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 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23.06.2011
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 11 06 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

Mgr. Václav Lešanovský
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
MUDr. Antonín Zamykal

Usnesení č. ZM 11 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „ 1. část Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
sídliště Staré Město) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do IOP na 1. část projektu „Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ v roce 2011 na následující lokality: Jezdecká ul. (dle projektové
dokumentace VII. etapa a zeleň blok č. 4) a 5) a Kladenská ul. (dle projektové
dokumentace VIII. etapa a zeleň blok č. 6) v předpokládaném objemu 10,6 mil. Kč vč.
DPH
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši, tj. 100 % celkových nákladů
1. části projektu, tj. 10,6 mil. Kč vč. DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 1,59 mil. Kč (tj. 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
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Usnesení č. ZM 11 06 03 02
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „ 2. část Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
sídliště Staré Město) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do IOP na 2. část projektu „Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město“ v roce 2011 na lokalitu Oblouková ul. II (dle projektové dokumentace VI.
etapa v předpokládaném objemu 7,8 mil. Kč vč. DPH)
2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši, tj. 100 % celkových nákladů
2. části projektu, tj. 7,8 mil. Kč vč. DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 1,17 mil. Kč (tj. 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
Usnesení č. ZM 11 06 03 03
Zastupitelstvo města projednalo předložené projekty v rámci IPRM Děčín - sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektů „1. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město“ a „2. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město“ do opatření 1.1 - Zlepšení technického stavu
dopravní infrastruktury, do opatření 1.2 - Zlepšení stavu technické infrastruktury, do opatření
2.1 - Obnova veřejných ploch, do opatření 3.1 - Revitalizace sportovních ploch, do opatření
5.1 - Obnova a doplnění zeleně a do opatření 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 11 06 03 04
Zastupitelstvo města projednalo předložené projekty v rámci IPRM Děčín - sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektů „Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu v bytovém panelovém domě
Příčná 352/8, Děčín“ a „Rekonstrukce bytového panelového objektu Jezdecká 337/3, 338/5,
339/7, Děčín“ 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 11 06 04 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo podnět občanů Dolního Žlebu na zřízení osadního
výboru v městské části Děčín XIV – Dolní Žleb a
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zřizuje
v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pro volební období 2010 – 2014 Osadní výbor Dolní Žleb, a to
s účinností od 01.07.2011.
Usnesení č. ZM 11 06 04 02
Zastupitelstvo města Děčín
určuje
a) v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Osadního výboru Dolní Žleb v počtu 5 členů,
b) v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Dolní Žleb
Forejt Jaroslav,
Neumann Miroslav,
Puchýř Vladimír,
Suchopárek Aleš,
Švihnos Jan,
kteří jsou ke dni 23.06.2011 přihlášeni k trvalému pobytu v Děčíně XIV – Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 11 06 04 03
Zastupitelstvo města Děčín projednalo způsob volby předsedy Osadního výboru Dolní Žleb a
rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 11 06 04 04
Zastupitelstvo města Děčín
volí
volební komisi ve složení: MUDr. Stríbrský Ivan, p. Zimová Dostálová Šárka, Ing. Donát
Rostislav.
Usnesení č. ZM 11 06 04 05
Zastupitelstvo města Děčín
volí
v souladu s § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, p. Aleše Suchopárka předsedou Osadního výboru Dolní Žleb.
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Usnesení č. ZM 11 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a
založených organizací za rok 2010 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a
závazků města Děčín za rok 2010 a výsledku auditu města a městem založených organizací a
schvaluje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací za
rok 2010 včetně finančního vypořádání,
2. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2010, na základě vyjádření
auditora ADaKa s.r.o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad a
bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2010 a výsledky auditu města a městem
založených organizací.
Usnesení č. ZM 11 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost pí. P. V. a pí. E. M. o výjimku z „Doplňkových
pravidel“, týkající se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej b.j.č. 825/7 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I paní P. V. a b.j.č. 825/6 v objektu
čp. 825 ul. Krokova, Děčín I paní E. M. i přesto, že nebude splněn minimální 60 % počet
zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. ZM 11 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Krokova 790, Děčín I o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ týkající se poskytnutí slevy ve výši 10 % vlastníkům
jednotek Krokova 790, Děčín I za splnění podmínky prodeje 4 bytových jednotek i přesto,
že se nejedná o prodej 80 %.
Usnesení č. ZM 11 06 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost pí. J. K., týkající se vrácení kauce za nezrealizovaný
prodej b.j.č. 790/3 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I a
neschvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. vrácení kauce za nezrealizovaný prodej b.j.č. 790/3
v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I paní J. K.
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Usnesení č. ZM 11 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. P. M. o výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající
se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 826 ul. Krokova, Děčín I a
neschvaluje
prodej b.j.č. 826/8 v objektu čp. 826 ul. Krokova, Děčín I p. P. M., jestliže nebude splněn
