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 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25.06.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 06 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předsedkyně – Ivana Stárková
MUDr. Ladislav Trněný
Ing. Valdemar Grešík

Usnesení č. ZM 09 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dohody o zabezpečení realizace IPRM Děčín – sídliště
Staré Město a
vyhrazuje
si pravomoc rozhodnout o uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a statutárním městem Děčín a
rozhodlo
o uzavření Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín – sídliště Staré Město a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dohody o zabezpečení
realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ : 66 00 22 22.
Usnesení č. ZM 09 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených a založených
organizací za rok 2008 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města
Děčín za rok 2008 a výsledku auditu města a městem založených organizací a
bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2008 a výsledky auditu města a městem
založených organizací a
schvaluje
1) závěrečný účet města Děčín a jím zřízených a založených organizací za rok 2008 včetně
finančního vypořádání
2) zrušení dočasného povodňového fondu města
3) uzavření hospodaření města Děčín za rok 2008, na základě vyjádření auditora ADaKa
s.r.o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. ZM 09 06 04 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2009 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 26.05.2009 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín
č. 7/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009 s účinností dnem 1. září 2009.
Usnesení č. ZM 09 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně
závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 3/2008 a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 s účinností dnem 1. září 2009.
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Usnesení č. ZM 09 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý prodej obytných domů čp. 789, čp. 790,
čp. 791, čp. 792, čp. 825 a čp. 826 v ulici Krokova, Děčín I a
neschvaluje
přímý odprodej obytných domů čp. 789 na pozemku p.č. 2673 o výměře 205 m2, čp. 790
na p. p. č. 2674 o výměře 204 m2, čp. 791 na p.p.č. 2675 o výměře 201 m2, čp. 792
na p.p.č. 2676 o výměře 250 m2, čp. 825 na p.p.č. 2672 o výměře 203 m2 a čp. 826
na p.p.č. 2671 o výměře 205 m2, vše v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro pana P. K., za nabídnutou cenu 2.250.000,00 Kč + náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 06 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup solno-jodové jeskyně v objektu čp. 219 k.ú.
Křešice u Děčína a
neschvaluje
výkup zařízení solno-jodové jeskyně v objektu čp. 219 k.ú. Křešice u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím od vlastníka paní I. I. K., za cenu 1.500.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 06 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě na výkup
nemovitostí v k.ú. Křešice u Děčína a
neschvaluje
uzavření dodatku ke kupní smlouvě na výkup nemovitostí v k. ú. Křešice u Děčína (areál
Bowling klubu), a to ve smyslu prodloužení lhůty pro vyklizení nebytového prostoru solnojodové jeskyně z původního termínu „do 21 dnů ode dne obdržení finanční částky“ na nový
termín „do 21 dnů ode dne, kdy příslušné orgány města projednají s konečnou platností
nabídku na odprodej zařízení solno-jodové jeskyně s rozhodnutím ji neakceptovat, nebo
nebude-li dohodnuto jiným způsobem jak zachovat toto zařízení“.
Usnesení č. ZM 09 06 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Podmokly
na pozemku p. č. 2163/1 a p. č. 2163/2 a
rozhodlo
o názvu ulice – V Zahradách.
Usnesení č. ZM 09 06 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Vilsnice,
Děčín XXV-Chmelnice p. p. č. 864/8, 864/9 a 870/13 a
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rozhodlo
o názvu ulice – Lomená.
Usnesení č. ZM 09 06 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku
p. č. 440 v k. ú. Podmokly – Škrabky a
rozhodlo
o názvu ulice – Bělská.
Usnesení č. ZM 09 06 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na svěření některých úkolů pro 2. náměstka primátora
a
svěřuje
2. náměstkovi primátora – v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění - zabezpečování úkolů v oblasti:
- ekonomiky,
- rozvojových záležitostí a investic,
- nakládání s majetkem města a jeho správy vč. pozemních komunikací.
Usnesení č. ZM 09 06 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci a
1. r e v o k u j e usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 10 12 01 ze dne 02.11.2006,
2. u r č u j e zastupování primátora takto:
a) první náměstek primátora zastupuje v plném rozsahu primátora v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
b) druhý náměstek primátora zastupuje v plném rozsahu primátora v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a pokud současně
platí, že první náměstek primátora v důsledku své nepřítomnosti (§ 73 odst. 3 a 79
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupuje
primátora.
Usnesení č. ZM 09 06 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ve věci valných hromad obchodních
společností s majetkovou účastí města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
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a
1. revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 12 06 13 ze dne 21.12.2006, č. ZM 08 06 06 22
ze dne 26.06.2008 a č. ZM 09 04 04 08 ze dne 23.04.2009 v části delegování 2. náměstka
primátora Ing. Jiřího Šťastného jako náhradníka primátora při zastupování města
na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a. s., Labské investiční, a. s., TERMO Děčín, a. s., Technických
služeb Děčín, a. s., HYDROLABE, s. r. o., Praha, a společnosti Green City Denmark A/S
a
2. deleguje
2. náměstka primátora pana Ivana Vepřeka jako náhradníka primátora při zastupování
města na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Labské investiční, a. s., TERMO Děčín, a. s.,
Technických služeb Děčín, a. s., HYDROLABE, s. r. o., Praha, a společnosti Green City
Denmark A/S.
Usnesení č. ZM 09 06 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej vodního díla „Děčín - Červený Vrch prodloužení kanalizace (3.etapa)“ v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat vodní dílo „Děčín - Červený Vrch - prodloužení kanalizace (3.etapa)“ v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 06 08 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z prodlení a
schvaluje
snížení úroku z prodlení při placení nájmu z nebytového prostoru Dvořákova č. 1333/14,
Děčín II, paní M. H. z částky 67.871,20 Kč na 10 %, tj. na 6.787,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 06 08 09
Zastupitelstvo města projednalo Statut Ceny statutárního města Děčín a Pravidla pro podávání
návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a o projednání a vyhodnocení podaných
návrhů a
schvaluje
tento Statut a Pravidla.
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Usnesení č. ZM 09 06 08 10
Zastupitelstvo města
rozhodlo
o pořízení 11. změny Územního plánu města Děčín - Nová trasa Folknářské spojky.
Usnesení č. ZM 09 06 08 11
Zastupitelstvo města
schvaluje
zařazení lokalit č. 6Z-24, 6Z-26, 6Z-42, 6Z-86 a 6Z-87 do projednání 6.změny Územního
plánu města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 06 08 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost Ústeckého kraje o poskytnutí finančního příspěvku
na rekreační provoz tratě č.132 Děčín – Oldřichov u Duchcova a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckému kraji, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve výši Kč 10.000,00 na rekreační provoz tratě č. 132 Děčín
– Oldřichov u Duchcova v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 09 06 08 13
Zastupitelstvo města projednalo změnu sídla provozování APP a Dodatek č.1 ke Smlouvě
o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou
zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem, ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín,
o. z., pro město Děčín a spádové obce od 01.07.2009 do 31.12.2009 a
rozhodlo
-

