Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19.09.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 06 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Hana Pacinová
MUDr. Antonín Zamykal
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

Usnesení č. ZM 13 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 13 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2013 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej b.j.č. 792/3 v objektu č.p. 792 ul. Krokova,
Děčín I a
zveřejňuje
prodej b.j.č. 792/3 v objektu č.p. 792 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu
914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku p.č. 2676 – zast. pl. a
nádvoří za sníženou nabídkovou cenu ve výši 187.552,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 13 06 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova,
Děčín I a
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zveřejňuje
prodej b.j.č. 790/5 v objektu č.p. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu
741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p.č. 2674 – zast. pl. a
nádvoří za sníženou nabídkovou cenu ve výši 158.414,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. ZM 13 06 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 13 k.ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
předkládací cenu objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, včetně pozemku p.č. 99 o výměře
380 m2, zast.pl., části p.p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost.pl.,
vše v k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ ve výši
3.792.920,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 04 03 01 ze dne 23.05.2013 v plném znění.
Usnesení č. ZM 13 06 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na koupi
objektů čp. 411 a 445 k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 12/SML1976, OMH/35321/11/12/Cer na koupi
objektů čp. 411, čp. 445, p.p.č. 2277, 2239 vše v k.ú. Děčín ve smyslu vypuštění textu
v článku IV. bod 3. odst. 2 „nebo pokud převáděné nemovitosti nebudou využívány za účelem
poskytování sociálních služeb“.
Usnesení č. ZM 13 06 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 151 v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat objekt Březiny čp. 151, Děčín XXVII, včetně pozemku p.č. 358 o vým.
1239 m2, zast. pl., části pozemku p.č. 428/6, dle GP č. 487-140/2004 ozn. jako p.č. 428/12
o vým. 1 811 m2, trv. trav. porost a části pozemku p.č. 332/2, dle GP č. 487-140/2004 ozn.
jako p.č. 332/2 o vým. 437 m2, orná půda, vše v k.ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. ZM 13 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok
2013 – 2014 a
rozhodlo
1. o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České
spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do 30.06.2014
2. o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne
22.06.2010 s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora podpisem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD
ze dne 22.06.2010 s Českou spořitelnou, a.s. Praha.
Usnesení č. ZM 13 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti Tipgames, a.s. o zařazení na seznam
povolených míst OZV č. 3/2013 a
nesouhlasí
se zařazením provozovny herny Sportbar TIPSPORT na adrese Děčín I, 28. října 225/1 na
seznam míst v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Usnesení č. ZM 13 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
podání projektové žádosti o podporu v rámci „Operačního programu Životní prostředí“
vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční
spoluúčasti z rozpočtu města pro rok 2014.
Usnesení č. ZM 13 06 05 04
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Bc. Halku Horáčkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2013 - 2017.
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Usnesení č. ZM 13 06 05 05
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Hanu Horákovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2013 - 2017.
Usnesení č. ZM 13 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu „3. 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, 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 13 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících v trati Děčín – Oldřichov u Duchcova a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v trati Děčín –
Oldřichov u Duchcova, a
pověřuje
primátora města, pana Františka Pelanta, podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících v trati Děčín – Oldřichov u Duchcova.
Usnesení č. ZM 13 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 08 14 ze dne 20.09.2012
ve věci podání žádosti o dotaci v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ vypisované
Ministerstvem životního prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční spoluúčasti
z rozpočtu města v části usnesení týkající se termínu zajištění povinné procentuální finanční
spoluúčasti z rozpočtu města, a to z původně stanoveného roku „2013“ nově na roky „2013 a
2014“ z důvodu prodloužení administrace akce a tím posunutí termínu zahájení prací.
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Usnesení č. ZM 13 06 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotace sportovním subjektům na
rok 2013 a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2013 sportovním subjektům v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost SK Děčín, o.s. se sídlem Maroldova 2, Děčín I,
IČ 00524417 o poskytnutí finanční dotace na stavbu tribuny v roce 2013 a
rozhodlo
1. o poskytnutí finanční dotace sportovnímu subjektu SK Děčín, o.s. Maroldova 2, 405 02
Děčín I, IČ 00524417 na stavbu tribuny v roce 2013 ve výši 200.000,00 Kč dle důvodové
zprávy a
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro SK Děčín, o.s. v roce 2013 v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 06 05 11
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. 4-3 paní H. H. z částky
34.854,00 Kč na 10 % tj. 3.485,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s paní J. V., a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní J. V. v celkové výši 19.484,00 Kč,
v předloženém znění a
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pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s paní J. L. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní J. L. v celkové výši 24.521 Kč,
v přeloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s paní V. S. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní V. S. v celkové výši 30.339,00 Kč,
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s paní M. R. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní M. R. v celkové výši 64.059,00 Kč,
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s manželi V., D. a L. a
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schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi V., D. a L. v celkové výši
34.928,00 Kč, v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s maželi P., K. a A., v předloženém znění a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi P., K. a A., v celkové výši
37.573,00 Kč, v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 06 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace Bc. Jaroslavu Horákovi
na konání“ Hudebního festivalu Ludvíkovický Růžák“ dne 14.09.2013 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na „Hudební festival Ludvíkovický Růžák“
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 06 05 19
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě projektu Rekonstrukce domova
pro seniory Kamenická 755/195, Děčín II (dílčí projekt již schváleného IPRM Děčín – zóna
Centrum) a tuto
bere na vědomí
s tím, že veškeré postupy v souladu s usnesením č. RM 12 14A 36 02 ze dne 11.09.2012 a
ZM 12 07 04 01 ze dne 20.09.2012 budou zachovány.
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Usnesení č. ZM 13 06 05 20
Zastupitelstvo města projednalo informaci o možnosti realizace strategických záměrů města
z evropských dotací prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) a
schvaluje
1. realizaci záměrů města pro roky 2014 – 2020 prostřednictvím Integrované územní
investice (ITI),
2. pověřit primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Memoranda o
spolupráci na přípravě integrované územní investice pro území Ústecké aglomerace,
3. vytvořit stálý výbor zastupitelstva města pro posuzování projektových záměrů v rámci
ITI,
4. jmenovat politické zástupce města do stálé řídící skupiny pro ITI Ústecko chomutovské aglomerace – p. Pavel Sinko, Ing. Vlastimil Pažourek,
5. jmenovat dva zástupce magistrátu města do technicko pracovní skupiny pro ITI
Ústecko - chomutovské aglomerace – Ing. Martina Štajnerová, Mgr. Lenka Houdová,
6. úhradu nákladů spojených s facilitací jednání a zpracování základního materiálu k ITI
Ústecko - chomutovské aglomerace ve výši 20 tis. Kč v říjnu 2013,
7. vyčlenit v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na úhradu Integrované
strategie pro ITI Ústecko - chomutovské aglomerace ve výši 300 tis. Kč a
8. řešit financování přípravy a realizace projektů budoucího programového období EU.
Usnesení č. ZM 13 06 05 21
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín občanského sdružení o zajištění spoluúčasti
k dotaci vyhlašované MŠMT ČR a revokaci části usnesení a
schvaluje
1. revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 06 06 12 ze dne 28.06.2012 –
bod 2. a 3. z důvodu, že v roce 2013 nebyla uvedená akce realizována
2. spolufinancování v roce 2014 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v
objektu Zimního stadionu Děčín ze strany statutárního města Děčín ve výši max. 30%
nákladů, tj. 4 016 tis. Kč
3. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté
dotace MŠMT na akci „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v objektu Zimního stadionu
Děčín a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín občanským sdružením a ukončení
činnosti (zániku) HC Děčín občanského sdružení.
Usnesení č. ZM 13 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku, případně částí pozemku v k.ú.
Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek, případně části pozemku p.č. 159/3, o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Podmokly.