minimální 60 % počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. ZM 11 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
úvěru drobnému podniku – p. Zlatě Novákové ze dne 27.03.2003 a
schvaluje
jeho uzavření a
pověřuje
primátora Františka Pelanta jeho podpisem.
Usnesení č. ZM 11 06 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh postupu na ukončení účasti statutárního města Děčín
ve společnosti Labská investiční, a.s., a
schvaluje
ukončení účasti statutárního města Děčín ve společnosti Labská investiční, a.s.:
1) darováním cenných papírů - 3 kusů akcií obchodní společnosti Labská investiční, a.s.,
IČO: 271 78 323, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9548, čísla
akcií 000010 – 000012 vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě
jedné akcie 20 000,00 Kč (dále jen jako „dar“), Nadačnímu fondu Martina Bubera, IČO:
254 89 241, se sídlem Praha 1, Platnéřská 9, č.p. 88, PSČ 110 00 (dále jen
jako“obdarovaný“) a
pověřuje primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podepsáním Smlouvy
darovací mezi statutárním městem Děčín a obdarovaným ve znění dle přílohy tohoto
usnesení a
2) v případě nepřijetí daru obdarovaným dle bodu 1) pověřuje primátora statutárního
města nabídnout tyto akcie ke koupi stávajícímu většinovému vlastníku kmenových akcií
společnosti a dalším známým akcionářům společnosti a obdržené nabídky k odkupu akcií
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí na nejbližší zasedání zastupitelstva města a
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3) v případě odmítnutí koupě cenných papírů – 3 ks akcií – oslovenými akcionáři
společnosti dle bodu 2) nabídnout akcie k obchodování registrovanému obchodníku
s cennými papíry a
a) pověřit Ing. Hanu Hlaváčkovou - vedoucí ekonomického odboru magistrátu města –
jednáním jménem statutárního města Děčín s registrovaným obchodníkem s cennými
papíry ve věci nabídky akcií k obchodování a
b) pověřuje primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podepsání pověření
pro Ing. Hanu Hlaváčkovou - vedoucí ekonomického odboru magistrátu města
k předmětu pověření dle písm. a) a informovat zastupitelstvo města o výsledku jednání
vedoucí ekonomického odboru dle písm. a).
Usnesení č. ZM 11 06 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 1235
v k. ú. Horní Oldřichov a pokračující v k. ú. Krásný Studenec na parcele 1592/3 a 1592/1 a
rozhodlo
o názvu ulice – V Trojmezí.
Usnesení č. ZM 11 06 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku
p. č. 204 v k. ú. Chrochvice a
rozhodlo
o názvu ulice – Mendelova.
Usnesení č. ZM 11 06 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku
p. č. 586 v k. ú.Vilsnice a
rozhodlo
o názvu ulice – Šeříková.
Usnesení č. ZM 11 06 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh zařazení nově navrženého cíle do Strategického plánu
rozvoje města Děčín a
schvaluje
zařazení nově navrženého cíle C.II.5 (spolupráce s FD ČVÚT - zvyšování vzdělanosti
a kvalifikační úrovně obyvatelstva) do Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 06 07 07
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Zastupitelstvo města projednalo informaci o Registraci žádostí na MMR na akce uplatněné
v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
– „Povodně 2010“ a
schvaluje
spolufinancování těchto akcí:
Oprava mostu DC-015L ul. Čsl. mládeže Děčín IV
Oprava mostu DC-027P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu DC-031P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu DC-032P Děčín přes potok Kamenička
Oprava mostu v Děčíně – most ev.č. DC-011L ul. Jungmannova
Povodňové škody 2010 v Děčíně X Bělé 1. etapa
Povodňové škody 2010 v Děčíně VI – Letná 1. etapa
Povodňové škody 2010 v Děčíně XXI – Horní Oldřichov
Povodňové škody 2010 Děčín IX – Bynov 1. etapa
s tím, že statutární město Děčín se bude podílet v minimální výši 462.704,60 Kč (tj. 10 %
z celkových způsobilých výdajů 4.627.015,60 Kč).
Usnesení č. ZM 11 06 07 08
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Českomoravskou
mysliveckou jednotu-OMS Děčín ul. 28. října 1155/19 , Děčín I, 405 01 na chovatelskou
přehlídku a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2010/2011 a
rozhodlo
o poskytnutí dotace pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS Děčín v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podepsáním smlouvy
s Českomoravskou mysliveckou jednotou – OMS Děčín.
Usnesení č. ZM 11 06 07 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou dotaci Klubu Parkinson Děčín,
IČ 60458887, ve výši 32 tis. Kč a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto materiálu
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
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Usnesení č. ZM 11 06 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s panem P. K., dle které se povoluje
úhrada závazku představující škodu vzniklou umístěním vozidla tovární zn. Škoda 120 L, RZ
ULH 27-68 na odstavném parkovišti, odtah vozidla a ekologickou likvidaci v celkové výši
38.320,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč splatných do posledního dne příslušného
měsíce, vše pod ztrátou výhody splátek a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu dohody.
Usnesení č. ZM 11 06 07 11
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se nestability skalního svahu
v oblasti Červený vrch a
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci „Operačního programu Životní prostředí“, osy 6,
oblasti podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“
a zajistit příslušnou procentuální finanční spoluúčast z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 11 06 07 12
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem příslušných smluv.
Usnesení č. ZM 11 06 07 13
Zastupitelstvo města projednalo Dopis Asociace Falun Gong ČR, ve kterém se obrací
na zastupitele města Děčín s prosbou o podporu petiční akce proti pronásledování pokojné
meditační praxe Falun Gong v Číně, a tento
bere na vědomí
s tím, že je na rozhodnutí každého zastupitele, zda připojí svůj podpis k „Petici na podporu
lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně.“
Usnesení č. ZM 11 06 07 14
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
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schvaluje
snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů dle směrnice č. 4 k postupu při správě
pohledávek města, čl. 7
-

