Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.06.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 15 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Václava Němečka a Dagmar Toncarovou.
Usnesení č. ZM 15 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
Daniela Trojanová
Hynek Plachý

Usnesení č. ZM 15 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 15 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a výsledku auditu města za rok 2014 a
schva luje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2014,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou ke dni 31.12.2014 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2014, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 15 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se vydává
Požární řád statutárního města Děčín a tento
vydává.
Usnesení č. ZM 15 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s. r. o. o poskytnutí
dotace na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín – Hřensko a zpět na sezónu
roku 2015 a
schva luje
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s. r. o., dle důvodové zprávy,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 15 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti přátel Děčína – Amici Decini o dotaci
na provoz informačního centra a
schvaluje
1. poskytnutí dotace Společnosti přátel Děčína – Amici Decini ve výši 104.160,00 Kč
na zajištění provozu informačního centra v budově hlavního nádraží od července
do prosince 2015,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 15 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
20.05.2015 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 06 07 02
Zastupitelstvo města Děčín projednalo zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Dolní žleb ze
dne 21.05.2015 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 06 07 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru ze dne 13.05.2015 a
tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 15 06 07 04
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení č. ZM 15 03 02 02 ze dne 26.03.2015 – KV ZM – vyřazeno z další
kontroly.
Usnesení č. ZM 15 06 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 s Českou
spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu.
Usnesení č. ZM 15 06 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok
2015 – 2016 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 30.06.2016
2. o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne
22.06.2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu.
Usnesení č. ZM 15 06 07 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů A. a M. Č. o prominutí pohledávky za
poplatek z prodlení při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky města za manžely A. a M. Č. za poplatek z prodlení při placení
nájmu bytu ve výši 143.017,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 14.302,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 06 07 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní O. K. o prominutí příslušenství pohledávky za
nájemné a vyúčtování služeb za byt v objektu V Sídlišti 386, Děčín XXXII a
rozhodlo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb za byt v objektu
V Sídlišti 386, Děčín XXXII a
souhlasí
s částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky za příslušenství u pohledávek za nájemné
a vyúčtování služeb za byt v objektu V Sídlišti 386, Děčín XXXII v insolvenčním řízení.
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Usnesení č. ZM 15 06 07 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost města Hoštka o bezúplatný převod hasičského
vozidla CAS 32 Tatra 148, rz DC 83-52 z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
města Hoštka a
schva luje
bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 32 Tatra 148, rz DC 83-52 z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví města Hoštka, se sídlem náměstí Svobody 2, 411 72
Hoštka, IČ: 00263648, a smlouvu o bezúplatném převodu předmětného vozidla, která tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 15 06 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schva luje
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města
Děčína a o kompenzaci za tyto služby od 01.07.2015 do 01.07.2025 mezi statutárním
městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčín, a.s.
Usnesení č. ZM 15 06 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na určení názvu ulice na p. p. č. 298/14, k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodlo
o názvu ulice Polská.
Usnesení č. ZM 15 06 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu názvu ulice na p. p. č. 213, p. č. 545/1 k. ú.
Nebočady a
rozhodlo
o změně názvu z ulice Hostická na Hoštická.
Usnesení č. ZM 15 06 07 13
Zastupitelstvo města projednalo Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016 a tento
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 06 07 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu z bytu a
schva luje
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snížení příslušenství z prodlení při placení nájmu z bytu dle směrnice č. 4-4 paní E. L.,
z částky 21.148,00 Kč na 10 %, tj. 2.115,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 06 07 15
Zastupitelstvo města projednalo Odůvodnění významné veřejné zakázky (dle § 156 zák.
č. 137/2006 Sb. v platném znění) s názvem „Nakládání s odpady“ a toto odůvodnění
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 06 07 16