změně sídla provozování ambulantní pohotovostní péče
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. V. Čečákem, ředitelem
odštěpného závodu Nemocnice Děčín o.z., pro město Děčín a spádové obce od 01.07.2009
do 31.12.2009 a

pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě
o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. ZM 09 06 08 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost organizace Život na hraně o.s. o mimořádnou dotaci
z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč a
rozhodlo
-

poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města organizaci Život na hraně o.s.,
Thomayerova 3, Děčín 4, výjimkou ze Zásad o poskytování účelových dotací pro sociální
oblast ve výši 200 tis. Kč na základě předloženého projektu,
uzavření Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace dle důvodové zprávy a smlouvy, která
tvoří její přílohu v předloženém znění a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 06 08 15
Zastupitelstvo města projednalo realizaci projektu dle Výzvy č. 4 IOP na Technologická
centra a elektronické spisové služby v území, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Žádosti o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. ZM 09 06 08 16
Zastupitelstvo města projednalo realizaci projektu vzdělávání dle Výzvy č. 40 OP LZZ
na Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně navrhovaných
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Žádosti o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. ZM 09 06 08 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon
funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
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o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
rozhodlo
stanovit výši měsíční odměny pro Mgr. Karin Fišerovou a Ing. Vlastimila Pažourka za výkon
funkce člena sociální komise a dále pro pana Zdeňka Pitaše a pana Pavla Sinka za výkon
funkce člena sportovní komise v maximální výši ode dne 01.07.2009.
Usnesení č. ZM 09 06 09 01
Zastupitelstvo města projednalo námitky proti prodeji pozemku p. č. 168/3 k.ú. Podmokly
od manželů B., vč. příloh ze dne 20.05.2009 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 06 09 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 168/3 o výměře dle GP, v k.ú.Podmokly s podmínkou
zajištění náhradního přístupu a příjezdu na zbývající část pozemku p.č. 168/3 k.ú. Podmokly
(vč. zajištění rozhodnutí napojení na místní komunikaci).
Usnesení č. ZM 09 06 09 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pronájem pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 420 o výměře 92 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 09 06 09 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1532/1 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle GP, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 09 06 09 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Folknáře a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 612/18 o výměře 263 m2 a část pozemku p.č. 620/3
o výměře dle GP, který bude vyhotoven vše v k.ú. Folknáře.
Usnesení č. ZM 09 06 09 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 509/1 a p.č. 496 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 06 09 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 246/5 o vým. 510 m2 k.ú. Bělá u Děčína.

