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
ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 24.09.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 15 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Antonína Hrstku a MUDr. Ladislava Trněného.
Usnesení č. ZM 15 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 15 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 15 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2015 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo členství statutárního města Děčín v Asociaci turistických
informačních center České republiky, Tyršova 32, 57201 Polička, IČO: 62930460 a toto
schva luje.
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Usnesení č. ZM 15 07 05 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ze dne 14.07.2015 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 07 05 02
Zastupitelstvo města projednalo zápisy ze zasedání finančního výboru ZM Zápis č. 5/2015
ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 24.06.2015, Zápis č. 6/2015 ze zasedání
finančního výboru ZM ze dne 22.07.2015, Zápis č. 7/2015 ze zasedání finančního výboru ZM
ze dne 09.09.2015 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 07 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27. 10. 2009 a
rozhodlo
1. o uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
s Českou spořitelnou, a.s. Praha dle předloženého návrhu a
2. o změně zajištění úvěru vyjmutím pozemku parc. č. 495, jehož součástí je budova
č. p. 219 a pozemku parc. č. 496/1, vše v k. ú. Křešice u Děčína ze Smlouvy o zastavení
nemovitosti č. ZN/2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 a vyjmutím budovy č. p. 219, která je
součástí pozemku par. č. 459, k. ú. Křešice u Děčína ze Smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistných smluv ZP-P2/2224/09/LCD ze dne 27. 2. 2014.
Usnesení č. ZM 15 07 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o peněžní dar na obnovení plotu na p. p. č. 933/4
k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
poskytnutí peněžního daru paní J. U. ve výši 49.500,00 Kč na obnovení plotu
na p. p. č. 933/4 k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 07 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh společnosti DEBT COLLECTORS s.r.o. a
schva luje
prominutí části pohledávky ve výši 11.227,02 Kč za spotřebu vody za rok 2013 v objektu
U Trati 195/16, Děčín XXXI pro společnost DEBT COLLECTORS s. r. o., Na Stráni 545/40,
40502 Děčín, IČO: 25446061.
Usnesení č. ZM 15 07 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 46 včetně pozemků a objektu
bez čp/če na st. p. č. 91 vše v k. ú. Maxičky a
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schva luje
prodej objektu čp. 46, Maxičky, včetně pozemku st. p. č. 58 o výměře 122 m2, objekt
bez čp/če na st. p. č. 91, pozemek st. p. č. 91 o výměře 22 m2 a část pozemku p. č. 556/4,
dle GP č. 237-245/2012 p. p. č. 556/4 o výměře 1060 m2, vše v k. ú. Maxičky se všemi
součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, za vyvolávací cenu
1.060.420,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 07 05 08
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Jaroslava Kratochvíla, do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2015 – 2019.
Usnesení č. ZM 15 07 05 09
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Blaženu Julákovou, do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2015 – 2019.
Usnesení č. ZM 15 07 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín - zóna Centrum a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum, jehož obsahem je
1. zařazení nových aktivit /projektů:
- 2.1.4: Revitalizace zázemí zámeckého areálu
a
2. změna hodnot indikátorů výstupu:
- navýšení indikátoru 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty
11 na 12,
- navýšení indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve
městech z hodnoty 9,933707 ha na hodnotu 10,203707 ha.
Usnesení č. ZM 15 07 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Z. a H. M. o prominutí pohledávky
za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu a
rozhod lo
o prominutí části pohledávky města za manžely Z. a H. M. za poplatek z prodlení při placení
nájmu bytu Litoměřická 336/41, Děčín III ve výši 572.425,85 Kč, a to o snížení na 10 %,
tj. na částku 57.243,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 15 07 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 04 05 08 ze dne 23.04.2015, v plném
znění.
Usnesení č. ZM 15 07 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč,
vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a darovací smlouvy, jež je přílohou č. 2
materiálu a
schva luje
převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1
materiálu a darovací smlouvy, jež je přílohou č. 2 materiálu do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Markvartice, Markvartice 197.