paní P. M. z částky Kč 99.726,00 na 10 % tj. Kč 9.972,60
paní V. Š. z částky Kč 70.596,00 na 10 % tj. Kč 7.059,60
paní V. B. z částky Kč 32.428.00 na 10 % tj. Kč 3.242,80.

Usnesení č. ZM 11 06 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytů a
schvaluje
uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek dle směrnice č. 4 k postupu při správě
pohledávek města, čl. 7:
- s paní V. A., dle které se povoluje úhrada dluhu paní V. A. ve výši Kč 20.965,00
v měsíční splátce Kč 500,00 splatné do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. ZM 11 06 07 16
Zastupitelstvo města projednalo projekt Podpora zaměstnanosti v Děčíně (v novém Středisku
městských služeb) a
schvaluje
podání žádosti o dotaci do globálního grantu Podpora sociální integrace příslušníků romských
lokalit č. CZ.1.04/3.2.01- číslo výzvy: 19 na projekt Podpora zaměstnanosti v Děčíně
(v novém Středisku městských služeb).
Usnesení č. ZM 11 06 07 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost města Jílové o poskytnutí dotace za účelem zajištění
realizace provozu „Osobní vlakové dopravy na trati č.132 Děčín – Oldřichov u Duchcova“
v období měsíců červenec – prosinec 2011 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Jílové, se sídlem Mírové náměstí 280, 407 01
Jílové, IČ 00261408, ve výši 50 000,-- Kč na zajištění realizace provozu „Osobní vlakové
dopravy na trati č.132 Děčín – Oldřichov u Duchcova“ v období měsíců červenec – prosinec
2011 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
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Usnesení č. ZM 11 06 07 18
Zastupitelstvo města projednalo informaci o doplnění IPRM Děčín – sídliště Staré Město o
tzv. projekt „pod čarou“ s názvem PODPORA – program poradenství a dalšího vzdělávání
pro nezaměstnané z lokality Děčín a
schvaluje
zařazení projektu s názvem PODPORA – program poradenství a dalšího vzdělávání pro
nezaměstnané z lokality Děčín (který připravuje předložit OMNI TEMPORE o.p.s; Báňská
287, 434 01 Most, do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory:
3.2) mezi projekty „pod čarou“ do Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré
Město.
Usnesení č. ZM 11 06 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 5 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
pověřit
primátora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 11 06 07 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů T. a M. K. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu infrastruktury v lokalitě Vilsnice a
rozhodlo
a) poskytnout účelovou dotaci manželům T. K. a M. K. na výstavbu infrastruktury
k rodinnému domu na p.p.č. 354/1 (nyní p.č. 354/5) v k.ú. Vilsnice ve výši 50.000,00 Kč,
b) uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s žadateli v předloženém znění, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. ZM 11 06 07 21
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Mgr. Martiny Hanzaliusové o poskytnutí účelové
dotace na výstavbu infrastruktury v lokalitě Lovosická ul. a
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rozhodlo
a) poskytnout účelovou dotaci paní M. H. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu
na p.p.č. 3082 v k.ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
b) uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s žadatelkou v předloženém znění, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. ZM 11 06 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2228/2 k.ú. Podmokly o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 11 06 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 964/1 o výměře 731 m2 a pozemek p.č. 965/5 o výměře
1 689 m2 v k.ú. Podmokly po kolaudaci stavby.
Usnesení č. ZM 11 06 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1253/1 v k.ú. Prostřední Žleb o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 11 06 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1912/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 11 06 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemky p.č. 1286/15 o výměře 17 m 2, p.č.1286/5 o výměře 29 m2
a p.č. 1286/16 o výměře 6 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 11 06 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků pronajatých Českému
zahrádkářskému svazu Děčín v zahrádkářských koloniích a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, a to:
p.č. 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15,
53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28,
53/29, 53/30 a st.p.č. 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 vše v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 11 06 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků pronajatých Českému
