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 25.09.2014
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 14 07 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mojmír Skala
Vlastimil Lhoták
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 14 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 14 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo dokument Strategický plán rozvoje města Děčín pro období
2014 – 2020 a
schva luje
tento dokument.
Usnesení č. ZM 14 07 03 02
Zastupitelstvo města projednalo Koncepci prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 2018 a tuto
schva luje
jako rozvojový dokument města.
Usnesení č. ZM 14 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání 8. změny Územního plánu města Děčín
formou opatření obecné povahy a
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vydává
v souladu s § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu tuto změnu za podmínek návrhu
vyhodnocení jejího projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách.
Usnesení č. ZM 14 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2014 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 14 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. M. B., týkající se přímého odprodeje b.j.č. 791/5
v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I a
schva luje
přímý odprodej bytové jednotky č. 791/5 v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu 749/4407 na společných částech budovy čp. 791 a zastavěném
pozemku p.č. 2675 – zast. pl. a nádvoří, pro M. B., za nabízenou cenu ve výši 200.000,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav.
Usnesení č. ZM 14 07 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů D. a L. H., týkající se odprodeje podílu
ve výši 1148/3974 na domě čp. 136 ul. Litoměřická, Děčín III a na pozemku p.č. 488/1 v k.ú.
Děčín - Staré Město a
neschva luje
odprodej podílu ve výši 1148/3974 na domě čp. 136 ul. Litoměřická, Děčín III a na pozemku
p.č. 488/1 k.ú. Děčín - Staré Město, včetně součástí a příslušenství, pro manžele D. a L. H.,
za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 14 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje,
a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 4 ks akcií Českomoravské
konfederace odborových svazů, ul. Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, v této společnosti
a
1. r o z h o d l o o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 4 ks akcií Českomoravské
konfederace odborových svazů, ul. Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, v této
společnosti a
2. p o v ě ř u j e primátora města Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva
města dle bodu 1) tohoto usnesení Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s.
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Usnesení č. ZM 14 07 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na úpravu postupu při zpřístupňování podkladových
materiálů pro zasedání Zastupitelstva města Děčín před jeho konáním a
1. r e v o k u j e v plném rozsahu usnesení zastupitelstva města č. ZM 14 02 05 02 ze dne
20. 02. 2014,
2. s c h v a l u j e postup, aby magistrátem města byly
a) zveřejňovány
na
internetových
stránkách
statutárního
města
Děčín
http//www.mmdecin.cz podkladové materiály pro jednání zastupitelstva v rozsahu
zpracovávaném pro členy zastupitelstva města, a to nejpozději v termínu šesti dnů
před jeho jednáním, a současně zpřístupnit tyto podkladové materiály ve stejném
rozsahu k nahlédnutí veřejnosti v listinné podobě před samotným jednáním
zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“,
b) v takto zpřístupněných podkladových materiálech anonymizovány osobní údaje podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zajištěna ochrana všech informací v dokumentech
uvedených, jejichž ochranu předpokládá některý z důvodů pro odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. ZM 14 07 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27. 10. 2009 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 s Českou
spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 14 07 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu za pronájem nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV s paní Dagmar
Ronešovou, se sídlem Kerhartice 32, 405 02 Česká Kamenice, IČ 68431074 a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Dagmar Ronešovou v celkové výši
36.362,00 Kč v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města k podpisu této dohody.
Usnesení č. ZM 14 07 07 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 70 tis. Kč a
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rozhodlo
1. o poskytnutí účelového finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s., Nemocnici Děčín,
o.z. ve výši 70 tis. Kč
2. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu darovací smlouvy, která je
přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 14 07 07 06
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Ludmilu Vokounovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2014 – 2018.
Usnesení č. ZM 14 07 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu komunikace v Děčíně V Rozbělesy, k.ú. Podmokly, Nádvorní a
schva luje
zrušení názvu komunikace v Děčíně V - Rozbělesy, k.ú. Podmokly Nádvorní.
Usnesení č. ZM 14 07 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu komunikace v Děčíně IV Podmokly, k.ú. Podmokly Uhlířská a
schva luje
zrušení názvu komunikace v Děčíně IV - Podmokly, k.ú. Podmokly Uhlířská.
Usnesení č. ZM 14 07 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vznik názvu komunikace v Děčíně III – Staré
Město, k.ú. Staré Město Polabí, a to od restaurace Kocanda po areál Kempu a Cyklostopu
Děčín pod Novým mostem a
schva luje
vznik názvu komunikace v Děčíně III – Staré Město, k.ú. Staré Město Polabí, a to
od restaurace Kocanda po areál Kempu a Cyklostopu Děčín pod Novým mostem.
Usnesení č. ZM 14 07 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozšíření IPRM Děčín – zóna Centrum o poslední
projekt a
schva luje
1.

