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 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15.12.2011
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 11 12 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Rostislav Donát
Doc. Dr. Václav Šenkýř
MUDr. Antonín Zamykal

Usnesení č. ZM 11 12 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení Dopravního výboru Zastupitelstva města
Děčín a
ruší
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění Dopravní výbor Zastupitelstva města Děčín, a to k 31.12.2011.
Usnesení č. ZM 11 12 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012 a
schvaluje
1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2012 s tím, že veškeré výdaje provozního a
kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary
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a městem zřízené organizace řídit
2. využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů účelově na údržbu
veřejných prostranství a dětské koutky
Usnesení č. ZM 11 12 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a

o zákazu

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 s účinností dnem 1. ledna 2012.
Usnesení č. ZM 11 12 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 s účinností dnem 1. ledna 2012.
Usnesení č. ZM 11 12 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 23 03 01 ze dne 16.12.2004 v plném znění a
schvaluje
předkládací cenu objektu Březiny č. p. 151, Děčín XXVII včetně pozemku st. p. č. 358, části
pozemku p. č. 428/6 a části pozemku p. č. 332/2 vše v k. ú. Březiny u Děčína, stanovené
dle GP č. 487-140/2004, ve výši 8.915.720,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitostí.
Usnesení č. ZM 11 12 06 01
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín,
p.o. a tento
schvaluje
s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a
pověřuje
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primátora statutárního města podpisem Dodatku č. 14 a následně podpisem Úplného znění
Zřizovací listiny organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. ZM 11 12 06 02
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu
univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ na rok 2011 a
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu univerzitu v Brně
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této smlouvy
Usnesení č. ZM 11 12 06 03
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení č. ZM 11 10 04 16 ze dne 20.10.2011 – primátor – vyřazeno z další
kontroly.
Usnesení č. ZM 11 12 06 04
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení č. ZM 11 06 09 01 ze dne 23.06.2011.
Usnesení č. ZM 11 12 06 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Dany Plechaté, IČ 86748505, provozovatelky
soukromých jeslí, o mimořádnou dotaci ve výši 30 tis. Kč na mzdové náklady a 30 tis. Kč
na vybavení zařízením a
rozhodlo
1. neposkytnout mimořádnou dotaci v celkové výši 60.000,00 Kč a
2. neuzavřít smlouvu o mimořádné dotaci s paní Danou Plechatou, provozovatelkou
soukromých jeslí.
Usnesení č. ZM 11 12 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
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snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu R. M. z částky 97.870,77 Kč na 10 % tj.
9.787,08 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu M. Ž. a paní G. Ž., z částky 579.416,00 Kč
na 10 % tj. 57.941,60 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 manželům J. a Y. M., z částky 26.888,00 Kč
na 10 % tj. 2.688,80 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu M. Š., z částky 107.057,85 Kč na 10 % tj.
10.705, 79 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní B. B., z částky 359.808,00 Kč na 10 % tj.
35.980,80 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
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prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu P. Š., v plné výši, tj. 35.289,00 Kč.
Usnesení č. ZM 11 12 06 12
Zastupitelstvo města projednalo předložený dodatek ke zřizovací listině řízené příspěvkové
organizace Zoologická zahrada Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna,
příspěvková organizace.
Usnesení č. ZM 11 12 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 2 ke smlouvě CES 2655/2008/EO/17
o smlouvě budoucí kupní mezi městem Děčín a společností Severočeská vodárenská
společnost, a.s. ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch – kanalizace
(1. a 2.etapa)“ a
rozhodlo
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě CES 2655/2008/EO/17 o smlouvě budoucí kupní mezi
městem Děčín a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve věci prodeje vodního
díla „Děčín - Červený Vrch - kanalizace (1. a 2. etapa)“ a
pověřuje
primátora Františka Pelanta podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 11 12 06 14
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
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. E. Reicheltem, ředitelem
Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce na rok 2012 za podmínky
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 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. E. Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s.,
pro město Děčín a spádové obce na rok 2012 za podmínky schváleného rozpočtu Ústeckého
kraje a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy.
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Usnesení č. ZM 11 12 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 s Českou
spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 11 12 06 16
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 11 12 06 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Dany Plechaté o poskytnutí dotace na hlídací
službu na rok 2012 a
rozhodlo
neposkytnout p. Daně Plechaté dotaci na hlídací službu na r. 2012.
Usnesení č. ZM 11 12 06 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost občanského sdružení Agentura „NADĚJE“
o mimořádnou dotaci ve výši 250 tis. Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace občanskému sdružení Agentura „NADĚJE“ ve výši
250 tis. Kč výjimkou ze zásad,
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto
materiálu v předloženém znění a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 11 12 06 19
Zastupitelstvo města projednalo výjimku ze Zásad poskytování účelových dotací na podporu
rodiny a Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace na podporu rodiny
Mateřskému centru Bělásek a Mateřskému centru Rákosníček, o. s. a
schvaluje
výjimku ze Zásad poskytování účelových dotací na podporu rodiny dle důvodové zprávy a
rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelové dotace na podporu rodiny
Mateřskému centru Bělásek a Mateřskému centru Rákosníček, o. s. dle důvodové zprávy a
návrhů smluv, které jsou její přílohou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 11 12 06 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. F., o vyvázání ze Smlouvy o vzájemné
