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 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28.03.2019 a 03.04.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 03 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jitku Flachsovou a RSDr. Jaroslava Horáka.
Usnesení č. ZM 19 03 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Bc. Petr Zdobinský
Ing. Bc. Tomáš Brčák

Usnesení č. ZM 19 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 20/2019 – RO 22/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů
o 176.912 tis. Kč a zvýšení financování o 176.912 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 19 03 03 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
18.03.2019 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 19 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní M. M. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní M. M. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Dvořákova 1316/9, Děčín II ve výši 1.139.346,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 113.934,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 03 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Z. H. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní Z. H. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Vítězství 66, Děčín XXXII ve výši 162.453,00 Kč, a to o snížení
na částku 35.400,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 03 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a M. Z. o prominutí příslušenství
pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
neprominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytu a
souhlasí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - poplatku z prodlení
v celkové výši 41.461,00 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence pokryl jistinu a náklady
řízení v plné výši.
Usnesení č. ZM 19 03 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní E. L. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem
bytu a
souhlasí
se snížením přihlášené pohledávky za příslušenství - poplatku z prodlení v insolvenčním řízení
z částky 58.964,00 Kč na částku 45.570,00 Kč, tj. aby předpokládaný výnos z insolvence
pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši.
Usnesení č. ZM 19 03 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení soudního smíru s panem J. S. a
schvaluje
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přistoupení na navrhovaný smír s panem J. S. ve sporu o zaplacení dlužného nájemného a
služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. Loubská čp. 80, Děčín v částce 12.355 Kč s přísl.,
spočívající v tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze stran nebude žádat po druhé
náhradu nákladů řízení.
Usnesení č. ZM 19 03 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace paní J. G. na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu
č. p. 197 na st. p. č. 189 v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ze dne
03.10.2018 evid. č. 2018-0677/OE s paní J. G. v předloženém znění a poskytnutí účelové
dotace na výstavbu čistírny odpadních vod.
Usnesení č. ZM 19 03 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 7 na st. p. č. 2279 v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 2280/5 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 7 na st. p. č. 2279
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 03 04 08
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Zajištění bezbariérových úprav
MŠ Liliová v Děčíně“ a
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění bezbariérových úprav
MŠ Liliová v Děčíně“ na MŠMT ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility
pro všechny na období 2016 - 2025, o celkových předpokládaných nákladech projektu,
a to 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši
předpokládaných celkových nákladů projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 542.962,06 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 19 03 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín
– Městské turistické centrum Děčín – a návrh na schválení zřizovací listiny této organizační
složky a
zřizuje
organizační složku statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a
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schvaluje
zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín - Městské turistické centrum
Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 03 04 10
Zastupitelstvo města projednalo informace o připravovaném záměru rozvojové zóny Děčín východní nádraží a tyto
bere na vědomí
a
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 117D083 Ministerstva pro místní
rozvoj na vypracování studie řešeného území rozvojové zóny východního nádraží
v předpokládaném objemu 2,3 mil. Kč vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč;
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 2,3 mil. Kč
vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč;
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 15 %
celkových uznatelných nákladů, tj. min. 345 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 19 03 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín za rok 2018,
předložený Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín za rok 2018 paní Věnceslavě Zimmermannové.
Usnesení č. ZM 19 03 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2019 na podporu aktivit v oblasti kultury
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně a
rozhodlo
o poskytnutí dotace v roce 2019 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 19 03 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 48. ročník Mistrovství
floristů ČR „Děčínská kotva 2019“ a
rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína
Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce
„Děčínská kotva 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
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Usnesení č. ZM 19 03 04 14
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.02.2019.
Usnesení č. ZM 19 03 04 15
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.03.2019.