částečnou revokaci usnesení č. ZM 14 05 04 16 ze dne 29.05.2014 v části
Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty u východního nádraží Děčín a
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2.

rozšíření IPRM Děčín – zóna Centrum o projekt Revitalizace zázemí zámeckého areálu.

Usnesení č. ZM 14 07 07 11
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí dotací soukromým základním školám a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 185 tis. Kč Soukromé základní škole a mateřské škole Svět,
Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín, školská právnická osoba, IČ 71341331
2. o poskytnutí dotace ve výši 120 tis. Kč Křesťanské základní škole Nativity, Potoční 51,
407 11 Děčín XXXI - Křešice, IČ 71340882
3. o uzavření smluv o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města k podpisu smluv.
Usnesení č. ZM 14 07 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotace sportovním subjektům na
nadstandardní reprezentaci města Děčín v roce rok 2014 a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2014 sportovním subjektům v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 14 07 07 13
Zastupitelstvo města projednalo koncepční dokument „Kulturní plán města Děčín 2014-2020“
a tento dokument
schva luje.
Usnesení č. ZM 14 07 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu poskytnutí účelové dotace určené na
částečné vyrovnání ztráty z provozu přívozu v Dolním Žlebu a
schva luje
1. poskytnutí účelové dotace určené na částečné vyrovnání ztráty z provozu přívozu
v Dolním Žlebu v maximální výši 300.000,00 Kč za kalendářní rok pro provozovatele
přívozu v Dolním Žlebu – občanskému sdružení Respektuj mě,
2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace na částečné vyrovnání ztráty
z provozu přívozu v Dolním Žlebu a
pověřuje
primátora města k podpisu dodatku č. 1 předmětné smlouvy.
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Usnesení č. ZM 14 07 07 15
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu Revitalizace nádvoří děčínského zámku a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 14 05 04 22 ze dne 29.05.2014 v bodech 1., 2., 3. a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci do ROP SZ na projekt Revitalizace nádvoří děčínského zámku
v předpokládaném objemu 6.932.975,30 Kč vč. DPH, bez DPH 5.729.731,65 Kč,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 6.932.975,30
vč. DPH, bez DPH 5.729.731,65 Kč,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 15 %
celkových způsobilých výdajů, tj. min. 958.271,30 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 14 07 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín - zóna Centrum a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum, jehož obsahem je
a. zařazení nových aktivit /projektů:
i.

1.2.2 Revitalizace prostoru za domovem pro seniory, Kamenická ul.
755/195, Děčín II

ii.

2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku,

iii.

2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I
a

b. změna hodnot indikátorů výstupu:
i.

navýšení indikátoru 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní
města z hodnoty 8 na 11,

ii.

navýšení
indikátoru
65/01/01
Plocha
regenerovaného
a
revitalizovaného území – ve městech z hodnoty 4,453 ha na hodnotu
9,933707 ha,

iii.