Usnesení č. ZM 15 07 05 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá
jízda 1254, Děčín, IČ 0078867 o souhlas s podáním žádosti o dotaci na přeshraniční projekt
v rámci Programu spolupráce ČR a Sasko 2014 – 2020 „Šlechtické poklady – sběratelské
radosti v Sasku a v Čechách“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt v rámci Programu spolupráce ČR a
Sasko 2014 – 2020 „Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Sasku a v Čechách“,
2. zajištění spolufinancování projektu ve výši 590 tis. Kč v rámci schváleného příspěvku
na provoz,
3. zajištění předfinancování projektu v letech 2016 – 2018 v celkové výši 4 400 tis. Kč
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 15 07 05 15
Zastupitelstvo města projednalo úzkou spolupráci statutárního města Děčín s Odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR při vytváření a realizaci komplexních lokálních
strategií sociálního začleňování a
schva luje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 04 05 11 ze dne 23. 4. 2015 v plném
znění,
2. uzavření aktualizovaného Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
Usnesení č. ZM 15 07 05 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost o úplné prominutí příslušenství při placení nájmu
bytu a
schva luje
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úplné prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-4 paní A. S.
v celkové výši 20.009,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích p. č. 3547, 3657/30, 3657/32, 3657/54 vše
v k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Silike Keramika
s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, za cenu dle Znaleckého
posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích
p. č. 3547, 3657/30, 3657/32, 3657/54 vše v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného Silike Keramika s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28,
PSČ 37046, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby
+ DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku p. č. 3691/3 v k. ú. Podmokly pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného KABELOVNA Děčín Podmokly,
s.r.o., Děčín, Ústecká 840/33, PSČ 40533, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude
vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku
p. č. 3691/3 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., Děčín, Ústecká 840/33, PSČ 40533, za cenu
dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku p.č. 3697 v k.ú. Podmokly pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného DELFI spol. s r.o., Děčín – Děčín V – Rozběleny,
Ovocná 84/5, PSČ 40502, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven
po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku
p.č. 3697 v k.ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
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DELFI spol. s r.o., Děčín – Děčín V – Rozběleny, Ovocná 84/5, PSČ 40502, za cenu dle
Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích p. č. 800/1, 3538, 3657/15, 3657/18 vše
v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného České dráhy,
a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, za cenu dle Znaleckého posudku,
který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích
p. č. 800/1, 3538, 3657/15, 3657/18 vše v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ 11015, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby
+ DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích p. č. 3715/1, 3992/2 v k. ú. Podmokly
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Lidl Česká republika v.o.s.,
Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude
vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích
p. č. 3715/1, 3992/2 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800,
za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku p. č. 3566/2 v k. ú. Podmokly
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného KOVOŠROT GROUP CZ a.s.,
Praha – Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289/7, PSČ 10200, za cenu dle Znaleckého
posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku
p. č. 3566/2 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
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KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Praha – Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289/7, PSČ 10200,
za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku p. č. 3722/1 v k. ú. Podmokly
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Povodí Ohře s. p., Bezručova
4219, 43003, Chomutov, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven
po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku
p. č. 3722/1 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 43003, Chomutov, za cenu dle Znaleckého posudku,
který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích p. č. 3569/4, 3657/1, 3657/2, 3657/5,
3657/7, 3657/13, 3657/14, 3657/16, 3657/17, 3657/22, 3657/23, 3657/24, 3657/25,
3657/26, 3657/27, 3657/28, 3657/29, 3657/31, 3657/55, 3657/59, 3657/61, 3657/62,
3657/63, 3657/64, 3657/65, 3657/68, 3657/69, 3657/70, 3657/71, 3657/72, 3657/73,
3657/74, 3657/75, 3657/76, 3657/78, 3657/79, 3657/81, 3657/83, 3657/85, 3657/86,
3657/89, 3657/90, 3657/91, 3657/92, 3657/94, 3657/96, 3657/101, 3657/102, 3657/104,
3657/105, 3657/109, 3657/114, 3657/116, 3657/125, 3657/128, 3657/131, 3657/144,
3657/147, 3658/7, 3698/1, 3698/2, 3700/1, 3725/47 vše v k. ú. Podmokly
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného ČR – Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, za cenu dle Znaleckého posudku, který
bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích
p. č. 3569/4, 3657/1, 3657/2, 3657/5, 3657/7, 3657/13, 3657/14, 3657/16, 3657/17,
3657/22, 3657/23, 3657/24, 3657/25, 3657/26, 3657/27, 3657/28, 3657/29, 3657/31,
3657/55, 3657/59, 3657/61, 3657/62, 3657/63, 3657/64, 3657/65, 3657/68, 3657/69,
3657/70, 3657/71, 3657/72, 3657/73, 3657/74, 3657/75, 3657/76, 3657/78, 3657/79,
3657/81, 3657/83, 3657/85, 3657/86, 3657/89, 3657/90, 3657/91, 3657/92, 3657/94,
3657/96, 3657/101, 3657/102, 3657/104, 3657/105, 3657/109, 3657/114, 3657/116,
3657/125, 3657/128, 3657/131, 3657/144, 3657/147, 3658/7, 3698/1, 3698/2, 3700/1,
3725/47 vše v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, za cenu
dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.

