Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Byla provedena oprava usnesení č. ZM 13 01 04 09 dne 01.03.2013
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.02.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 01 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

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

Usnesení č. ZM 13 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh znění Statutu sociálního fondu statutárního města
Děčín a tento
schvaluje
s účinností od 01.02.2013.
Usnesení č. ZM 13 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost města Benešov nad Ploučnicí o bezúplatný převod
hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DC 72-49 a
schvaluje
bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DC 72-49, z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí a smlouvu
o bezúplatném převodu předmětného vozidla, která tvoří přílohu tohoto usnesení a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu tohoto vozidla.
Usnesení č. ZM 13 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní
otvorů a
schvaluje
1. přípravu projektu k podpisu smlouvy o dotaci,
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši 8.284.000,00 Kč vč. DPH
(tj. 100 % celkových nákladů) a
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
6.269.350,00 Kč (tj. 75,6 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
Usnesení č. ZM 13 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na provoz Společenského domu Střelnice
pro nájemce pana P. K., podnikatelem pod obchodní firmou Petr Kudrhalt–KUBO,
Ruská ul. 791/43, 405 02 Děčín IV, IČO 13900404 v roce 2013 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice pro nájemce v roce 2013
ve výši 200 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu Střelnice
pro nájemce v roce 2013 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 01 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace Pedagogickému centru
Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 254 974 05, se sídlem Pionýrů 2806, 434 01 Most a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na činnost děčínského pracoviště Pedagogického
centra Ústí nad Labem, o. p. s. v roce 2013 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
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Usnesení č. ZM 13 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového
stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu
pro HC Děčín, o. s. a na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín s.r.o. pro rok 2013
s tím, že účinnost dotační smlouvy je vázána na účinnost smlouvy nájemní a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení pro rok 2013 v předložené výši
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2013 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost
určené pro sportovní kluby BK Děčín, s.r.o., HC Grizzly Děčín, s.r.o., FK Junior Děčín a
BC ARMEX Děčín, o.s. pro rok 2013 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotací pro rok 2013 v předložené výši
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2013 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 01 04 08
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o partnerství v projektu „Podporou trhu práce
k vyšší atraktivitě regionu Děčínska“, tuto smlouvu
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o partnerství.
Usnesení č. ZM 13 01 04 09
Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost paní H. K. ze dne 24.01.2013, o revokaci
původního usnesení RM a ZM a schválení splátkového kalendáře úvěru, poskytnutého
drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a
neschvaluje
1. úplnou revokaci usnesení č. ZM 12 04 05 10 ze dne 26.04.2012 a
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2. povolení měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč (po dobu 36 měsíců a následně
4.000,00 Kč) na celkovou dlužnou částku 536.120,00 Kč (včetně úroků), počínaje
měsícem březnem 2013, a to vždy k 15. dni v měsíci a
3. pověření primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s p. H. K.
Usnesení č. ZM 13 01 04 10
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby 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. Eduardem Reicheltem, ředitelem Krajské
zdravotní, a.s., pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2013 do 31.12.2013 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby 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. Eduardem Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro
město Děčín a spádové obce od 01.04.2013 do 31.12.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. ZM 13 01 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok
2013 a
rozhodlo
1. poskytnout finanční dotaci v roce 2013 pro subjekt pracující v oblasti kultury
dle důvodové zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 subjektům pracujícím v oblasti kultury
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 01 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům na sportovní činnost pro rok 2013 a