Usnesení č. ZM 13 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 66/4 o výměře 486 m2 k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 06 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 987/6 o vým. 16 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 855/3 o vým. 343 m2, p.č. 837/74 o vým. 29 m2 a
p.č. 837/19 o vým. 162 m2 k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 13 06 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2383/2, dle GP č. 2260-012/2013 nově ozn. jako díl
“a“ o vým. 5 m2 a díl „b“ o vým. 62 m2, v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 06 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1532/1 v k.ú. Krásný Studenec o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 06 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 786/13 o výměře 319 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 06 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 339/8 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 06 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2924, o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 06 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh prodej částí pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 276/33 k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 06 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 943 o vým. 330 m2 a p.č. 981 o vým. 346 m2 k.ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. ZM 13 06 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2425 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 06 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
10

záměr města prodat část pozemku p.č. 168/3 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP, který bude
vyhotoven (cca 460 m2).
Usnesení č. ZM 13 06 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín část p.č. 245/1 k.ú. Děčín Staré Město, o výměře
stanovené GP
- do majetku statutárního města Děčín část p.č. 245/2 k.ú. Děčín-Staré Město, o výměře
stanovené GP.
Usnesení č. ZM 13 06 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků formou daru
v k.ú. Děčín -Staré Město a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést - formou daru pozemek st. p.č. 1049 o vým. 373 m2 a
pozemek st.p.č. 1050 o vým. 180 m2 k.ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 13 06 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej části pozemků p.č. 1147/2 a p.č. 1161/4 (dle GP č. 776-249/2012 se jedná o díly „a +
b“ o celkové výměře 664 m2) v k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1475/4 o výměře 122 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele P. a J. C., za cenu 36.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
11

prodej části pozemku p.č. 150 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca
3 m2) v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana D. P. P., za cenu
5.520,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1481/3 k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 39 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana M. H.,
za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2889/91 o výměře 154 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu
123.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 06 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku stp.č. 867 o výměře 124 m2 k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu
99.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou zatížení části pozemku
věcným břemenem práva vedení, údržby, oprav a revizí podzemního elektrického vedení pro
veřejné osvětlení dle GP č. 723-108/2013.
Usnesení č. ZM 13 06 06 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
směnu pozemků:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 315/1 (dle GP č. 2238-23/2013
se jedná o p.č. 315/3 o výměře 37 m2), v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku spol. VN plus invest s.r.o., Moravanská 42a, Brno, za cenu ostatních nákladů,
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 316/4 a část pozemku st.p.č.
314/2 v k.ú. Děčín (dle GP č. 2238-23/2013 se jedná o p.č. 316/6 o výměře 37 m2) se
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všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku spol. VN plus invest s.r.o., Moravanská 42a,
Brno, za cenu ostatních nákladů,
tj. bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 13 06 06 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
směnu částí pozemků:
-