navýšení
indikátoru
65/11/00
Plocha
regenerovaných
a
revitalizovaných objektů ve městech celkem z hodnoty 8 643,4 m2 na
hodnotu 12 713,3 m2 a

pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci
IPRM – zóna Centrum s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136.
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Usnesení č. ZM 14 07 08 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků p.č. 2311/4 a 2311/6 v k.ú. Podmokly
a
schva luje
1. zřízení věcného břemene práva stavby komunikace na pozemku p.č. 2311/4 a p.č.
2311/6 v k.ú. Podmokly pro oprávněného statutární město Děčín od povinného vlastníka
pozemku společnost Becrux s.r.o., Plzeňská 674/14, Děčín IV – Podmokly, IČ 27353346
za jednorázovou úhradu ve výši dle ZP č. 2671/31/14, tj. 22.150,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva stavby komunikace na pozemku
p.č. 2311/4 a p.č. 2311/6 v k.ú. Podmokly pro oprávněného statutární město Děčín od
povinného vlastníka pozemku společnost Becrux s.r.o., Plzeňská 674/14, Děčín IV –
Podmokly, IČ 27353346 za jednorázovou úhradu ve výši dle ZP č. 2671/31/14,
tj. 22.150,00 Kč + DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 14 07 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
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záměr města prodat část pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Velká Veleň
geometrického plánu č. 254-015/2014 ozn. jako p.č. 168/3).

