Město Děčín

USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22. 1. 2004
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 0413 0101
Zastupitelstvo města
volí
1) návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Lhoták – předseda
Ing. Jiří Stejskal
Jaroslav Foldyna

2) volební komisi ve složení:

Zdeněk Pitaš – předseda
MUDr. František Plhoň
Ing. Milan Kunc

Usnesení č. ZM 0413 0201
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení ZM a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0413 0301
Zastupitelstvo města projednalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. o) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů odvolání člena finančního výboru ZM,
návrh na stanovení počtu členů finančního výboru ZM a doplnění finančního výboru ZM o
další členy a
odvolává
člena finančního výboru pana Ing. Libora Holandu na jeho vlastní žádost.
schvaluje
1) revokaci části usnesení ZM č. V ze dne 12. 12. 2002 v části schválení počtu členů
finančního výboru ZM
2) počet členů finančního výboru ZM na 9
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volí
další členy finančního výboru ZM : Ing. Radka Rozsypala
Ing. Rostislava Úlehlu
Ing. Miloše Rýznara
Usnesení č. ZM 0413 0401
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu Purkyňova 762/7, Děčín II a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp.
762, ul. Purkyňova 7, Děčín II do 30. 6. 2004.
Usnesení č. ZM 0413 0402
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků domu Čs. armády 1125/34, Děčín I a
schvaluje
výjimku z čl. VII odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu čp.
1125, ul. Čs. armády 34, Děčín I do 30. 6. 2004 .
Usnesení č. ZM 0413 0403
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 305/2004/RKS/250 o odprodeji
domu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti budovy čp. 250, ul. Spojenců,
včetně pozemku st. p. č. 186, v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Miroslav Tesař a Damaris Tesařová, Děčín VI
kupní cena: 589 000,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 20%, tj. 111 630,- Kč

Usnesení č. ZM 0413 0404
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 306/2004/RKS/385 o odprodeji
domu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti budovy čp. 385, ul. V Sídlišti,
včetně pozemku st. p. č. 832/24 v k. ú. Boletice nad Labem, dle Občanského zákoníku
kupující:
manželé Oldřich Zítek a Ivana Zítková, Děčín XXXII
kupní cena: 1 300 815,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících
- že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- se kupní cena sníží o 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí
- bude poskytnut příspěvek na opravy domů ve výši 11,22% tj. 146 000,- Kč
Usnesení č. ZM 0413 0405
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 244/2003/RKS/277/1 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 277/1 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 627/21138 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Karel a Žofie Pollákovi, Děčín IX
za nabídnutou cenu: 140 155,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
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-

kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN

Usnesení č. ZM 0413 0406
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 238/2003/RKS/277/17 o
odprodeji bytu z majetku města Děčín dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1) revokaci části usnesení č. XVIII ze dne 12. 12. 2002, a to části týkající se rozhodnutí č.
149/2002/RKS/277/17
2) prodej bytové jednotky č. 277/17 v budově čp. 276, 277 ul. Na Pěšině a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 352/21138 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 799, 800 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Marie Šimralová, Děčín IX
za nabídnutou cenu: 78 684,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 0413 0407
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 239/2003/RKS/669/5 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 669/5 v budově čp. 669 ul. Hudečkova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 935/9508 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
81 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Jaroslav Šverma, Děčín I
za nabídnutou cenu 175 874,- Kč
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Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 0413 0408
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 240/2003/RKS/226/7 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 226/7 v budově čp. 226 ul. Teplická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 635/8314 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 1051 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Tia, Stará Bohyně ,
za nabídnutou cenu 210 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 0413 0409
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 241/2003/RKS/1167/7 o
odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1167/7 v budově čp. 1167 ul. Příbramská a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 458/6971 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 1229 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Tomáš Procházka, Děčín VI
za nabídnutou cenu 110 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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-

při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami v objektu
- kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN
Usnesení č. ZM 0413 0410
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 242/2003/RKS/368/5 o odprodeji
bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 368/5 v budově čp. 368 ul. Teplická a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 658/5080 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
579 v k. ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Dagmar Tia, Stará Bohyně ,
za nabídnutou cenu 174 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- zachovat a strpět právo chůze a jízdy přes pozemek č. 579 na p. č. 581 v k. ú.
Podmokly
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN

Usnesení č. ZM 0413 0411
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 243/2003/RKS/1221/3 o
odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1221/3 v budově čp. 1219, 1220, 1221 ul. Pohraniční
a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 190/34847 na společných částech budovy
a pozemku st. p. č. 54/2 v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Vladimír Feix, Děčín XXVII
za nabídnutou cenu 120 000,- Kč
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Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- při ohrožení ČR budou vybudovány v domě protiradiační úkryty
- nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnit výkon vlastnických práv kabelové televize
- umožnit provoz a údržbu kompaktní předávací stanice ve vlastnictví fy Termo Děčín,
a. s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
-

se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN

Usnesení č. ZM 0413 0412
Zastupitelstvo města projednalo žádost Pavla Kubity o prodloužení termínu podpisu kupní
smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové jednotky č. 818/8 v objektu čp.
818 ul. Benešovská, Děčín II do 27.2. 2004.
Usnesení č. ZM 0413 0413
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Petra Vávry o výjimku z „Doplňkových pravidel“
a
schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej b. j. č. 1184/10 v objektu čp. 1184 ul.
17. listopadu 18, Děčín I panu Petru Vávrovi za nabídkovou cenu 77 940,- Kč včetně podílu
na vedlejším pozemku ve výši 1 304,- Kč, tj. celkem 79 244,- Kč.
Usnesení č. ZM 0413 0414
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Dany Plechaté o prodloužení termínu podpisu
kupní smlouvy a
schvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji bytové jednotky č. 265/4 v objektu čp.
264, 265 ul. Kamenická, Děčín II do 30. 1. 2004.
Usnesení č. ZM 0413 0415
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Daškových o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
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neschvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a uzavření kupní smlouvy mezi městem Děčín a manželi
Daškovými na převod bytové jednotky č. 172/6 v objektu čp. 172 ul. Kosmonautů,
Děčín XXVII před vypořádáním pohledávek.
Usnesení č. ZM 0413 0416
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje bytové jednotky v objektu čp. 1087 ul.
Zámecká 10, Děčín I a
schvaluje
zveřejnění nabídky prodeje volné bytové jednotky za nabídkovou cenu 37 465,- Kč ( var. č. 1)
Usnesení č. ZM 0413 0501
Zastupitelstvo města projednalo návrh na úpravu a doplnění usnesení ZM a
schvaluje
úpravu a doplnění usnesení č. ZM 0310 0403 ze dne 16. 10. 2003 ve schvalovací části
následovně: „ rozhodnutí ZM č. 4/03/OSM o odprodeji všech součástí a příslušenství ( objekt
kůlen) na pozemku p. č. 701/7 včetně pozemku p. č. 701/7 o výměře 40 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb a to dle nového GP č. 498-072/2003“....
Usnesení č. ZM 0413 0502
Zastupitelstvo města opětovně projednalo problematiku týkající se vrácení finančních
prostředků za údržbu objektu čp. 544 U Kaple, Děčín VI a
schvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0310 0401 ze dne 16. 10. 2003 v plném znění
2) vrácení finančních prostředků panu Josefu Valtovi za údržbu objektu čp. 544 U Kaple,
Děčín VI ve výši 91 295,- Kč po uhrazení úroků z prodlení ve výši 24 707,- Kč

