Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017
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 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 30.03.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 17 03 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu RSDr. Jaroslava Horáka a Ing. Valdemara Grešíka.
Usnesení č. ZM 17 03 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Milan Rosenkranc
Jaroslav Foldyna
Ing. Vojtěch Ryvola

Usnesení č. ZM 17 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném
na úřední desce.
Usnesení č. ZM 17 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2017 a po úpravě
schva luje
rozpočtové opatření č. RO 21/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 94.501 tis. Kč
a zvýšení financování o 94.501 tis. Kč.
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Usnesení č. ZM 17 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.
s., Praha a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o úvěru č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s., Praha ve výši
100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu
za nabídnutou marži při použití 1M PRIBOR.
Usnesení č. ZM 17 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2016 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 17 03 06 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 22. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.02.2017.
Usnesení č. ZM 17 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý odprodej objektu v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku st. p. č. 150
o výměře 265 m2 a část pozemku p. p. č. 701/1, dle geometrického plánu č. 875-004/2017
nově ozn. jako p. p. č. 701/9 o výměře 218 m2, vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro KARKO, výrobní družstvo nevidomých, se sídlem Lesní
cesta 5, Ústí nad Labem, za cenu 1.574.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 17 03 06 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý odprodej b. j. č. 789/4 v objektu čp. 789 ul.
Krokova, Děčín I a
schva luje
přímý odprodej bytové jednotky č. 789/4 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu 733/4363 na společných částech budovy čp. 789 a zastavěném
pozemku p. č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, pro M. R., za cenu ve výši 335.000,00 Kč dle
znaleckého posudku č. 668-042/2016 ze dne 7.11.2016 znalce Ing. Zdeňka Ješety.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.
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Usnesení č. ZM 17 03 06 05
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
15.02.2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 17 03 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní O. P., zastoupené panem V. B. P. trvale bytem
Tržní 1932/26, Děčín IV o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní O. P. zastoupenou panem
V. B. P. v celkové výši 16.852,38 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 03 06 07
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město
Děčín a spádové obce od 01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a
Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od
01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO
25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.
Usnesení č. ZM 17 03 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací kulturním subjektům pro rok 2017 a
rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti kultury dle důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 03 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům na sportovní činnost pro rok 2017
a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotací v roce 2017 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč
pro subjekty pracující v oblasti sportu dle důvodové zprávy a
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 03 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2017 na podporu aktivit v oblasti
kultury ve Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce a
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rozhodlo
o poskytnutí dotace v roce 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve výši
500.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 17 03 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se
vymezují školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín
a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových
mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 17 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku stp. č. 822 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 17 03 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 169/1 o výměře 187 m 2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 17 03 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2439/3 o výměře 357 m 2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 03 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3055/1 o výměře cca 50 m 2 a část pozemku
p. č. 3102 o výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 03 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
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nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 392/2 o vým. 57 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 17 03 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a výkup pozemků v k. ú. Horní Oldřichov
a v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města směnit
 části pozemků p. č. 1577/1, p. č. 1526/4 v k. ú. Horní Oldřichov a část pozemku
p. č. 487/1 v k. ú. Podmokly, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, do majetku
města a
 pozemek p. č. 1161/17 o výměře 285 m2, včetně stavby garáže bez čp/če,
v k. ú. Podmokly, z majetku města a
schva luje
výkup části pozemků p. č. 1577/1, p. č. 1526/4 v k. ú. Horní Oldřichov a části pozemku
p. č. 487/1 v k. ú. Podmokly, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 17 03 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
v k. ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1057/3 o vým. 883 m 2, p. č. 1099/5 o vým. 874 m2,
p. č. 1099/6 o vým. 2 657 m2, p. č. 1209/2 o vým. 262 m2, p. č. 939/1 o vým. 33 138 m2,
p. č. 979/11 o vým. 11 891 m2 a části pozemků p. č. 1057/6 nově ozn. jako p. č. 1057/8
o vým. 19 219 m2, p. č. 1099/16 nově ozn. jako p. č. 1099/17 o vým. 27 761 m 2, p. č. 1286
nově ozn. jako p. č. 1286/7 o vým. 914 m2 a p. č. 1286/9 o vým. 898 m2, p. č. 1288/1 nově
ozn. jako p. č. 1288/6 o vým. 356 m2, vše dle GP č. 763–587/2016 a část pozemku
p. č. 294/1 o vým. 7386 m2, dle GP, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Březiny u Děčína,
pozemek p. č. 597/1 o vým. 8 758 m2 a části pozemků p. č. 443/1 nově ozn. jako
p. p. č. 443/7 o vým. 6 080 m2, p. č. 660 nově ozn. jako p. č. 660/7 o vým. 10 960 m2 a
p. č. 1065 nově ozn. jako p. č. 1065/4 o vým. 829 m2, vše dle GP č. 255–587/2016 vše
v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 17 03 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú.
