Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 15.09.2022
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 22 08 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Bc. Petra Zdobinského a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 22 08 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Jiří Chára
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Petr Toncar, DiS.

Usnesení č. ZM 22 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 22 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2022 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 22 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s
analýzou financí a ratingem na období 2023 - 2027 a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 22 08 05 01
Zastupitelstvo města
rozhodlo
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1. o poskytnutí finančního daru pro Správu národního parku České Švýcarsko ve výši
35.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem
„Budoucnost managementu toků povodí Labe v pohraničním regionu ČR a SRN“,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 22 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh sociálně zdravotní komise na poskytnutí dotací
u žádostí nad 50.000,00 Kč pro rok 2022 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny II. a
rozhodlo
o poskytnutí dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí
a na podporu rodiny II. dle důvodové zprávy a příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cinka, z.s. - NZDM Centrum - 31.000,00 Kč
ADP ANNA, s.r.o. - Pečovatelská služba - 45.000,00 Kč
ADP ANNA, s.r.o. - Odlehčovací služba - 41.000,00 Kč
Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 11.000,00 Kč
Agentura Osmý den, o.p.s. - Poradna - 30.000,00 Kč
Agentura osobní asistenční služby, z.ú. - Osobní asistence - 190.000,00 Kč
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s. - Poradenství
11.000,00 Kč
8. Centrum Lira, z.ú. - Raná péče - 30.000,00 Kč
9. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 19.000,00 Kč
10. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociálně terapeutické dílny
21.000,00 Kč
11. Fokus Labe, z.ú. - Sociálně aktivizační služby - 12.000,00 Kč
12. Fokus Labe, z.ú. - Odborné sociální poradenství - 10.000,00 Kč
13. Fokus Labe, z.ú. - Centrum duševního zdraví - 36.000,00 Kč
14. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny - 50.000,00 Kč
15. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanská poradna - 35.000,00 Kč
16. Indigo Děčín, z.s. - Terénní program - 46.000,00 Kč
17. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 43.000,00 Kč
18. Jurta, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny - 25.000,00 Kč
19. Jurta, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 11.000,00 Kč
20. Jurta, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení - 17.000,00 Kč
21. Jurta, o.p.s. - Chráněné bydlení - 30.000,00 Kč
22. Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - Nízkoprahové denní centrum - 100.000,00 Kč
23. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Pečovatelská služba - 64.000,00 Kč
24. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Domov se zvláštním režimem
70.000,00 Kč
25. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat dítěte do rodiny
6.000,00 Kč
26. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat do společnosti
30.000,00 Kč
27. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. - Krizová poradna - 13.000,00 Kč
28. Prosapia,z.ú., společnost pro rodinu - Klub pro mladé - 37.000,00 Kč
29. Prosapia,z.ú., společnost pro rodinu - Poradna - 27.000,00 Kč
30. Prosapia,z.ú., společnost pro rodinu - Pečovatelská služba - 19.000,00 Kč
31. Spirála, Ústecký kraj, z.s. - Krizová pomoc pro rodiny s dětmi - 60.000,00 Kč
32. Valerie-Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory - 86.000,00 Kč
33. Valerie-Homecare, s.r.o. - Odlehčovací služba - 7.000,00 Kč
34. ADP-ANNA, s.r.o. - Domov pro seniory - 23.000,00 Kč
35. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum pro moderní rodinu - 29.000,00 Kč
36. Rákosníček Děčín, z.s. - Senior klub - 29.000,00 Kč
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-