součinnosti č. 691/2008/36, uzavřené dne 24.09.2008 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. ZM 11 12 06 21
Zastupitelstvo města projednalo Dohodu o prominutí dluhu panu M. Š. a
schvaluje
její uzavření a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta jejím podpisem.
Usnesení č. ZM 11 12 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2011-0026/OSK na provozování Zimního stadionu v Děčíně na rok 2011 pro HC Děčín,
Oblouková ul., Děčín III, IČ: 69387605 v roce 2011 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace na ve výši 250.000,00 Kč
2. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011– 0026/OSK na provoz
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zimního stadionu Děčín v roce 2011 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jeho podpisu.
Usnesení č. ZM 11 12 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1029/1 o výměře 536 m2 a p.č. 1028 o výměře 205 m2 v k.ú.
Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1037/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 11 12 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 660/1, dle GP č. 3421-201/2011 nově ozn. jako p.p.č.
660/3 o vým. 47 m2, k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 11 12 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 356/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Chrochvice.
Usnesení č. ZM 11 12 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 495/5 o vým. 531 m2, p.č. 495/11 o vým. 846 m2 a část
pozemku p.č. 495/7 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, vše k.ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. ZM 11 12 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 971/11 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 11 12 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 469/1 a části pozemku p.č. 469/11 v k.ú. Podmokly o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
pana Jana Musila – MeDoZa, Saská 415, Děčín X za cenu 800 Kč/m 2 + ostatní náklady s tím,
že deponie nebude z pozemků prodávajícím odstraněna a za podmínky:
1. postavení protihlukové stěny podél oplocení hřiště, stavebně a technicky totožné, jako je
provedena podél nové komunikace na Škrabky,
2. osazení záchytné sítě o výšce 2 m na stávající oplocení na pozemku p.č. 469/11
k.ú. Podmokly dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je nedílnou součástí kupní
smlouvy,
to vše nákladem kupujícího, v termínu do dvou let od převodu vlastnických práv k výše
uvedeným nemovitostem.
Usnesení č. ZM 11 12 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 789/5 o výměře 429 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro paní T. K. za cenu 32.175,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 752/2 o výměře 498 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele V. a Z. za cenu 37.350,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 753/3 o výměře 509 m2 a st.p.č. 753/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele H. a J. za cenu 39.375,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 777/5 o výměře 592 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele I. a J. K. za cenu 44.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 783/13 o výměře 422 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní I. F. za cenu 31.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 841/5 o výměře 869 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele P. a A. J.za cenu 65.175,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 580 o výměře 129 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně
stavby kůlen a opěrné zdi, k.ú. Podmokly pro pana M. D. za cenu nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. ZM 11 12 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 432/2 o výměře 237 m2 k.ú. Nebočady, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele R. J. a M. J. za cenu 151.680,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
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Usnesení č. ZM 11 12 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 71/55 o výměře 67 m2 a pozemku p.č. 71/81 o výměře 8 m2 v k.ú.
Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. Ž., za cenu 22.500,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 11 12 07 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 71/68 o výměře 201 m2 v k.ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana J. Ž., za cenu 60.300,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 11 12 07 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Děčín o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
se všemi součástmi a příslušenstvím včetně stávající zdi umístěné na pozemku p.č. 2015/1
pro paní D. S. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že kupující
svým nákladem odstraní stávající zeď na pozemku p.č. 2015/1 a na geometrickým plánem
oddělené části pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Děčín o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
se všemi součástmi a příslušenstvím včetně stávající zdi umístěné na pozemku p.č. 2015/1
pro manžele M. a M. Ř., za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že
kupující svým nákladem odstraní stávající zeď na pozemku p.č. 2015/1 a na geometrickým
plánem oddělené části pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 182/1, dle GP č. 2182-1/2011 nově ozn. jako p.p.č. 182/9 o vým.
154 m2, k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro PSD s.r.o., Březová 187, Děčín
III, za cenu 283.360,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní
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náklady, s podmínkou zřízení předkupního práva k nemovitosti tj. k části pozemku, která
nebude dotčena stavbou výtahu, ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák., ve prospěch
převádějícího, a to na dobu 50 let. Dále s podmínkou, že pozemek nezastavěný stavbou
výtahu zůstane i nadále veřejně přístupný a nebude oplocen stavbou plotu. Předkupní právo
bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru
nemovitostí, stejně jako další uvedené podmínky.
Usnesení č. ZM 11 12 07 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 3155/14 o vým. 24 m2 a pozemku p.č. 3155/50 o vým.
475 m2 k.ú. Podmokly 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.
Usnesení č. ZM 11 12 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bynov a
neschvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 729/7 o výměře 40 m2 a pozemku p.č. 729/8 o výměře
370 m2 v k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 07 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 11 06 08 13 ze dne 23.06.2011, týkající se pozemku p.č. 805 k.ú.
Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. ZM 11 12 07 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
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
277.600,00 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, s podmínkou zpětného výkupu na dobu 50 let, v případě využití pozemku
pro uvažovanou stavbu tunelu přeložky komunikace I/13 (dálničního přivaděče).