Vilsnice a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 16 09 08 02 ze dne 24. 11. 2016, týkající se prodeje částí
pozemku p. č. 333/8 v k. ú. Vilsnice, v plném znění, z důvodu nových skutečností a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 333/8 o vým. 91 m 2 v k. ú. Vilsnice, s podmínkou
zatížení pozemku věcným břemenem – služebnost cesty.
Usnesení č. ZM 17 03 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
výkup části pozemku p. č. 1275, dle GP č. 870-088/2016 nově ozn. jako p. p. č. 1275/2
o vým. 48 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR
– Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, do majetku statutárního města Děčín,
za cenu 13.800,00 Kč + DPH ve výši 2.898,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schva luje
prodej pozemku p. č. 920/2 o výměře 577 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ pro pana M. Z. a podíl
ve výši ½ pro paní J. Š., za cenu 173.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 604/5, dle GP č. 875-3/2017 nově ozn. jako p. p. č. 604/7 o vým.
10 m2, v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č. p. 296, 297, 298 a 299,
ul. Oblouková, Děčín III, za cenu 9.000,00 Kč + 226,028 Kč za úhradu nákladů
na revitalizaci předmětné části pozemku + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného
břemene práva stezky na pozemku p. č. 604/5 pro vlastníky části pozemku nově ozn. jako
p. p. č. 604/7 v rozsahu dle GP č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 17 03 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej částí pozemků p. č. 730, p. č. 733 a p. č. 1220, dle GP č. 858-138/2016 nově ozn.
jako p. p. č. 730/2 o vým. 2 m2, p. č. 733/2 o vým. 4 m2, p. č. 733/3 o vým. 8 m2 a
p. č. 1220/2 o vým. 3 m2, vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 890,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
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1. prodej části pozemku p. č. 249/2 o výměře cca 20 m 2, dle geometrického plánu, který
zajistí žadatel v k. ú. Děčín se všemi součástmi a přísl. pro spol. ČEZ Distribuce a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“, tj. 2.070,00 Kč/ m2 + ostatní
náklady, s podmínkou následného odstranění trafostanice na pozemku p. č. 250/3 k. ú.
Děčín do 2 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby trafostanice
na pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a dále s podmínkou, že v rámci projednávání
stavebního řízení bude stanovena podmínka případné náhradní výsadby za odstraněné
dřeviny a keře a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 249/2
o výměře cca 20 m2, dle geometrického plánu, který zajistí žadatel v k. ú. Děčín se
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle
„Zásad“, tj. 2.070,00 Kč/ m2 + ostatní náklady, s podmínkou následného odstranění
trafostanice na pozemku p. č. 250/3 k. ú. Děčín do 2 let ode dne vydání kolaudačního
rozhodnutí na užívání stavby trafostanice na pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a dále
s podmínkou, že v rámci projednávání stavebního řízení bude stanovena podmínka
případné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny a keře.