Usnesení č. ZM 19 03 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok
2019 a
rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace v roce 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti sportu:
1. BASTA CHEERLEADERS z. s. - BASTA CHEERLEADERS Děčín LADIES:
15.000,00 Kč
2. Basketbalový klub Děčín z. s. - PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže;
Organizační a sportovní zajištění chodu Basketbalového klubu Děčín z. s.:
1.600.000,00 Kč
3. BC ARMEX Děčín z. s. - Rozvoj boxu v Děčíně: 260.000,00 Kč
4. Bella Danza Děčín z. s. - Podpora systematické výuky sportovního tance v Děčín
pro rok 2019; Celorepubliková soutěž sportovního tance O poklad Děčínského zámku:
40.000,00 Kč
5. BK Děčín s.r.o. - BK ARMEX Děčín - basketbal muži: 1.600.000,00 Kč
6. CLIFF, s.r.o. - Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids: 30.000,00 Kč
7. Česká streetballová federace, z.s. - Labský streetballový pohár - 24. ročník:
60.000,00 Kč
8. FaJJn aerobik Děčín, z. s. - Výchova aerobikové mládeže - FaJJn aerobik Děčín:
80.000,00 Kč
9. FK JUNIOR Děčín z. s. - " Zvýšení úrovně fotbalu", " DĚTI NA FOTBALE“:
500.000,00 Kč
10. Fotbalová akademie Petra Voříška - Výchova fotbalové mládeže: 280.000,00 Kč
11. HC Děčín z. s. - Sportovní činnost HC Děčín v roce 2019; Čokoládový puk 2019,
42. ročník; Hokejová škola Petra Tenkráta 2019: 900.000,00 Kč
12. HC Grizzly Děčín, s.r.o. - II. NHL 2019: 500.000,00 Kč
13. Her Majesty, z. s. - Tanec jako druh sportu, Her Majesty na World of Dance v Belgii:
25.000,00 Kč
14. JUMP FOR JOY z. s. - Jezdectví 2019 - příprava na účast MČR juniorů a mladých
jezdců; Jezdectví 2019 - příprava na účast ME juniorů a mladých jezdců; Jezdectví
2019 - příprava na účast v Poháru národů (PN) juniorů a mladých jezdců: 35.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Celoroční práce s mládeží:
17.000,00 Kč
16. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. - Sportovní aktivity oddílů střediska
Úsvit Děčín; Nadstandardní reprezentace města na závodech: 17.000,00 Kč
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17. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. - BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO
ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 110.000,00 Kč
18. Karatedó Steklý, z.s. - Bojová umění v Děčíně 2019: 110.000,00 Kč
19. Klub vodních motoristů Děčín, z. s. - Formula Future Děčín; 1. kolo MČR v Děčíně,
Zdvihací zařízení: 35.000,00 Kč
20. Hozák Josef, Ing. - Udržení a zvýšení výkonnosti sportovců v dorostenecké kategorii běžecké lyžování: 5.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z. s. - Cvičte s námi: 25.000,00 Kč
22. OFBIKE SCOTT TEAM z. s. - OFBIKE SCOTT TEAM zahraniční závody: 10.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecký klub Děčín 2019: 90.000,00 Kč
24. Rákosníček Děčín, z. s. - V pohybu: 15.000,00 Kč
25. RSK Boxing Děčín, spolek - Boxujeme a učíme se: 15.000,00 Kč
26. SK Kraso Děčín, z. s. - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého
kraje a města Děčín, závody v krasobruslení Křišťálová brusle 2019 Děčín:
45.000,00 Kč
27. SKST Děčín, z. s. - Rozvoj mládežnického sportu v SKST Děčín, z.s.,: 55.000,00 Kč
28. SK Březiny z. s. - Systematická práce s mládeží v oblasti sportu, Dva jednodenní
turnaje květen, září 2019: 60.000,00 Kč
29. Sportovní klub Děčín, z. s. - Sport mládeže 2019: 850.000,00 Kč
30. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s. - Zajištění celoroční činnosti mládeže centrum SG: 80.000,00 Kč
31. Sportovní klub TKC Děčín, z. s. - Hejbni kostrou... a zkus to třeba s korfbalem; ELBE
CUP 2019 – oslava 30 let korfbalu v Čechách: 70.000,00 Kč
32. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - Celoroční činnost všech oddílů; C akce
sportovního kalendáře, Nadstandardní reprezentace - Světová Gymnaestrada WG
2019: 70.000,00 Kč
33. TJ Gymnastika Děčín, z. s. - Sportovní činnost mládeže - podpory systematické
dlouhodobé činnosti; Závod O pohár Věry Čáslavské DC Kotva 2019: 60.000,00 Kč
34. Tleskačky z.s. - Rozvoj činnosti roztleskávaček v rámci sportovních a tanečních aktivit:
20.000,00 Kč
35. TJ Kajak Děčín z. s. - Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže; Nadstandardní
reprezentace města 370.000,00 Kč
36. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z. s. - Aktivní sport pro romskou a neromskou mládež:
25.000,00 Kč
37. TJ Slavoj Děčín, z. s. - Systematická příprava dětí a mládeže v oddíle házené,
Házenkářská školní liga: 70.000,00 Kč
38. TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
39. TJ Spartak Boletice n.L., z. s. - Podpora mládeže ve fotbalovém oddílu v roce 2019:
55.000,00 Kč
40. TJ Union Děčín – spolek - Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2019:
100.000,00 Kč
41. Triatlonový klub Triade o. s. - Oddíl Triatlonu: 30.000,00 Kč
42. Triatlonový klub Triade o. s. - Děčín sporf fest TRIADE 2019: 70.000,00 Kč
43. Veslařský klub Slavia Děčín z. s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické
dlouhodobé činnosti mládeže ve věku do 19 let: 150.000,00 Kč
44. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z. s. - Celoroční práce s dětmi a mládeží
od 5ti do 23 let ve volejbale; Turnaje ČR Poháru nadějí ve volejbale: 380.000,00 Kč
45. WINTERMAN s.r.o. - WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2019: 60.000,00 Kč
46. Život na hraně o. s. – Prestige v pohybu: 25.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 03 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok
2019 a
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rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti kultury a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
v předloženém znění:
1. ARBOR - spolek pro duchovní kulturu - MHF Lípa Musica 2019 - koncert v Děčíně:
25.000,00 Kč
2. Bella Danza Děčín z. s. - Ples taneční školy: 0,00 Kč, 25.000,00 Kč na projekt