rozhodlo
1. poskytnout finanční dotace subjektům na sportovní činnost pro rok 2013 dle důvodové
zprávy ve výši nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2013 subjektům na sportovní činnost
v předloženém znění a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 01 04 13
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy o financování projektů „Dopravně-turistický
navigační systém“ a „Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města“ a
rozhodlo
1. uzavřít Smlouvu o financování projektu „Dopravně-turistický navigační systém“ mezi
statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové nám. 5, 405 38 Děčín 4, zastoupeném
primátorem Františkem Pelantem, a Euroregionem Elbe/Labe, se sídlem Velká Hradební
8, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem Mgr. Vladimírem Lipským, dle přílohy
č. 1,
2. uzavřít Smlouvu o financování projektu „Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků
města“ mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové nám. 5, 405 38 Děčín 4,
zastoupeném primátorem Františkem Pelantem, a Euroregionem Elbe/Labe, se sídlem
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem Mgr. Vladimírem
Lipským, dle přílohy č. 2, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smluv uvedených v přílohách č. 1 a č. 2.
Usnesení č. ZM 13 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 634/1 o výměře 244 m2 a pozemek p.č. 1329 o výměře
424 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 01 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 596 v k.ú. Boletice nad Labem o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 01 05 03
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. 800/7 o výměře 64 m2 v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 01 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 20/3 o vým. 24 m2, k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní A. M., za cenu 4.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 723/10 o výměře 52 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele B. a I. Š., za cenu 15.600,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 13 01 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 338 o výměře 131 m2 a části pozemku p.č. 423/6 o výměře 15 m2, dle GP
č. 146-228/2012 nově označený jako pozemek p.č. 338 o výměře 146 m2, a části pozemku p.č.
800/2 o výměře 205 m2 a části pozemku p.č 803 o výměře 53 m2, dle GP č. 146-228/2012
nově označený jako pozemek p.č. 800/2 o výměře 258 m2, vše v k.ú. Loubí u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní M. Š., za cenu 121.200,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 13 01 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 555/2 o vým. 377 m2 k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 01 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup garáže v k.ú. Podmokly a
schvaluje
výkup drobné stavby (plechové garáže) umístěné na p.č. 1028/3 k.ú. Podmokly do majetku
města od paní M. M., za cenu 5.000,00 Kč s tím, že stavba bude odstraněna na náklady
kupujícího.
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Usnesení č. ZM 13 01 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 775 o výměře 21 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana P. H., za cenu 18.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 315/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. VN plus invest s.r.o.,
Moravanská 42a, Brno, za cenu 2.300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 25/1 (dle GP č. 499-163/2012 se jedná o p.č. 25/8 o výměře 16 m2 a
p.č. 25/9 o výměře 2 m2) a části pozemku p.č. 41/1 (dle GP č. 499-163/2012 se jedná o p.č.
41/2 o výměře 7 m2) vše v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu 20.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 53/1 o výměře 546 m2 v k.ú. Děčín pro pana J. K., paní L. K. a
manžele P. a J. Ř. za cenu 753.480,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 01 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1222 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 13 01 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 1455/3 o výměře cca 117 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 13 01 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2382/2 o vým. 80 m 2 a část pozemku p.č. 2384/2 o vým.
dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 01 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1384/1 v k.ú. Podmokly o výměře 26 m2.
Usnesení č. ZM 13 01 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1250/13 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 13 01 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1558 k.ú. Horní Oldřichov o výměře cca 8 m2.
Usnesení č. ZM 13 01 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmoly a k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 425/1 k.ú. Podmokly o výměře
dle GP, který bude vyhotoven (dle GP č. 3335 - 134/2010 se jedná o p.č. 425/10
k.ú. Podmokly),
-