12

Usnesení č. ZM 11 12 07 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 11 10 05 26 ze dne 20.10.2011, týkající se revokace usnesení
o prodeji částí pozemků p.č. 276/50 a p.č. 276/48 v k.ú. Březiny u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. ZM 11 12 07 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 11 09 07 35 ze dne 22.09.2011 ve smyslu snížení kupní
ceny z částky 10.400,00 Kč + ostatní náklady na novou částku „3.900,00 Kč + ostatní
náklady“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 11 12 07 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zatížení pozemků v k.ú. Dolní Žleb věcným
břemenem a
schvaluje
zatížení částí pozemků p.č. 242/1 a p.č. 242/2 v k.ú. Dolní Žleb o výměrách určených
geometrickým plánem, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva uložení, provozování
a údržby stavby kolejové drážky včetně technického zázemí pro vlastníka stavby, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 11 12 07 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 707/1, dle GP č. 2186-085/2011 nově ozn. jako p.p.č. 707/5 o vým.
44 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a B. B., za cenu
30.480,00 Kč + ost. náklady s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem dle GP
č. 2186-085/2011.
Usnesení č. ZM 11 12 07 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/11 o výměře 736 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní Z. Ch. za cenu 55.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 11 12 07 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/12 o výměře 475 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana L. Č. za cenu 35.625,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 12 07 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2386 o vým. 256 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro společnost MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1a, Praha, za cenu 100 000,00 Kč včetně
ostatních nákladů spojených s převodem pozemku s tím, že nabyvatel bere na vědomí,
že pozemek p.č. 2386 k.ú. Děčín je pod rejstříkovým č. 33674/5-5053 zapsán v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky Národního památkového ústavu v Praze.
Usnesení č. ZM 11 12 07 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Borek u Děčína a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 625/1 o výměře 1 927 m2 k.ú. Borek u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 625/4 o výměře 35 m2 k.ú. Borek u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 12 07 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 1301/3 o výměře 108 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 31/11/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p.č. 1301/2, p.č. 1301/3 a p.č. 1301/4
v k.ú. Březiny u Děčína 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 11 12 07 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 35/11/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 1301/5 v k.ú. Březiny u Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 11 12 07 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 06 08 09 ze dne 23.06.2011, týkající se
prodeje pozemků v k.ú. Prostřední Žleb, v plném znění.
Usnesení č. ZM 11 12 07 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. prodej pozemku p.č. 306/4 o výměře 112 m2 a pozemku p.č. 306/2 o výměře 274 m2 v k.ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu nákladů spojených s převodem
pro pana L. D. a
2. prodej části pozemku p.č. 306/3, dle GP č. 737-1/2011 ozn. jako p.č. 306/7 o výměře
110 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 22.000,00 Kč
pro pana L. D.
Usnesení č. ZM 11 12 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.11.2011 do 15.12.2011 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .
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Předseda návrhové komise:

Ing. Rostislav Donát v. r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Ladislav Trněný v. r.
Ing. Valdemar Grešík 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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