Systematická výuka společenského tance v roce 2019
3. Děčínský pěvecký sbor - Koncertní činnost v roce 2019: 100.000,00 Kč
4. Děčínský symfonický orchestr - Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné hudby –
100.000,00 Kč
5. Her Majesty, z. s. - Taneční show Her Majesty: 10.000,00 Kč Her Majesty street dance
company: 30.000,00 Kč
6. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Kulturní a volnočasové aktivity
skautského střediska v roce 2019: 44.000,00 Kč
7. Mateřské centrum Bělásek z. s. - Akce s Běláskem 2019: 30.000,00 Kč
8. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, s.r.o. - 26. MFF Praha - FEBIOFEST
2019_REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN: 10.000,00 Kč
9. Nerudný fest.cz - Mladí Ladí Dětem: 15.000,00 Kč
10. Viktor Sklenář - DC Underground fest 2019: 0,00 Kč
11. Slunečnice, z. s. - Spojené světy - 30 let svobody: 00,00 Kč, Oceňování nejlepších
dobrovolníků roku 2018: 00,00 Kč
12. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín - „Nebojme se muzikálu!“: 50.000,00 Kč
13. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s. - Divadelní představení "Srdce
nad Olympem": 0,00 Kč
14. Svaz českých divadelních ochotníků, z. s. - Děčínská brána 2019 + činnost DS Karel
Čapek Děčín v roce 2019: 90.000,00 Kč
15. TJ Sokol Bělá - Bělá žije aktivně: 0,00 Kč
16. Židovská obec Děčín - Synagoga místem pro kulturu v Děčíně: 60.000,00 Kč
17. Žlutá žirafa-centrum výzkumu a vzdělávání - Mami, Tati, hraj si s námi: 25.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 03 04 18
Zastupitelstvo města projednalo podnět zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše
Brčáka ze dne 13.03.2019 ve věci poskytnutí informací k akci "Obnova historické části
Podmokel - etapa C" a
doporučuje
radě města, aby:
1. vypracovala odpověď na položené otázky navrhovatele Bc. Petra Zdobinského v písemné
podobě,
2. zřídila komisi rady města k problematice "Revitalizace Podmokel" a jmenovala předsedu
a její členy v doporučeném složení:
dva členy České pirátské strany - Bc. Petr Zdobinský a Mgr. Jan Šmíd,
jeden člen Občanské demokratické strany s podporou Svobodných - Ing. Bc. Tomáš
Brčák,
jeden člen Volba pro Děčín - Mgr. Otto Chmelík,
jeden člen České strany sociálně demokratické - Václav Němeček,
jeden člen Náš Děčín - Ing. Vladislav Raška,
dva členové ANO 2011 - Martin Liesel a Mgr. Petr Látal
s tím, že činnost komise bude ukončena písemnou zprávou.
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Usnesení č. ZM 19 03 04 19
Zastupitelstvo města projednalo informace o programu URBACT III OPERATIONAL
PROGRAMME (2014-2020) a o projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě
zaměřené na strategie zelené a modré infrastruktury“ města Thessaloniki a
rozhodlo
o partnerství města Děčín v projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené
na strategie zelené a modré infrastruktury“ podpisem deklarace.
Usnesení č. ZM 19 03 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída na to, aby usnesením
uložilo radě města, která ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obecních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), vykonává
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, odvolat Mgr. Romana Stružinského z funkce
člena představenstva společnosti a
bere na vědomí
návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída uložit radě města, která ve funkci jediného akcionáře podle
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech a družstvech (dále jen zákon
o obchodních korporacích), vykonává působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik
města Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, odvolat
Mgr. Romana Stružinského z funkce člena představenstva společnosti.
Usnesení č. ZM 19 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací
v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 1051/16 o výměře 1270 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, pod stavbou místní
komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením
33c, bezúplatným převodem od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1205 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 10 m2).
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Usnesení č. ZM 19 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 915/9 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 57 m2).
Usnesení č. ZM 19 03 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 778/27 o výměře 549 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana J. B., za cenu 164.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 03 05 06
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven od p. M. Č. a p. J. S. do majetku města, za cenu 500 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 19 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a návrh na nabytí pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 17 ze dne 30.11.2017, týkající se výkupu pozemku
p. č. 673/3 k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nových skutečností a
2. nabytí pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín z majetku ČR - ÚZSVM do majetku města
úplatným převodem formou výběrového řízení a
3. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku p. č. 673/3 k. ú. Děčín do majetku města, tj. nabytí
v dražbě, ve veřejné soutěži nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu
s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění.
Usnesení č. ZM 19 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.03.2019 do 28.03.2019 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka:

Bc. Gabriela Hodboďová v.r.
Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Flachsová v.r.

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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