Zastupitelstvo města projednalo Odůvodnění významné veřejné zakázky k veřejné zakázce
(dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění) s názvem Sběrný dvůr a toto odůvodnění
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 06 07 17
Zastupitelstvo města projednalo Odůvodnění významné veřejné zakázky k veřejné zakázce
(dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění) s názvem „Údržba zeleně“ a toto
odůvodnění
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 06 07 18
Zastupitelstvo města projednalo Odůvodnění významné veřejné zakázky k veřejné zakázce
(dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění) s názvem „Údržba komunikací“ a toto
odůvodnění
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 06 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh společnosti General Plastic s. r. o. na mimosoudní
vyřešení sporu a
neschva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 04 01 ze dne 25.04.2013 v plném znění
a
schva luje
pokračování v soudním sporu.
Usnesení č. ZM 15 06 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „I/13 Děčín, most. ev. č. 13 – 083“ mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 a statutárním městem Děčín a
schva luje
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uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/13 Děčín, most ev. č. 13 – 083“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4 a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 15 06 07 21
Zastupitelstvo statutárního města
deklaruje
zájem města Děčín na zapojení linek městské autobusové dopravy Děčín do integrovaného
dopravního systému Doprava Ústeckého kraje a
pověřuje
2. náměstka primátorky
1. k jednání s Ústeckým krajem o podmínkách smlouvy o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
mezi statutárním městem Děčínem a Ústeckým krajem, jejímž účelem je vzájemná
spolupráce a koordinace směřující k zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci zapojenými do integrovaného dopravního systému Doprava
Ústeckého kraje na straně jedné a Dopravním podnikem města Děčína a.s. na straně
druhé opravňujících cestující k využívání služeb veřejné linkové dopravy a veřejné drážní
osobní dopravy poskytovaných těmito dopravci na území města Děčína a nastavení
principů vyrovnání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené statutárním
městem Děčínem Dopravnímu podniku města Děčína a.s. na zajišťování provozu linek
městské autobusové dopravy Děčín) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
mezi jednotlivými dopravci zapojenými do integrovaného dopravního systému Doprava
Ústeckého kraje;
2. k jednání s Dopravním podnikem města Děčína a.s. o změně podmínek Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a
o kompenzaci za tyto služby v důsledku zapojení linek městské autobusové dopravy
Děčín do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje.
Usnesení č. ZM 15 06 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schva luje
1. zřízení věcného břemene práva umístění, užívání a údržby lávky ev. č. DC-004P
na částech pozemků p. č. 3022/1 ost. pl. a p. č. 3022/65 ost.pl. oba v k. ú. Děčín
pro oprávněného, statutární město Děčín, od povinného ČD a.s., nábř. Ludvíka Svobody
1222/12, 11000, Praha 1, za cenu 86.660,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva umístění, užívání
a údržby lávky ev. č. DC-004P na částech pozemků p. č. 3022/1 ost. pl. a p. č. 3022/65
ost. pl. oba v k. ú. Děčín pro oprávněného, statutární město Děčín, od povinného ČD
a. s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 11000, Praha 1, za cenu 86.660,00 Kč + DPH.
Usnesení č. ZM 15 06 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek st. p. č. 61/2 o výměře 41 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 06 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 2139/2 o výměře 24 m2, p. č. 2139/3 o výměře 21 m2 a
p č. 2139/4 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 15 06 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 720/2 o výměře 90 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 15 06 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 456/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 06 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 164 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 15 06 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1188/1 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína, za cenu nákladů spojených s převodem z důvodu
možného vydržení.
Usnesení č. ZM 15 06 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 176/1 o výměře 580 m2 a st. p. č. 22 o výměře 87 m2
v k. ú. Lesná u Děčína.
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Usnesení č. ZM 15 06 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 292/9, p. č. 1057/6 a p. č. 294/1 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v souvislosti
s realizací akce „PD Údržby VT – Rajon 608 (Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200“).
Usnesení č. ZM 15 06 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Nebočady a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 4/10 o vým. 10 856 m2 a část pozemku p. č. 13, oba
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 15 06 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1477/63 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 06 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 914 v k. ú. Vilsnice o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 15 06 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města směnit:


z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 914 k. ú. Vilsnice o výměře
dle GP, který bude vyhotoven,



do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 125 k. ú. Vilsnice o výměře
dle GP, který bude vyhotoven.

Usnesení č. ZM 15 06 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Horní
Oldřichov v návaznosti na akci „Oldřichovský potok – štěrková přehrážka“ a
schva luje
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prodej části pozemku p. č. 1396/1 (dle GP č. 786-80/2014 se jedná o p. č. 1396/11 o výměře
259 m2), ideální podíl ½ pozemku p. č. 919/2 o výměře 572 m2, ideální podíl ½ pozemku
p. č. 919/4 o výměře 250 m2, vše k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do vlastnictví Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 10.871,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 06 08 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Horní
Oldřichov v návaznosti na dokončení akce „Rekonstrukce Oldřichovského potoka
u Kovočasu“ a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 1546/1 (dle GP č. 799-171/2014 se jedná o p. č. 1546/6 o výměře
10 m2) a části pozemku p. č. 1554/1 (dle GP č. 799-171/2014 se jedná o p. č. 1554/3
o výměře 12 m2) vše k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do vlastnictví Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého
posudku 6.150,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 06 08 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 318/1 k. ú. Prostřední Žleb (dle GP č. 840-85/2015 se jedná o díl
„a“ o výměře 122 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, na zahradu, pro manžele
Z. a A. V., za cenu 36.600,00Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 06 08 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín, Děčín Staré Město a Podmokly a
schva luje
bezúplatný převod formou daru
 částí pozemků v k. ú. Děčín: p. č. 2293/1 díl „c“ o výměře 5 m2 , p. č. 2293/2 díl „d“
o výměře 6 m2 , p. č. 2395/19 díl „g+a“ o výměře 981 m2 , p. č. 2919/1 díl „b“ o výměře
5 m2, p. č. 2919/2 díl „f“ o výměře 9 m2 a p. č. 2939/2 díl „e“ o výměře 30 m2, dle GP
č. 2284-105/2013 ozn. jako p. č. 3109/1 o výměře 1037 m2, p. č. 2395/23 , dle GP
č. 2284-105/2013 ozn. jako p. č. 3109/4 o výměře 25 m2, p. č. 2401/1 díl „b“ o výměře
22 m2 a p. č. 2944 díl „a“ o výměře 6 m2 , dle GP č. 2283-104/2013 ozn. jako p. č. 3108/1
o výměře 28 m2 , p. č. 2401/1, dle GP č. 2283-104/2013 ozn. jako p. č. 3108/4 o výměře
1 m2, p. č. 2471/13 díl „a“ o výměře 1 m2 a p. č. 2471/14 díl „b“ o výměře 404 m2, dle GP
č. 2285-106/2013 ozn. jako p. č. 3110/1 o výměře 405 m2 , p. č. 2463/9 díl „c“ o výměře
3 m2, p. č. 2463/17 díl „b“ o výměře 2 m2 a p. č. 2463/33 díl „a“ o výměře 14 m2, dle GP
č. 2268-103/2013 ozn. jako p. č. 3107/1 o výměře 19 m2, p. č. 2636/8, dle GP č. 2268103/2013 ozn. jako p. č. 3107/4 o výměře 329 m2, p. č. 2540/1 díl „h“ o výměře 2 m2,
p. č. 2540/14 díl „f“ o výměře 1 m2 , p. č. 2540/17 díl „i+n“ o výměře 5 m2, p. č. 2636/4 díl
„k“ o výměře 1 m2 , p. č. 2636/8 díl „l+m“ o výměře 39 m2 , p. č. 2636/9 díl „e+j+g“
o výměře 59 m2 a p. č. 2936 díl „d“ o výměře 3 m2, dle GP č. 2268-103/2013 ozn. jako p.
č. 3107/3 o výměře 110 m2, p. č. 2383/2 díl „a“ o výměře 5 m2 , p. č. 2384/2 díl „b“
o výměře 6 m2 a p. č. 2390/2 díl „c“ o výměře 4 m2, dle GP č. 2290-125/2013 ozn. jako
p. č. 3113/3 o výměře 16 m2,
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části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město: p. č. 236/1, dle GP č. 785,2286-107/2013 ozn.
jako p. č. 1405 o výměře 5 m2
částí pozemků v k. ú. Podmokly: p. č. 966, dle GP č. 3524-62/2013, ozn. jako
p. č. 4001/3 o výměře 7 m2, p. č. 1240, dle GP č. 3524-62/2013, ozn. jako p. č. 4001/2
o výměře 7 m2, p. č. 3711/1, dle GP č. 3524-62/2013, ozn. jako p. č. 4001/4 o výměře
3 m2, p. č. 3711/1, dle GP č. 3677-80/2014, ozn. jako p. č. 4003/1 o výměře 3 m2,
p. č. 3717/1 díl „g“ o výměře 4 m2 a p. č. 3721/1 díl „h“ o výměře 3 m2, dle GP č. 352462/2013, ozn. jako p. č. 4001/15 o výměře 7 m2 a p. č. 3723/3, dle GP č. 3524-62/2013,
ozn. jako p. č. 4001/19 o výměře 12 m2
pod stavbou vodního díla hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni,
vybudovaného v rámci stavební akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby
hrázemi, PPO pravý břeh Labe a PPO levý břeh Labe“ do vlastnictví Povodí Labe s. p.,
Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové.

Usnesení č. ZM 15 06 08 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schva luje
výkup pozemků p. č. 543/1 o výměře 2 332 m2 a p. č. 543/2 o výměře 3 014 m2 vše v k. ú.
Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku paní K. H., za cenu
53.460,00 Kč do majetku statutárního města Děčín, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 15 06 08 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a k. ú.
Dolní Žleb a
schva luje
výkup částí pozemků p. č. 1309/1 k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 581/9 k. ú. Dolní Žleb,
o výměře dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 15 06 08 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 04 05 12 ze dne 23.05.2013, týkající se
nabytí části pozemku p. č. 2471/3, dle geometrického plánu č. 2250-12250/2012 ozn. jako
p. č. 2471/18 o výměře 23 m2 v k. ú. Děčín, formou daru do majetku statutárního města
Děčín z vlastnictví ČR – ŘSD ČR, v plném znění, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. ZM 15 06 08 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí části pozemku v k. ú. Děčín do majetku
statutárního města Děčín formou daru a
schva luje
nabytí části pozemku p. č. 2471/3 o výměře cca 250 m2 dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Děčín, formou daru do majetku statutárního města Děčín z vlastnictví ČR –
ŘSD ČR.
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Usnesení č. ZM 15 06 08 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku včetně stavby bez
čp/če v k. ú. Děčín a
neschva luje
bezúplatný převod pozemku p. č. 2290 včetně stavby bez čp/če, o výměře 8 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku statutárního
města Děčín.
Usnesení č. ZM 15 06 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.05.2015 do 25.06.2015 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Mgr. Tomáš Kohoutek v.r.

Ověřovatelé zápisu: Václav Němeček v.r.

Dagmar Toncarová v.r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v.r.
primátorka
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