-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 427/6 a část pozemku p.č. 427/8,
dle GP č. 787-129/2013 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 7 m2 a díl „c“ o vým.13 m2,
k.ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manželů T. a
H. P., za cenu ostatních nákladů;
do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 572, dle GP č. 787-129/2013 nově
ozn. jako díl „e“ o vým. 20 m2, k.ú. Děčín - Staré Město, z majetku manželů T. a H. P.,
za cenu ostatních nákladů,

bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 13 06 06 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
směnu částí pozemků:
-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku st.p.č. 2807, dle GP č. 3456-3/2012
nově ozn. jako st.p.č. 2807/4 o výměře 12 m2, k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do majetku L. Š., za cenu ostatních nákladů;
do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 2889/40, dle GP č. 3591-62/2013
nově ozn. jako p.p.č. 2889/143 o výměře 33 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku L. Š., za cenu ostatních nákladů,

bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 13 06 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
bezúplatný převod - formou daru - pozemků p.č. 740/2 o výměře 16 565 m2 a p.č. 780/2 o
výměře 2 096 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku paní V. V.
do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 06 06 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
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schvaluje
výkup pozemku p.č. 1097/13 o výměře 44 m2 v k.ú. Prostřední Žleb od paní A. P. za cenu
900 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 13 06 06 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 710/13 a části pozemku p.č. 710/34 v k.ú. Bynov, o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, od manželů A. a M. P. za cenu 400 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 13 06 06 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 580 o výměře 17 m2 v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec
Králové, do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu 600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 31
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku p.č. 821/19 v k.ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 13 01 05 25 ze dne 28.02.2013 v plném znění, z důvodu nových
skutečností.
Usnesení č. ZM 13 06 06 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a prodej částí pozemku p.č. 821/19 k.ú.
Bynov a
schvaluje
1. směnu:
-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 821/19 (dle GP č. 715-112/2013
se jedná o p.č. 821/32 o výměře 54 m2), v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do majetku manželů H. a D. F., za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady

-

do majetku statutárního měst
rnílín Brnz pt pozetku kuuiccecv

2. prodej části pozemku p.č. 821/19 ( dle GP č. 715-112/2013 se jedná o p.č. 821/19
o výměře 87 m2) v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
dohadovacího řízení s výchozí kupní cenou 26.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 06 06 33
Zastupitelstvo města projednalo opětovně žádost Lesy ČR s.p., správa toků, Teplice
o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 13 03 06 04 ze dne 25.04.2013, týkající se zveřejnění záměru města
prodat pozemky v k.ú. Bělá u Děčína, v plném znění a
zveřejňuje
záměr města bezúplatného převodu pozemků p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2
o výměře 37 m2 a p.č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 06 06 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení ZM č. ZM 13 03 06 07 ze dne 25.04.2013, týkající se prodeje pozemku
p.č. 800/7 v k.ú. Loubí u Děčína, v plném znění, z důvodu odstoupení žadatelů.
Usnesení č. ZM 13 06 06 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 877/56 v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 13 03 06 09 ze dne 25.04.2013, v plném znění, z důvodu odstoupení
kupujících.
Usnesení č. ZM 13 06 06 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 12 07 09 23/bod 2. ze dne 20.09.2012, ve věci prodeje části
pozemku p.č. 337 k.ú. Boletice nad Labem, v plném znění, z důvodu odstoupení od prodeje.
Usnesení č. ZM 13 06 06 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
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neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 11 ze dne 25.04.2013, ve věci prodeje
pozemku p.č. 181 k.ú. Křešice u Děčína, v části týkající se ceny pozemku a to z původně
stanovené ceny ve výši „40.200,00 Kč + ost. náklady“ na nově stanovenou cenu
„20.100,00 Kč + ost. náklady“ z důvodu podání žádosti o snížení kupní ceny.
Usnesení č. ZM 13 06 06 38
Zastupitelstvo města projednalo problematiku převodu pozemku p.č. 197/1 v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 12 10 07 05 ze dne 13.12.2012 v plném znění, z důvodu nových
skutečností a
2. bezúplatný převod pozemku p.č. 197/1 o výměře 336 m2 v k.ú. Vilsnice do majetku města.
Usnesení č. ZM 13 06 06 39
Zastupitelstvo města projednalo problematiku členství statutárního města Děčín v Honebním
společenstvu Jílové a
schvaluje
ukončení členství statutárního města Děčín v Honebním společenstvu Jílové.
Usnesení č. ZM 13 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 28.06.2013 do 19.09.2013 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

Hana Pacinová v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Rostislav Donát v. r.
MUDr. Anna Briestenská 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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