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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26.09.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jakuba Houšku a doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc.
Usnesení č. ZM 19 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 19 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 19 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2019 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 07 04 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 06 ze dne 25.04.2019 (vyřazeno
z další kontroly).
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Usnesení č. ZM 19 07 04 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 15 ze dne 25.04.2019 (vyřazeno
z další kontroly).
Usnesení č. ZM 19 07 04 03
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.09.2019.
Usnesení č. ZM 19 07 04 04
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál a
schvaluje
financování jmenovitých investičních akcí a velkých oprav uvedených v příloze tohoto
materiálu z rozpočtu statutárního města Děčín roku 2020 v celkovém objemu 82.418 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 19 07 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní D. J. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 209 na p. p. č. 191 v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní D. J. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č. 192
v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č. p. 209 na p. p. č. 191 v k. ú. Křešice u
Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 07 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 81 na st. p. č. 75 v k. ú. Velká Veleň a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu M. B. na výstavbu čistírny odpadních vod na st. p. č. 75
a p. p. č. 1555/3 v k. ú. Velká Veleň k rodinnému domu č. p. 81 na st. p. č. 75 v k. ú. Velká
Veleň dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 07 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. Z. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 87 na st. p. č. 76 v k. ú. Velká Veleň a
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rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu M. Z. na výstavbu čistírny odpadních vod na st. p. č. 76
v k. ú. Velká Veleň k rodinnému domu č. p. 87 na st. p. č. 76 v k. ú. Velká Veleň dle
platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 07 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. P. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem J. P. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byty v objektech Labské nábřeží 66, Děčín XI a Čsl. partyzánů 378, Děčín
XXXII v celkové výši 2.860.569,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 286.057,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 07 04 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. K. 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 panu J. K.
Usnesení č. ZM 19 07 04 10
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé
s.r.o., se sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky
uzavření této dohody formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději
do 31.10.2019.
Usnesení č. ZM 19 07 04 11
Zastupitelstvo města
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x
Lužická“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020
v předpokládané min. výši 334.815,00 Kč vč. DPH (276.707,00 Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v předpokládané
výši 334.815,00 Kč vč. DPH (276.707,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 19 07 04 12
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - III. etapa“ a
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schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ do programu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky podél silnice I/13 III. etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1 356 tis. Kč
včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci chodníkové plochy.
Usnesení č. ZM 19 07 04 13
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Jaroslava Kratochvíla do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2019-2023.
Usnesení č. ZM 19 07 04 14
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Blaženu Julákovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2019-2023.
Usnesení č. ZM 19 07 04 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. N. a pana V. K. o prominutí pohledávky a
schvaluje
prominutí pohledávky pro pana J. N. a pana V. K. ve výši 50 % za bezdůvodné obohacení
z důvodu užívání staveb bez č. p./č. e., kůlen na pozemku p. č. 115/4 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 19 07 04 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana P. N. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem P. N. v celkové výši 11.789,15 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 07 04 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů V. o prominutí pohledávky za příslušenství
pohledávky při placení nájmu bytu a
schvaluje
prominutí části pohledávky města za manžely V., a to o snížení poplatku z prodlení z částky
20.186,37 Kč na 10 %, tj. na částku 2.018,64 Kč a
neschvaluje
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prominutí úroku z prodlení v částce 2.049,48 Kč.
Usnesení č. ZM 19 07 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci
Hudebního festivalu Labefest 2020 v rámci Městských slavností Děčín 2020 a
souhlasí
1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2020 v rámci Městských slavností Děčín 2020
v termínu od 15.05.2020 do 16.05.2020,
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2020 s rozpočtem 950.000,00 Kč v rámci
schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 19 07 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby a
rozhodlo
materiál stáhnout a
pověřuje
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín provedením kontroly postupu vyřízení „Petice“
týkající se změny dopravní obslužnosti Horní Oldřichova.
Usnesení č. ZM 19 07 04 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí daru na spolufinancování sociální služby
Správě zdravotních a sociálních služeb v Chebu, p. o. a
rozhodlo
1. poskytnout finanční dar na spolufinancování sociální služby Správě zdravotních a
sociálních služeb v Chebu, p. o. ve výši 10.000,00 Kč
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou číslo 2 tohoto materiálu
Usnesení č. ZM 19 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 642, jehož součástí je stavba
čp. 143 a p. č. 643/1 k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 642 o výměře 735 m2, jehož součástí je stavba čp. 143 a
pozemek p. č. 643/1 o výměře 2034 m2, vše v k. ú. Chrochvice s tím, že v objektu je umístěno
zařízení pro varování obyvatel (siréna).
Usnesení č. ZM 19 07 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje

5

záměr města prodat části pozemků p. č. 79/1 a 78/3 v k. ú. Podmokly o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2) s tím, že je nutné respektovat závěry
studie č. 202-15, zpracované Ing. Miroslavem Ouzkým, tzn., že následné oplocení koupeného
pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.
Usnesení č. ZM 19 07 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2060 v k. ú. Děčín o výměře 241 m2.
Usnesení č. ZM 19 07 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2979 v k. ú. Děčín o výměře 3 m2 (dle GP č. 2651107/2019 se jedná o díl „b“).
Usnesení č. ZM 19 07 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1586/2 o výměře cca 102 m2, část pozemku p. č. 3021
o výměře cca 211 m2 a část pozemku p. č. 1588/2 o výměře 13 m2, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 07 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 2804 k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2804 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 1.160 m2).
Usnesení č. ZM 19 07 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 549 o vým. dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 07 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 751/9 o vým. 498 m2 a pozemek p. č. 1076/4 o vým. 25 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 19 07 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín o výměře dle GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 07 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 307 m2.
Usnesení č. ZM 19 07 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 646/2 o vým. 360 m2, p. č. 664/3 o výměře 8345 m2,
p. č. 664/4 o výměře 1214 m2, p. č. 665 o výměře 1195 m2 a p. č. 666 o výměře 181 m2 vše
k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 19 07 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 405/2 o vým. 292 m2, ani jeho část, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 19 07 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 1037/1 k. ú. Horní
Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 100 m2).
Usnesení č. ZM 19 07 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 376/2 o vým. 182 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
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Usnesení č. ZM 19 07 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1322 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2).
Usnesení č. ZM 19 07 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 425/14 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 07 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 425/15 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 07 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků (majetkoprávní urovnání) a
nezveřejňuje
záměr města směnit:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 224/2 v k. ú. Děčín o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 2,00 m2),
- do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 276/93 v k. ú. Březiny u Děčína
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 3,00 m2),
Usnesení č. ZM 19 07 05 19
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Nebočady
do majetku města a
schvaluje
1. nabytí pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 bezúplatným převodem
od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 36/U/MB/2019 pozemku p. č. 161/5 k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 od ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 07 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemku pod místní
komunikací v k. ú. Podmokly a
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schvaluje
uzavření smlouvy č. 25/U/Fi/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p. č. 2361/12
o výměře 244 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 07 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. DěčínStaré Město do majetku města a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 37/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku
p. č. 605 o vým. 105 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 07 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. DěčínStaré Město do majetku města a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 35/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku
p. č. 709/1 o vým. 25 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 07 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku
v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 38/U/MB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku
p. č. 276/42 o vým. 154 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 07 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na majetkoprávní urovnání po dokončení akce „Most
č. ev. DC-044P u Promptusu, Děčín - spojnice ul. Březová - Krokova“ a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 305/5 k. ú. Děčín - Staré Město (dle GP č. 911-342/2018 se jedná
o p. č. 305/10 o výměře 17 m2) od manželů Š. a J. V. za cenu 1.200,00 Kč/m2 + ostatní
náklady, po přidělení finančních prostředků.
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Usnesení č. ZM 19 07 05 25
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
výkup částí pozemku p. č. 271/20, dle GP č. 771-83/2017 nově ozn. jako p. p. č. 271/21
o vým. 9 m2 a díly „a“ + „b“ o vým. 2 m2, v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví p. V. P. do majetku města, za cenu 9.900,00 Kč + poplatek za
užívání pozemku bez nájemního vztahu za období od 26. 1. 2017 do doby vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 19 07 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p. č. 551 v k. ú. Chrochvice a
neschvaluje
výkup pozemku p. č. 551 o vým. 173 m2 v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice do majetku města, za cenu dle znaleckého posudku, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 07 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí do majetku souboru nemovitostí v k. ú. Děčín a
schvaluje
nabytí nemovitostí, a to pozemku p. č. 2640 zast. pl., o výměře 262 m 2 včetně stavby
bez čp/če obč. vyb., p. č. 2641 zast. pl., o výměře 1256 m2 včetně stavby čp. 596, jiná st.,
p. č. 2642 zast. pl., o výměře 1966 m2 včetně stavby bez čp/če obč. vyb., p. č. 2643 zast. pl.,
o výměře 1468 m2 včetně stavby čp 595, jiná st., p. č. 2644 zast. pl., o výměře 1510 m 2
včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2645 zast. pl., o výměře 1332 m 2 včetně stavby
bez čp/če jiná st., p. č. 2646 zast. pl., o výměře 762 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st.,
p. č. 2647 zast. pl., o výměře 1164 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2648 ostat. pl.,
o výměře 6149 m2 vše v k. ú. Děčín z vlastnictví ČR - Správa státních hmotných rezerv,
Šeříková 616/1, Malá Strana, 15000 Praha 5 do majetku statutárního města Děčín formou
bezúplatného převodu.
Usnesení č. ZM 19 07 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb formou
dohadovacího řízení a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2 formou dohadovacího
řízení s tím, že stanovená cena pro prodej pozemku dle „Zásad" činí 228.900,00 Kč a je
výchozí cenou pro toto řízení.
Usnesení č. ZM 19 07 05 29
Zastupitelstvo města projednalo stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a. s.,
Teplice a
schvaluje
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stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
za cenu dle znaleckých posudků.
Usnesení č. ZM 19 07 05 30
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 805 o výměře 1 388 m2 v k. ú. Podmokly
ve vlastnictví společnosti MAPE REAL a.s., se sídlem Resslova 638/6, Děčín IV, dle čl. VII
Kupní smlouvy č. j. OMH/67565/10/12/Cer.
Usnesení č. ZM 19 07 05 31
Zastupitelstvo města projednalo problematiku směny částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 29 ze dne 20.09.2018, týkající se směny částí pozemků
v k. ú.Chrochvice, v plném znění,
2. směnu:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4, část pozemku
p. č. 677/1 a část pozemku p. č. 270/1 vše v k. ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018
se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56m2 a díl „f“ o výměře 132 m2),
do vlastnictví spol. Dugeen s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu
172.710,00 Kč + ostatní náklady
- do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice
(dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře
229 m2), z vlastnictví spol. Dugeen s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu
272.710,00 Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 19 07 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej a informaci k problematice pozemku
p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1250/35 o výměře 1483 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 28.06.2019 do 26.09.2019 a tyto
bere na vědomí
a
pověřuje
kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města prověřením ceny za litý asfalt sjednané v rámci
veřejné zakázky s názvem „Výspravy komunikací litým asfaltem“.
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Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

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

Ověřovatelé zápisu:

Jakub Houška v.r.

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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