zahrádkářskému svazu Děčín v zahrádkářských koloniích a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, a to:
1. p.č. 3140/1, p.č. 3139/2, p.č. 3440, p.č. 1659/1, st.p.č. 1659/2, st.p.č. 1659/3 v k.ú.
Podmokly,
2. p.č. 403/4, p.č. 403/3, p.č. 639/1, p.č. 639/2 v k.ú. Chrochvice,
3. p.č. 303/2 v k.ú. Krásný Studenec,
4. p.č. 2825, p.č. 2826 v k.ú. Děčín,
5. p.č. 52, p.č. 45, p.č. 113 v k.ú. Boletice nad Labem,
6. p.č. 287/3, p.č. 287/5, st.p.č. 148/2 v k.ú. Folknáře,
7. st.p.č. 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15,
341/16, 341/17, 341/18, p.č. 339/8, 341/25, 341/26, 341/27, 341/28, 341/29, 341/35,
341/36, 341/37, 341/38, 341/39, 341/40, 341/48, 341/49, 341/51, 341/52, 341/53, 341/55
v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 11 06 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3442 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 11 06 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemků p.č. 306/2 o výměře 274 m2, p.č. 306/4 o výměře 112 m2 a části
pozemku p.č. 306/3 k.ú. Prostřední Žleb o výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven,
a to část pozemků pod stavbou (o výměře upřesněné GP) za cenu 500 Kč/m2 a část pozemků
určených na zahradu (o výměře upřesněné GP) za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s převodem se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana L. D.
Usnesení č. ZM 11 06 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3983/6 o výměře 193 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, do vlastnictví Ústeckého kraje, za cenu 7.720,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 11 06 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 204/2, dle GP č. 2144-029/2011 nově ozn. jako p.p.č. 204/18
o vým. 77 m2, k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro Společenství vlastníků
jednotek domu č.p. 176, 187 ul. Plavební, město Děčín, Plavební 187/7, Děčín I za cenu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 11 06 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 1047/36 o vým. 580 m2 a p.č. 1047/52 o vým. 561 m2 k.ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení s tím, že výchozí
cena pro dohadovací řízení bude stanovena ve výši 454.500,00 Kč + 32.966,00 Kč za trvalé
porosty dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 11 06 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh informace o pozemku p.č. 805 k.ú. Podmokly a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 805 o výměře 1388 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, přičemž výchozí kupní cena činí
416.400,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 94.120,00 Kč (oceněné jako jednotlivé stromy
znaleckým posudkem č. 138-19-10 ze dne 18.11.2010 vypracovaným Ing. Ivanem Hálkem) +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 06 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1437/4 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. P. za cenu 300 Kč/m2
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 06 08 15
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod pozemků a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemků p.č. 397 o výměře 719 m2 a p.č. 443/1 o výměře 459 m2
k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 13/11/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p.č. 397 a p.č. 443/1 k.ú.
Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemků mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 11 06 08 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/11/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 533/1 o výměře 273 m2 v k.ú.
Chrochvice a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 11 06 08 17
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Březiny
u Děčína a
neschvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 276/79 o výměře 2 459 m2 v k.ú. Březiny u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města
Děčín.
Usnesení č. ZM 11 06 08 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 168/40 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů J. a Z. S.
do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupní smlouva bude
uzavřena až po zajištění financí v rozpočtu města.
Usnesení č. ZM 11 06 08 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
směnu:
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 239/1 o výměře 84 m 2 v k.ú. Dolní Žleb
za cenu 16.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do vlastnictví p. M. M. a
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p.č. 501/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Dolní
Žleb za cenu 12.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem z majetku M. M.
Usnesení č. ZM 11 06 08 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
směnu částí pozemků a to:
-