do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 564/3 v k.ú. Chrochvice o výměře
dle GP, který bude vyhotoven) a

nezveřejňuje
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záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 425/1 k.ú. Podmokly o výměře
dle GP, který bude vyhotoven (dle GP č. 3276 - 56/2010 se jedná o p.č. 425/8
k.ú. Podmokly),
-

do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 564/3 v k.ú. Chrochvice o výměře
dle GP, který bude vyhotoven).

Usnesení č. ZM 13 01 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 901 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva
uložení, údržby a obnovy kabelového vedení veřejného osvětlení a rozvaděče.
Usnesení č. ZM 13 01 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 424 a části pozemku p.č. 1155/1, dle GP č. 788-009/2012 nově ozn.
jako p.p.č. 424/2 o vým. 92 m2 a p.p.č. 1155/8 o vým. 69 m2, k.ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana M. K., Děčín XV, za cenu 32.200,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 841/7 o výměře 323 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele P. a L. H. za cenu 24.225,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 8/4, dle GP č. 333-7/2013 ozn. jako p.č. 8/8 o výměře 300 m 2 v k.ú.
Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. M., za cenu 90.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.

9

Usnesení č. ZM 13 01 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a prodej částí pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
1. směnu:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 821/19 o výměře 19 m2 v k.ú.
Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manželů H.a D. F.,
-

do majetku statutárního města Děčín část pozemku st.p.č. 572 v k.ú. Bynov (dle GP
č. 656-003/2009 se jedná o p.č. 1615 o výměře 19 m2) se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku manželů H. a D. F.,

bez dalšího finančního vyrovnání,
2. prodej části pozemku p.č. 821/19 o výměře 122 m 2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí kupní cenou 36.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
směnu pozemků v k.ú. Dolní Žleb dle GP č. 208-005/2012:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 140/3 díl „d“ o výměře 28 m2, část
pozemku p.č. 137/3 díl „g“ o výměře 3 m2, část pozemku p.č. 140/2 díl „f“ o výměře 3 m2,
část pozemku p.č. 140/5 díl „h“ o výměře 18 m2, nově označené jako p.č. 140/3 o výměře
53 m2 v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím do společného jmění
manželů V. a V. K., za cenu 10.600,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku st.p.č. 9 díl „a“ o výměře 3 m2, část
pozemku p.č. 141/2 díl „b“ o výměře 50 m2, sloučené do pozemku p.č. 137/3 v k.ú. Dolní
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, ze společného jmění manželů V. a V. K.,
za cenu 10.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 01 05 27
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 347/2 v k.ú. Děčín - Staré Město a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
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Usnesení č. ZM 13 01 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 32 ze dne 20.09.2012, týkající se
prodeje pozemku p.č. 533/3 v k.ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. ZM 13 01 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1162/2 o výměře cca 44 m 2
v k.ú. Prostřední Žleb
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 1097/13 o výměře 44 m2
v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 01 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města schválit výkup pozemku p.č. 1097/13 o výměře 44 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 01 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 14.12.2012 do 28.02.2013 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Hana Pacinová v. r.
Ing. Rostislav Donát 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 01.03.2013
Statutární město D ě č í n
OPRAVA
usnesení č. ZM 13 01 04 09 z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 28.02.2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Původní text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost paní H. K. ze dne
24.1.2013, o revokaci původního usnesení RM a ZM a schválení splátkového kalendáře
úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi
v roce 2002 a
neschvaluje
1) úplnou revokaci usnesení č. ZM 12 04 05 10 ze dne 26. 4. 2012 a
2) povolení měsíčních splátek ve výši 2 000 Kč (po dobu 36 měsíců a následně 4 000 Kč)
na celkovou dlužnou částku 536 120 Kč (včetně úroků), počínaje měsícem březnem 2012,
a to vždy k 15. dni v měsíci a
3) pověření primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s p. H. K..
Nový text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost paní H. K. ze dne
24.1.2013, o revokaci původního usnesení RM a ZM a schválení splátkového kalendáře
úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi
v roce 2002 a
neschvaluje
1) úplnou revokaci usnesení č. ZM 12 04 05 10 ze dne 26. 4. 2012 a
2) povolení měsíčních splátek ve výši 2 000 Kč (po dobu 36 měsíců a následně 4 000 Kč)
na celkovou dlužnou částku 536 120 Kč (včetně úroků), počínaje měsícem březnem 2013,
a to vždy k 15. dni v měsíci a
3) pověření primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o uznání
dluhu a o splátkách s p. H. K..
Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Hana Pacinová v. r.
Ing. Rostislav Donát 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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