7

Usnesení č. ZM 15 07 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového
vedení pro veřejné osvětlení včetně příslušenství na části pozemku p. č. 1247/2 ost. pl.
v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Správa
železniční dopravní cesty, s. o., Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000,
za cenu 10.000,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě – uložení zemního kabelového vedení pro veřejné osvětlení včetně příslušenství
na části pozemku p. č. 1247/2 ost. pl. v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného Správa železniční dopravní cesty, s. o., Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, za cenu 10.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. ZM 15 07 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
zatížit části pozemků p. č. 4001/1, 4001/8, 4001/23, 4001/24, 4001/9, 4001/6, 4002/1, 4002/2
vše v k. ú. Podmokly, které vzniknou zápisem stavby na podkladě geometrického plánu
č. 3524-62/2013 a 3567-63/2013, pozemku p. č. 3113/2 v k. ú. Děčín, který vznikne zápisem
stavby na podkladě geometrického plánu č. 2290-125/2013, pozemků p. č. 3711/1, 3711/9,
3711/13, 404/1 vše v k. ú. Podmokly, p. č. 2468/2, 2540/14, 2540/17, 2636/8, 2636/20, 2936,
2944, 2292/2, 2395/31, 2919/8, 2919/2, 2939/2, 2925/1, 2383/2, 2390/2, 2463/1 vše v k. ú.
Děčín a p. č. 236/1 k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem služebnosti inženýrské sítě
vyvolané stavbou vodního díla „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi,
PPO pravý břeh Labe a PPO levý břeh Labe“ a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. Povodí Labe s. p., bezúplatně.
Usnesení č. ZM 15 07 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města směnit:
 z majetku města p. č. 1553/4 o výměře 46 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
 do majetku města část p. č. 1391/47 a část p. č. 1391/49 k. ú. Horní Oldřichov
o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 15 07 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města směnit
 pozemek p. č. 1027/24 o vým. 5154 m2 v k. ú. Děčín, z majetku města
 pozemek p. č. 981 o vým. 5479 m2 v k. ú. Děčín, do majetku města.
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Usnesení č. ZM 15 07 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1476/102, 1476/80, 1567/4 v k. ú. Bělá u Děčína
(dle geometrického plánu č. 750-020/2015 se jedná o díl „a“ o výměře 46 m2, díl „b“ o výměře
11 m2 a p. č. 1476/106 o výměře 89 m2).
Usnesení č. ZM 15 07 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1476/84 o výměře 574 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 07 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 505/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú.
Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 15 07 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3824/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
k. ú. Podmokly.

Usnesení č. ZM 15 07 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2425 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 07 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 229/5 o vým. 138 m 2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 15 07 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 153 o výměře 29 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 07 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 761/119 o výměře 298 m 2 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 15 07 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1898 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 07 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků, částí pozemků v k. ú. Krásný
Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. p. č. 48/2 o výměře 67 m2, p. p. č. 51/6 o výměře 90 m2,
p. p. č. 51/2 o výměře 271 m2 a části pozemků p. p. č. 51/1 o výměře cca 250 m 2 a části
p. p. č. 51/4 o výměře cca 250 m2 dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú.
Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 15 07 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 457/1 v k. ú. Křešice u Děčína, o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 15 07 06 24
Zastupitelstvo města projednalo žádost TJ Union Děčín – spolek, Teplická 312, Děčín IX,
ze dne 17.03.2015 a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 761/5 k. ú. Bynov (dle GP č. 736-20/2015 se jedná o p. č. 761/186
o výměře 64 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, za účelem umístění stavby šaten,
z důvodu organizování sportovních a tělovýchovných činností mládeže a dospělých,
pro TJ Union Děčín – spolek, Teplická 312, Děčín IX, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 21.320,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 15 07 06 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemků p. č. 2139/2 o vým. 24 m 2, p. č. 2139/3 o vým. 21 m2 a p. č. 2139/4 o vým.
22 m2, vše v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. I. a L. H., za cenu
60.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 07 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schva luje
prodej pozemku st. p. č. 61/2 o výměře 41 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro V. G., za cenu 8.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 07 06 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schva luje
výkup pozemku p. č. 426/6 o vým. 64 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku paní H. B., za cenu 7.700,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 15 07 06 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 1250/14,
1250/16, podílu na p. č. 1250/18 vše v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemky p. č. 1250/14 zast. pl. o výměře 542 m 2,
p. č. 1250/16 zast. pl. o výměře 542 m2 a podíl ve výši 14667/30832 na p. č. 1250/18 zast. pl.
o výměře 542 m2 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 15 07 06 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a
neschva luje
nabytí pozemku p. p. č. 276/79 o vým. 2449 m 2 k. ú. Březiny u Děčína bezúplatným
převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, Praha 12800 do majetku města.
Usnesení č. ZM 15 07 06 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
neschva luje
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bezúplatný převod pozemku p. č. 3155/14 o výměře 24 m2 a pozemku p. č. 3155/50
o výměře 475 m2 vše v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2 do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 15 07 06 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. nabytí pozemků p. č. 3420/1 o výměře 6568 m 2, p. č. 3420/5 o výměře 7 m2, p. č. 3420/6
o výměře 6 m2, p. č. 3420/7 o výměře 2 m2, p. č. 3420/8 o výměře 4 m2, p. č. 3420/9
o výměře 19 m2, p. č. 3420/12 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Podmokly bezúplatným
převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 56/U/VOB/2015 mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p. č. 3420/1
o výměře 6568 m2, p. č. 3420/5 o výměře 7 m2, p. č. 3420/6 o výměře 6 m2, p. č. 3420/7
o výměře 2 m2, p. č. 3420/8 o výměře 4 m2, p. č. 3420/9 o výměře 19 m2, p. č. 3420/12
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 07 06 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
1. nabytí pozemku p. č. 809/23 o výměře 12 m2 v k. ú. Nebočady bezúplatným převodem
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 58/U/Nác/2015 mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemku p. č. 809/23 o výměře 12 m2 v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 15 07 06 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
1. nabytí pozemku p. č. 809/15 o výměře 105 m2 v k. ú. Nebočady bezúplatným převodem
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 55/U/VOB/2015 mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemku p. č. 809/15 o výměře 105 m2 v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 15 07 06 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
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1. nabytí pozemků p. č. 2904/22 o vým. 1958 m2, p. č. 2904/23 o vým. 648 m2,
p. č. 2904/24 o vým. 278 m2 a p. č. 2904/25 o vým. 260 m2 k. ú. Děčín bezúplatným
převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 57/U/VOB/2015 mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemků p. č. 2904/22 o vým. 1958 m2, p. č. 2904/23 o vým. 648 m2, p. č. 2904/24
o vým. 278 m2 a p. č. 2904/25 o vým. 260 m2 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 15 07 06 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
a
schva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 15 06 08 14 ze dne 25.06.2015, týkající se majetkového
vypořádání pozemků v k. ú. Horní Oldřichov v návaznosti na akci „Oldřichovský potok –
štěrková přehrážka“ ve smyslu změny výše kupní ceny z nesprávně uvedeného znění
„ …za cenu 10.871,00 Kč.“ na správné znění „ …za cenu 20.821,00 Kč.“
Usnesení č. ZM 15 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.06.2015 do 24.09.2015 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Ing. Valdemar Grešík v.r.
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Antonín Hrstka v.r.
MUDr. Ladislav Trněný v.r.

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