ve výši 1.184.000,00 Kč pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o., se sídlem
Březiny 205, Děčín XXVII
-

formou zápočtu vzájemných pohledávek mezi statutárním městem Děčín a společností
WITTICO CZ, spol. s r.o., se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII

Nový text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části areálu Maxičky, a to čp. 46
s pozemkem st.p.č. 58, stavba bez č.e. na st.p.č. 91 s pozemkem a část p.č. 556/1 vše v k.ú.
Maxičky a
schvaluje
1/ přímý prodej stavby čp. 46 s pozemkem st.p.č. 58 o výměře 122 m2, stavby bez č.e. se
st.p.č. 91 o výměře 22 m2 a část p.č. 556/1, o výměře dle GP, který bude vyhotoven, vše v k.ú.
Maxičky, pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII,
za cenu 1.184.000,00 Kč a
2/ zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze k čp. 46 přes p.č. 556/1 vše v k.ú. Maxičky,
pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o. se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII, bezúplatně a
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3/ ukončení nájemní smlouvy na pronájem „areálu Maxičky“ ze dne 22.12.2000 ve znění
všech dodatků, dále ukončení nájemní smlouvy na pronájem objektu čp. 46 s pozemkem
st.p.č. 58 k.ú. Maxičky ze dne 22.12.2000 ve znění dodatků a dále ukončení nájemní smlouvy
na pronájem stavby garáže na části pozemku 556/1 ze dne 22.12.2000, a to všechny uvedené
smlouvy ke dni vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy na prodej nemovitostí čp. 46,
st.p.č. 58, stavby bez č.e. se st.p.č. 91 a části p.č. 556/1 vše v k.ú. Maxičky za finanční
vyrovnání ve výši 1.184.000,00 Kč pro společnost WITTICO CZ, spol. s r.o., se sídlem
Březiny 205, Děčín XXVII
-

formou zápočtu vzájemných pohledávek mezi statutárním městem Děčín a společností
WITTICO CZ, spol. s r.o., se sídlem Březiny 205, Děčín XXVII

Předseda návrhové komise:

Hana Pacinová v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

František P e l a n t
primátor

v.r.

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

12