-

-

37. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba - 33.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 22 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 4 k Zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín - Středisko městských služeb Děčín,
schvaluje
Dodatek č. 4 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín - Středisko
městských služeb Děčín a
bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. ZM 22 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti Bajger s.r.o.
za nedodržení lhůty pro provedení díla „MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava
zpevněných ploch“ a
neschvaluje
prominutí smluvní pokuty.
Usnesení č. ZM 22 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost S. M., Děčín IV o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek se S. M. v celkové výši 82.640,08 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 22 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci
v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2023 a
schvaluje
Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti
sportu“ v roce 2023.
Usnesení č. ZM 22 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
v roce 2022 ve výši nad 50.000,00 Kč a
rozhodlo
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poskytnout subjektům působícím v oblasti sportu individuální dotace v roce 2022 u žádostí
ve výši nad 50.000,00 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění:
1. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., IČO: 68298374 - Reprezentace města Děčín
na MS 2022 v Německu: 35.000,00 Kč,
2. TJ Gymnastika Děčín, z.s., IČO: 46797696 - Akademie Věry Čáslavské, oslava pohybu,
vystoupení sportovců, fotogalerie - 30.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 22 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančního daru a
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru obci Hřensko, a to:
1. do obnovy infrastruktury obce ve výši 1 mil. Kč a
2. jako pomoc občanům - vlastníkům vyhořelých domů v Mezné ve výši 300 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 22 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč Ústeckému
kraji, IČ:70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na zajištění lékařské
pohotovostní služby na rok 2022 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2022 ve výši 400.000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 22 08 05 10
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 7/2022 ze dne 5. 9. 2022 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 22 08 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice o bezúplatný převod hasičského dopravního
automobilu Volkswagen Transporter, RZ: 1UL 9894 a
rozhodlo
o bezúplatném převodu hasičského dopravního automobilu Volkswagen Transporter, RZ: 1UL
9894, z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice, se sídlem Spojenců 159,
407 11 Děčín XXXII.
Usnesení č. ZM 22 08 05 12
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
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zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.09.2022.
Usnesení č. ZM 22 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1250/18 zast.pl. v k. ú. Děčín podíl ve výši 751/30832 O. O.,
za cenu 9.464,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci části usnesení ZM ve věci prodeje
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 22 02 04 02 ze dne 24.2.2022
ve smyslu vypuštění textu ...“s podmínkou zachování propojení ulice Ruská a Jungmannova“.
Usnesení č. ZM 22 08 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 246/21 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 312 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 561 k. ú. Podmokly o výměře 237 m2, za účelem
majetkového urovnání.
Usnesení č. ZM 22 08 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 115/3 k. ú. Bělá u Děčína
a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 115/3 k. ú. Bělá u Děčína (dle geometrického plánu č. 827332/2021 se jedná o st. p. č. 1010 o výměře 1 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
J. P., za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1401-111/2022, tj. 600,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
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prodej pozemku p. č. 35/1 o výměře 655 m2 v k. ú. Velká Veleň, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro J. a A. F., za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1403113/2022, tj. 360.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1999/17 k. ú. Děčín (dle GP č. 2800-71/2022 se jedná
o p. č. 1999/22 o výměře 51 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. Pomonte
s.r.o., Francouzská 836/31, Praha 2 - Vinohrady, za cenu dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé č. 1402-112/2022, tj. 35.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 118/1 k. ú. Loubí u Děčína o výměře 2 512 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1300/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 86 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 629 k. ú. Podmokly o výměře 202 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1056/4 o výměře 1197 m2 a st. p. č. 552 o výměře 111 m2
vše k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 22 08 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 890 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 22 08 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2959 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 22 08 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 324/1 k. ú. Dolní Žleb o výměře 373 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro P. Ř. a A. Ř., za cenu dle znaleckého posudku č. 1416-126/2022,
tj. 28.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína formou
dohadovacího řízení a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1 698 m2 formou dohadovacího
řízení s tím, že cena pro prodej pozemku je stanovena dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé č. 1360-070/2022, tj. 1.760.000,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení.
Usnesení č. ZM 22 08 06 19
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína (nově dle geometrického plánu č. 818119/2019 ozn. jako díl „a“) o výměře 88 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od J. S., do
majetku města za cenu dle nabídky, tj. 44.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 22 08 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků k. ú. Horní Oldřichov
do majetku města od ČR - ÚZSVM a
schvaluje
1. nabytí pozemků p. p. č. 1549/2 o výměře 305 m2 a p. p. č. 1549/4 o výměře 77 m2