o výměře 4 m2 (dle

Usnesení č. ZM 14 07 08 06
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.p.č. 1/1 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře 1013 m2.
Usnesení č. ZM 14 07 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 512 a p.č. 513 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, v k.ú. Podmokly, po dokončení - kolaudaci stavby „Galerie Na Výšinách“.
Usnesení č. ZM 14 07 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a k.ú. Krásný
Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 3154/2 o výměře 3816 m2 k.ú. Podmokly a p.č. 1437/2 o
výměře 16 156 m2 v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3155/42 o výměře 1196 m2 v k.ú. Podmokly
Usnesení č. ZM 14 07 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 832/91 o výměře 345 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 14 07 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 2042 o výměře 187 m2, p.č. 2043 o výměře 262 m2 a p.č.
2017 o výměře 484 m2 vše v k.ú. Děčín.
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Usnesení č. ZM 14 07 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1920/2, o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 14 07 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1330/1, o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 14 07 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat části ani celé pozemky p.č. 308 a p.č. 307, v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 14 07 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 634 o výměře 893 m2, k.ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 14 07 08 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1437/4 k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 14 07 08 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 193 o výměře 447 m 2, k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 14 07 08 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 1030/4 o výměře 120 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 14 07 08 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p.č. 3112/1 o výměře 372 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele V. a I. S., za cenu 186.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schva luje
prodej pozemku p.č. 323 o výměře 486 m2 v k.ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana M. H., za cenu 145.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej pozemků p.č. 775/12 o výměře 47 m2 a p.č. 775/13 o výměře 2 m2 v k.ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Z. R., za cenu 3.675,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej pozemku p.č. 783/14 o výměře 450 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele H. a V. U., za cenu 33.750,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemku p.č. 1250/14 o výměře 542 m 2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu
č.p. 1326, 1327, ul. Dvořákova, Děčín II, dle výpisu z katastru nemovitostí, který je nedílnou
součástí materiálu, za cenu 325.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schva luje
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prodej pozemku p.č. 1250/16 o výměře 542 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č.p.
1324, 1325, ul. Dvořákova, Děčín II, dle výpisu z katastru nemovitostí, který je nedílnou
součástí materiálu, za cenu 325.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schva luje
prodej pozemku 51/2 o výměře 33 m2, k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. M. B., za cenu 1.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 2889/80 v k.ú. Podmokly, dle GP č. 3711-034/2014 nově označen
jako p.č. 2889/144 o výměře 163 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro V.I.V. DC
s.r.o., se sídlem Na Pěšině 333, Děčín IX za cenu 130.400,00 Kč + cena za trvalé porosty
dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 14 07 08 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 359 v k.ú. Chrochvice, dle GP č. 560-16/2014 nově označen jako
p.č. 359/9 o výměře 45 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím a části pozemku p.č. 403/4
v k.ú. Chrochvice, dle GP č. 560-16/2014 nově označen jako p.č. 403/19 o výměře 17 m 2, se
všemi součástmi a příslušenstvím, vše pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem
za cenu 49.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 14 07 08 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku p.p.č. 629/3 k.ú. Prostřední Žleb, dle GP č. 822-80/2014 nově ozn.
jako p.p.č. 629/4 o výměře 340 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro MUDr. Christo
Dragančeva, IČ 47273909 se sídlem 40502 Děčín – Děčín IV Podmokly, Čs legií 1083/10,
za cenu 102.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 14 07 08 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bynov a
schva luje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 816/7 k.ú. Bynov o výměře 3 m 2 z majetku ČR –
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ÚZSVM do majetku města
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 06/14/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM na převod pozemku
p.č. 816/7 k.ú. Bynov a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 14 07 08 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 11 04 06 04 ze dne 28.04.2011, týkající se majetkového vypořádání
pozemků v rámci akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km 0,418 – 1,418“ v plném
znění, z důvodu realizace geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 14 07 08 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na majetkové vypořádání pozemků v návaznosti
na dokončení akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km 0,418 – 1,418“ a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1613 o výměře 4 m2, 374/6 o výměře 2 m2, 367/11
o výměře 28 m2, 358/30 o výměře 11 m2, 357/14 o výměře 73 m2, 357/12 o výměře 177 m2,
264/23 o výměře 3 m2, 259/4 o výměře 3 m2, 258/8 o výměře 5 m2, 1290/1 o výměře
194 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 14 07 08 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 14 05 05 11 ze dne 29. 5. 2014, týkající se prodeje pozemku
st.p.č. 148/2 k.ú. Folknáře, v plném znění, z důvodu nových informací a žádosti kupující a
2. prodej pozemku st.p.č. 148/2 o vým. 13 m2 k.ú. Folknáře, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní E. F. za cenu 975,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 14 07 08 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 14 05 05 07 ze dne 29.05.2014 ve smyslu změny textu
z původního znění: “ …p.č. 16 o výměře 250 m2…“ na nový text „….st.p.č. 16 o výměře
436 m2….“, z důvodu dvojí řady číslování v katastrálním území.
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Usnesení č. ZM 14 07 08 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a revokaci
usnesení a
schva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 14 04 06 14 ze dne 24. 4. 2014, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 1385/1 k.ú. Děčín, ve smyslu změny textu a to z původního „za cenu
900 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový „za cenu 400 Kč/m 2 + ostatní náklady“ z důvodu
žádosti kupujícího.
Usnesení č. ZM 14 07 08 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh revokace usnesení ZM na převod zpevněné plochy na
p.č. 2395/19 k.ú. Děčín a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 14 02 05 12 ze dne 20.02.2014 v plném znění, z
důvodu změny řešení.
Usnesení č. ZM 14 07 08 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 14 04 06 15 ze dne 24.04.2014, týkající se prodeje pozemku p.č.
634/1 a části pozemku p.č. 1329 a zřízení věcných břemen v k.ú. Prostřední Žleb, v plném
znění, z důvodu odstoupení žadatelů.
Usnesení č. ZM 14 07 08 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 11 ze dne 25.04.2013, ve věci
prodeje pozemku p.č. 181 k.ú. Křešice u Děčína, v plném znění, z důvodu odstoupení
žadatele od prodeje.
Usnesení č. ZM 14 07 08 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 14 06 07 07 ze dne 26.06.2014 v plném znění, z důvodu
odstoupení žadatele od prodeje (vysoká kupní cena).
Usnesení č. ZM 14 07 08 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín a
schva luje
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převod pozemku p.č. 10/1 o výměře o výměře 1106 m 2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku Římskokatolické farnosti – děkanství Děčín I, Křížová 1267/25,
Děčín I za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 14 07 08 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly a
schva luje
výkup pozemku p.č. 151/7 o výměře 1050 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku Četrans a.s., Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem za cenu
150.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 14 07 08 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
neschva luje
výkup pozemků p.č. 923 o výměře 1145 m2, p.č. 929 o výměře 41 m2, včetně stavby bez
čp/če, která je součástí pozemku a části pozemků p.č. 928 a p.č. 924 k.ú. Boletice nad
Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana J. H., za cenu 350 Kč/m2 +
cena za trvalé porosty dle ZP.
Usnesení č. ZM 14 07 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.06.2014 do 25.09.2014 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

Mojmír Skala v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Zimová Dostálová v.r.
Ivan Vepřek v.r.

František P e l a n t
primátor

v. r.

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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