Usnesení č. ZM 09 06 09 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1030/4 v k.ú. Děčín – Staré Město o výměře 120 m2.
Usnesení č. ZM 09 06 09 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 533/3 o výměře 19 m 2 v k.ú. Podmokly, jako pozemek
pod stavbou garáže.
Usnesení č. ZM 09 06 09 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1455/10 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře
dle geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 09 06 09 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej stavidla vč. části pozemku v k.ú. Děčín a
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nezveřejňuje
záměr města prodat stavidlo vč. části pozemku p.č. 3016/1 v k.ú.Děčín o výměře
dle geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 09 06 09 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2885 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 09 06 09 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 800/2 o výměře 104 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím, panu P. K., za cenu 15.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 06 09 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 2160/2 o výměře 90 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana T. T. B., za cenu 49.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 09 06 09 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 2866 o výměře 702 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami...“ za výchozí cenu
600.000,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 13.999,00 Kč + cena za vedlejší stavbu
ve výši 21.130,00 Kč + cena za venkovní úpravy ve výši 37.907,00 Kč, to vše oceněné
ve znaleckém posudku + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 06 09 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 1347 o výměře 46 m 2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím do vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 1.840,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 06 09 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 572 o výměře 185 m2 v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana M. F., za cenu 203.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 09 06 09 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1790 v k. ú. Děčín, dle GP č. 2001-74/2009 nově označen jako
p. p. č. 1790/2 o výměře 901 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek čp. 1193 a 1194 Kamenická 1193,
Děčín II, za cenu nákladů spojených s převodem, s podmínkou věcného břemene práva
údržby, oprav a přístupu k signalizačnímu zařízení a věcného břemene práva uložení, údržby,
oprav a přístupu k umístěnému sloupu veřejného osvětlení pro vlastníka těchto zařízení.
Usnesení č. ZM 09 06 09 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2886/2 k.ú. Děčín o výměře 598 m 2 se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 06 09 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Děčín Staré - Město a
schvaluje
výkup pozemků p.č. 340 ost. plocha – ost. komunikace o výměře 2780 m2 a p.č. 345 vodní
plocha – vodní tok v korytě přirozeném nebo umělém o výměře 435 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, od manželů M. a J. T., za cenu 1.200.000,- Kč.
Usnesení č. ZM 09 06 09 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
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schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 09 02 08 03 ze dne 26.02.2009 a č. ZM 09 04 05 31 ze dne
23.04.2009 v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 06 09 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku p.č. 1250/38 k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 1250/38 o výměrách dle GP, v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 06 09 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 0312 0701 ze dne 11.12.2003 a č. ZM 08 03 07 29 ze dne
27.03.2008, týkající se prodeje části pozemku p.č. 564/5 (dle GP č. 428-096/2006 nově ozn.
jako p.č. 564/30 o výměře 1603 m2) k.ú. Chrochvice v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 06 09 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Chrochvice a k.ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku města část pozemku p.č. 564/5, dle GP č. 428-096/2006 nově ozn. jako
p.č. 564/30 o výměře 1603 m2, k.ú. Chrochvice a
- do majetku města část pozemku p.č. 929 k.ú. Vilsnice o vým. dle GP, který bude
vyhotovena pozemek p.č. 938 o vým. 878 m2 k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 09 06 09 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 08 09 06 20 ze dne 23.10.2008, týkající se návrhu
předkládací ceny 1/6 objektu čp. 1131 ul. Sofijská 14, Děčín VI včetně pozemků, a to
ve smyslu změny předkládací ceny z původní částky 303.900,00 Kč na novou částku ve výši
150.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 06 09 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
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schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 06 08 39 ze dne 26.06.2008, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 244/1 v k.ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 06 09 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod části pozemku p.č. 2951/21 v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města převést část pozemku p.č. 2951/21 k.ú. Děčín, dle GP č. 1994-17/2009 se jedná o
p.č. 2951/21 o výměře 19 946 m2.
Usnesení č. ZM 09 06 09 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schvaluje
nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
Statutárního města Děčín“ po doplnění s účinností od 26.06.2009 s tím, že dosud platné
„zásady“ pozbydou platnosti dne 25.06.2009.
Usnesení č. ZM 09 06 10 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.05.2009 do 25.06.2009 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise: Předsedkyně – Ivana Stárková, v. r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Bártová, v. r.
Vlastimil Lhoták, v. r.

Ing. Vladislav R a š k a , v. r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r , v. r.
1. náměstek primátora
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