k. ú. Horní Oldřichov bezúplatným převodem od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, do majetku města,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 16/U/MB/2022 pozemků p. p. č. 1549/2 o výměře 305 m2 a p. p. č. 1549/4 o výměře
77 m2 k. ú. Horní Oldřichov od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, do majetku města.
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Usnesení č. ZM 22 08 06 21
Zastupitelstvo města projednalo souhlas s technickými podmínkami a ekologickými závazky
vztahujícími se k bezúplatnému převodu částí pozemku p. č. 3056/17 (dle GP č. 2585-80/2018
pozemky p. č. 3056/31, p. č. 3056/32) vše v k. ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
1. souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic
čj. S012716/2019-031 ze dne 26.10.2019 a
2. prohlášení, že s předmětným majetkem statutární město Děčín převezme i případné
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od Správy železnic požadovat jejich náhradu.
Usnesení č. ZM 22 08 06 22
Zastupitelstvo města projednalo souhlas s technickými podmínkami a ekologickými závazky
vztahujícími se k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2677/8 v k. ú. Děčín do majetku města
a
schvaluje
1. souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic
čj. S012715/2019-031 ze dne 30. 5. 2022 a
2. prohlášení, že s předmětným majetkem statutární město Děčín převezme i případné
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od Správy železnic požadovat jejich náhradu.
Usnesení č. ZM 22 08 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 123 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 264 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro M. Ch., za cenu dle znaleckého posudku č. 1359-105/2022,
tj. 162.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 85/2 o vým. 161 m2 a p. č. 1292/1 o vým. 6 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se
všemi součástmi a příslušenstvím pro J. a A. Z., za cenu dle znaleckého posudku č. 1392102/2022, tj. 39.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 945/6 a části pozemku p. č. 920/1 (nově dle GP č. 1041-90/2022
ozn. jako pozemek p. č. 945/10 o výměře 435 m2 a pozemek p. č. 920/12 o výměře 108 m2)
k. ú. Děčín-Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro M. Z., za cenu dle
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znaleckého posudku pro ocenění cenou obvyklou č. 1410-120/2022, tj. 162.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 06 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 52/1 o výměře 2 783 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 22 08 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 890 k. ú. Děčín-Staré Město o výměře dle GP
(cca 24 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 22 08 06 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. p. č. 574 k. ú. Folknáře o výměře 52 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2660/6 o výměře 1 600 m2 k. ú. Podmokly, za účelem
výstavby zdravotnického zařízení.
Usnesení č. ZM 22 08 06 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 359/8 v k. ú. Chrochvice o výměře cca 95 m2
za účelem výsadby ovocných stromů, výstavby dětského hřiště a stání pro auta.
Usnesení č. ZM 22 08 06 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1087/9 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. ZM 22 08 06 33
Zastupitelstvo města projednalo v souvislosti se závěry kontroly MVČR plnění nápravných
opatření při prodeji části pozemku p. č. 132/1 k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
uzavření souhlasného prohlášení s R. H. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 22 08 06 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 303/2 o výměře 25 877 m2 a st. p. č. 306 o výměře 22 m2
vše v k. ú. Krásný Studenec, ani žádnou jeho část.
Usnesení č. ZM 22 08 06 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 215 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 70 m2) za účelem výstavby garáží.
Usnesení č. ZM 22 08 06 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 81 a p. č. 103/1 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 66 m2) za účelem výstavby garáže.
Usnesení č. ZM 22 08 06 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 462/3 k. ú. Bynov o výměře 277 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 127 o výměře 35 m2 a část pozemku p. č. 134 o výměře
cca 320 m2 (dle geometrického plánu, který bude vyhotoven) oba v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 22 08 06 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
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nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 683/44 „část 2“ k. ú. Bynov o výměře dle GP
(cca 250 m2), který by byl vyhotoven.
Usnesení č. ZM 22 08 06 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej dvou částí pozemku v k. ú. Křešice u Děčína
a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 674 k. ú. Křešice u Děčína, první o výměře
cca 170 m2 a druhý o výměře cca 347 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 75/3 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 42 m2.
Usnesení č. ZM 22 08 06 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 504 (nově dle geometrického plánu č. 309-64/2022 ozn. jako
p. č. 504/4) k. ú. Dolní Žleb o výměře 60 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
id. ½ pozemku pro T. W. a id. ½ pozemku pro P. J. S. W., za cenu dle znaleckého posudku
o ceně obvyklé č. 1422-132/2022, tj. 15.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 08 07 01
Zastupitelstvo města projednalo protokol MVČR o kontrole samostatné působnosti u
statutárního města Děčín č.j. MV-102467-7/ODK-2022 ze dne 8.8.2022 včetně vypořádání
námitek ze dne 31.8.2022, nápravná opatření ke kontrolním zjištěním,
bere na vědomí
protokol MVČR o kontrole samostatné působnosti u statutárního města Děčín č.j. MV-1024677/ODK-2022 ze dne 8.8.2022 včetně vypořádání námitek ze dne 31.8.2022 a
ukládá
primátorovi města provedení nápravných opatření ke kontrolním zjištěním dle protokolu.
Usnesení č. ZM 22 08 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.06.2022 do 09.09.2022 a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 22 08 99 01
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu určeného člena zastupitelstva a pořizovatelky
o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín od roku 2010 a o činnosti určeného
člena zastupitelstva Otto Chmelíka v období od listopadu 2020 do září 2022 a tuto Zprávu
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Chára v.r.

Bc. Petr Zdobinský v.r.

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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