Usnesení č. ZM 0413 0601
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 99 o výměře 151 m2 , část pozemku p. č. 90/1 a část
pozemku p. č. 91 o výměrách dle geometrického plánu ( který bude vyhotoven) vše v k. ú.
Nebočady na zahradu.
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Usnesení č. ZM 0413 0602
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1317/1 o výměře 123 m2 v k. ú. Prostřední Žleb na zahradu.
Usnesení č. ZM 0413 0603
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 35, p. č. 36, p. č. 38 a p. č. 43 o výměrách dle
geometrického plánu ( který bude vyhotoven) vše v k. ú. Boletice nad Labem na zahrady.
Usnesení č. ZM 0413 0604
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 387/1 o výměře 966 m2, pozemek p. č. 388/1 o výměře
92 m2 a část pozemku st. p. č. 16 o výměře upřesněné GP na zahradu a zázemí k domu.
Usnesení č. ZM 0413 0605
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 11/2 o výměře 307m2 v k. ú. Dolní Žleb na zázemí
k domu a scelení pozemků.
Usnesení č. ZM 0413 0606
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1542 o výměře 98 m2 s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem vedení a údržby odvodňovacího zařízení a umístění a údržby sloupu
veřejného osvětlení, pozemek p. č. 1543 o výměře 47 m2 s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem práva umístění a údržby sloupu veřejného osvětlení a části pozemku
p. č. 169/2 o výměře dle GP vše v k. ú. Krásný Studenec za účelem zázemí k domu.
Usnesení č. ZM 0413 0607
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky a to:
- z majetku města pozemek p. č. 1290/2 o vým. 103 m2 k. ú. Bělá u Děčína
- do majetku města pozemek p. č. 369/8 o vým. 84 m2 k. ú. Bělá u Děčína
Usnesení č. ZM 0413 0608
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 534 o výměře 987 m2 v k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 9 870,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem pro pana Stanislava
Círuse, Litoměřice.
Usnesení č. ZM 0413 0609
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú.
Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1051/5 o vým. 1142 m2, pozemku p. č. 1056/3 o vým. 131 m2 a část
pozemku p. č. 1057/1 dle GP č. 552-77/2003 nově ozn. jako pozemek p. č. 1057/4 o vým.
219 m2 vše k. ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Nádvorníkovy, Děčín I za cenu 37 300,- Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části
pozemku p. č. 1057/1 k. ú. Děčín Staré Město věcným břemenem dle GP
č. 552-77/2003.
Usnesení č. ZM 0413 0611
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení č. ZM 0308 0764 ze dne
11. 9. 2003 v plném znění a zveřejnění záměru města prodat celý pozemek p. p. č. 1014/15 o
výměře 556 m2 jako zázemí k domu a pod částí stavby na st. p. č. 605 v k. ú. Horní Oldřichov
a tento
odkládá
Usnesení č. ZM 0413 0701
Zastupitelstvo města projednalo žádost o revokaci usnesení zastupitelstva města a
neschvaluje
1) revokaci usnesení č. ZM 0308 0805 ze dne 11. 9. 2003 v plném znění
2) prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb z nebytových prostor
Tyršova 1091/11, Děčín I, p. Zdeňku Součkovi ve výši dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 0413 0702
Zastupitelstvo města projednalo návrh obcí Dobkovice a Malšovice o prominutí části úhrady
neinvestičních výdajů na žáky, kteří navštěvují základní školy v Děčíně a mají trvalý pobyt
v obcích Dobkovice a Malšovice a
rozhodlo
1) prominout nedoplatek dle důvodové zprávy
2) schválit dohody o narovnání mezi městem Děčín a obcemi Dobkovice a Malšovice
Usnesení č. ZM 0413 0703
Zastupitelstvo města projednalo „Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města Děčína nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu v roce 2004“ a
schvaluje
„Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Děčína nestátním
neziskovým organizacím na podporu sportu v roce 2004“ s tím, že se ruší „ Zásady pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Děčína na podporu sportu pro rok 2003“.
Usnesení č. ZM 0413 0704
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon
funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva města, v souladu se zněním zákona o obcích č.
128/2000 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev a
schvaluje
výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva města pro Ing. Jiřího Astera
v maximální výši ode dne 19. 11. 2003.

Usnesení č. ZM 0413 0705
Zastupitelstvo města projednalo uznání pohledávek spojených s realizací vyvolané investiční
akce ( Javorská křižovatka) ve výši 2 809 117, 06 Kč se splatností do 31. 12. 2004 a
schvaluje
uznání pohledávek spojených s realizací vyvolané investiční akce ( Javorská křižovatka) ve
výši 2 809 117, 06 Kč se splatností do 31. 12. 2004.
Usnesení č. ZM 0413 0801
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Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0413 0901
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu prodeje budovy „Atlantik“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 0413 1001
Zastupitelstvo města projednalo
1) Petici obyvatel Prostředního Žlebu doručenou dne 15. 12. 2003 vyjadřující nesouhlas
s plánovaným uzavřením Mateřské školy v Prostředním Žlebu a požadavek, aby byl
provoz této mateřské školy zachován
2) podporu petice ze strany Občanského sdružení Dolní Žleb dopisem ze dne 9. 12. 2003
a tyto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 0413 1101
Zastupitelstvo města projednalo návrh na racionalizační opatření u příspěvkových organizací
řízených odborem SVaZ a
schvaluje
sloučit stávající příspěvkové organizace ( domov důchodců a oba ústavy sociální péče)
s organizačními složkami odboru SVaZ bez právní subjektivity, kterými jsou domy
s pečovatelskou službou a azylový dům, v jednu příspěvkovou organizaci s účinností od
1. 1. 2005 ( var. č. 4).
Usnesení č. ZM 0413 1201
Zastupitelstvo města projednalo Koncepci bytové politiky ve městě Děčín a tuto
schvaluje
jako koncepční dokument města Děčín v oblasti rozvoje bytové výstavby ve městě.
Usnesení č. ZM 0413 1301
Zastupitelstvo města projednalo informativní materiál o problematice nezaměstnanosti
v Děčíně a tento
12

bere na vědomí.
Ověřovatelé zápisu: Ivana Stárková v. r.
RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Předseda návrhové komise: Vlastimil Lhoták v. r.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

Ladislav G r e g o r v. r.
místostarosta
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