Usnesení č. ZM 17 03 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 622/10 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
– cca 100 m2, vč. stavby opěrné zdi a části pozemku p. č. 622/7 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 7 m 2 – pouze stávající vjezd), vše
v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní D. D. za cenu 690,00 Kč/m2 +
ostatní náklady + cena za opěrnou zeď ve výši 58.927,00 Kč, s podmínkou zatížení
prodávaných částí pozemků p. č. 622/7 a 622/10 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení kanalizační přípojky a šachty,
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka sítě (statutární město Děčín) a s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků
p. č. 622/7 a 622/10 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze (služebnost
cesty) pro vlastníky pozemků p. č. 622/8 a 622/9 k. ú. Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 03 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 622/10 v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 622/10 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven – cca 3 m2, pod stávajícími garážemi, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele J. a L. D. za cenu 2.070,00 Kč/m 2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína,
v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení akce „LP Bělského potoka, ř. km 0,200
– 0,250“ a
schva luje
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prodej částí pozemků p. č. 1156/2 o výměře 4 m 2, p. č. 1156/3 o výměře 24 m2, p. č. 220/2
o výměře 2 m2 a st. p. č. 42 o výměře 8 m2, (dle GP č. 755-168/2014 se jedná
o p. č. 1156/4, 1156/5, 220/6, díl „d“) vše k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro Lesy ČR s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku č. 4215-2-2017 ze dne 04.01.2017, tj. 1.800,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, návrh na prodej částí
pozemků a jejich zatížení věcným břemenem, v k. ú. Děčín a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017 v plném znění, z důvodu
nových skutečností,
2. prodej části pozemku p. č. 1717/1 a části pozemku p. č. 1717/2 k. ú. Děčín (dle GP
č. 2502-98/2016 se jedná o p. č. 1717/10 o výměře 100 m2) se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana J. S., za cenu 80.000,00 Kč + ostatní náklady
s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2 v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
zařízení dálkového teplovodního potrubí a sdělovacího kabelu, včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě Termo Děčín a.s., Oblouková 958/25, Děčín I za cenu dle Zásad,
tj. 11.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 03 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schva luje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 09 08 11 ze dne 24. 11. 2016,
týkající se prodeje podílu ve výši ½ pozemku p. č. 694 k. ú. Podmokly, ve smyslu změny
textu z původního znění „za cenu 132.480,00 Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu
57.030,00 Kč dle znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé, který doložil žadatel +
ostatní náklady“, dle žádosti kupujícího.
Usnesení č. ZM 17 03 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 05 12 ze dne 15. 12. 2016, týkající se
prodeje podílu ve výši ½ pozemků v k. ú. Velká Veleň, v plném znění, z důvodu žádosti
kupujícího o změnu výše kupní ceny a změnu kupujícího a
neschva luje
prodej podílu ve výši ½ pozemků p. č. 1310/3 o vým. 80 m2, p. č. 1623/3 o vým. 187 m2 a
p. č. 1623/4 o vým. 106 m2 vše k. ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím,
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do podílového spoluvlastnictví pro paní M. Š. a M. Š., za cenu 1.865,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 17 03 07 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje
pozemků p. č. 899/50 a 899/34 v k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 10 05 11 ze dne 15.12.2016, týkající se výše kupní
ceny, z původního textu“ „….za cenu 625.200,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text:
„…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 669-043/2016,
tj. 414.733,00 Kč + ostatní náklady, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII
odst. 3 Postupu a zásad.
Usnesení č. ZM 17 03 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje
pozemku p. č. 588 v k. ú. Křešice u Děčína a
neschva luje
částečnou revokaci usnesení č. RM 16 17 37 32 ze dne 04.10.2016, týkající se výše kupní
ceny, z původního textu“ „….za cenu 46.500,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „…za
cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé, nemovité věci č. 5554-084-16,
tj. 23.810,00 Kč + ostatní náklady.
Dle znaleckého posudku je tento pozemek obtížně obchodovatelný, nejedná se o čl. VII
odst. 3 Postupu a zásad.
Usnesení č. ZM 17 03 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.02.2017 do 30.03.2017 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.
Předseda návrhové komise:

Mgr. Milan Rosenkranc v. r.

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.
Ing. Valdemar Grešík v. r.
Mgr. Marie B l a ž k o v á v. r.
primátorka
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 30.03.2017
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 03 07 15 z důvodu administrativní chyby
u číselného označení pozemku.
Původní texty usnesení
Usnesení č. ZM 17 03 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 622/7 v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 622/10 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven – cca 3 m2, pod stávajícími garážemi, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele J. a L. D. za cenu 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Nový texty usnesení
Usnesení č. ZM 17 03 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 622/10 v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 622/10 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven – cca 3 m2, pod stávajícími garážemi, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele J. a L. D. za cenu 2.070,00 Kč/m 2 + ostatní náklady.

Předseda návrhové komise: Mgr. Milan Rosenkranc v. r.
Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.
Ing. Valdemar Grešík v. r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v. r.
primátorka
Děčín, 31.3..2017
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