do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 2379, dle GP č. 1930-031/2008
nově ozn. jako p.p.č. 2379/2 o vým. 83 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím z majetku společnosti MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha;
z majetku statutárního města Děčín části pozemků p.č. 2380, p.č. 2381/2 a p.č. 2382,
dle GP č. 1930-031/2008 nově ozn. jako p.p.č. 2380/2 díly „a“ a „b“ o vým. 188 m2
a p.p.č. 2382/3 díl „c“ o vým. 652 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím
do majetku společnosti MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha,

směna bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
Usnesení č. ZM 11 06 08 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků vč. objektů v k.ú. Sněžník a
15

neschvaluje
převod - výkup pozemku st.p.č. 242 o vým. 316 m2 včetně objektu občanské vybavenosti č.p.
123, st.p.č. 243 o vým. 50 m2 včetně objektu bez č.p./č.e., p.p.č. 149/1 o vým. 2923 m2 a p.p.č.
149/2 o vým. 711 m2 vše k.ú. Sněžník, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha, formou výběrového řízení.
Usnesení č. ZM 11 06 08 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p.č. 387 k.ú. Vilsnice a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 387 o výměře 93 m2 k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím
za cenu 51.070,00 Kč z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 06 08 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 01 06 56 ze dne 20.01.2011, týkající se
prodeje pozemků p.č. 786/1 a p.č. 786/2 k.ú. Podmokly ve smyslu vypuštění textu „… práva
umístění podzemní stavby (sklepu), a…“.
Usnesení č. ZM 11 06 08 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 786/1 o výměře 1352 m2 a p.č. 786/2 o výměře 1011 m2 v k.ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana D. H. a paní V. M. za cenu 703.000,00 Kč +
cena za trvalé porosty ve výši 54.292,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 786/2 k.ú. Podmokly věcným břemenem práva
užívání sklepních prostor, dle GP č. 3369-015/2011, pro Ústecký kraj bezúplatně.
Usnesení č. ZM 11 06 08 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 37 ze dne 23.9.2010, týkající
se prodeje pozemků st.p.č. 326 a p.č. 1481/6 k.ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. ZM 11 06 08 26
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění Přílohy 1 „Zásad“ pro prodej a nabytí
pozemků a
schvaluje
doplnění Přílohy č. 1 „Postupu a zásad“ ve smyslu doplnění textu u pozemků
v zahrádkářských koloniích určených k prodeji o text „… včetně pozemků pod drobnými
stavbami …“
Usnesení č. ZM 11 06 08 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 184/12 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 11 06 09 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh Dopravního výboru Zastupitelstva města Děčín
a
ukládá
tajemníkovi zahájit práce na změně územního plánu tak, aby do něj byly zařazeny přeložka
silnice I/13 ve verzi „Tunel pod Pastýřskou stěnou“ a Velká varianta Folknářské spojky
varianta II.
Usnesení č. ZM 11 06 09 02
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.05.2011 do 23.06.2011 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .

Předseda návrhové komise:

Mgr. Václav Lešanovský v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Foldyna v. r.
Ing. Vlastimil Pažourek 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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