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 dne 24.09.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 08 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda – MgA. Petr Michálek
Vlastimil Lhoták
MUDr. František Plhoň

Usnesení č. ZM 09 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum ke dni 30.06.2009 a
schvaluje
Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna
Centrum ke dni 30.06.2009.
Usnesení č. ZM 09 08 03 02
Zastupitelstvo města projednalo změny v Řídícím výboru IPRM Děčín - zóna Centrum
a doplnění projektu ČVUT Praha Inovace bakalářského studia Technika a technologie
v dopravě a spojích vzhledem k potřebám studentů nastupujících do průmyslových podniků a
1. o d v o l á v á člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum Ing. Jiřího Šťastného,
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2. j m e n u j e Ivana Vepřeka řádným členem Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
s právem hlasovacím a
3. s c h v a l u j e doplnění Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum
o projekt ČVUT Praha „pod čarou“ Inovace bakalářského studia Technika a technologie
v dopravě a spojích vzhledem k potřebám studentů nastupujících do průmyslových
podniků.
Usnesení č. ZM 09 08 04 01
Zastupitelstvo města zprávu o vyhodnocení 1. komunitního plánu sociálních služeb města
Děčína 2006-2008 a
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008.
Usnesení č. ZM 09 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2009 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2009 a
schvaluje
RO č. 75/2009 - návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009, tj. snížení
přjmů roku 2009 o 70 429 tis. Kč a snížení výdajů o 70 429 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 09 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo aktualizaci rozpočtového výhledu na období 2010 - 2013
a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2009 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 03.09.2009 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 09 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu č.p. 61,
Družstevní ul., Děčín X odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí
č. 02/2009/OMH dle č. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 08 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost o přímý prodej nebytové jednotky č. 349/301 ul.
Příčná, Děčín III a
schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 349/301 ul. Příčná, Děčín III se spoluvlastnickým podílem
k pozemku p.č. 459/2 k.ú. Děčín – Staré Město v rozsahu podílu 496/34864 pozemku pro
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 349/2, ul. Příčná, Děčín III, za cenu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 09 08 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup objektu a pozemku k.ú. Benešov nad
Ploučnicí a
neschvaluje
výkup objektu čp. 282 se st.p.č. 417 o výměře 907 m2 vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů P. a A. N., za nabídnutou cenu ve
výši 4.300.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 08 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení dodatků zřizovacích listin organizačních
složek statutárního města Děčín a
schvaluje
-

dodatek č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Děčín III – Staré Město, Březová 415/41a, 405 01 Děčín III,
dodatek č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI – Křešice, Klicperova 231, 407 11 Děčín XXXI,
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a,
405 02 Děčín XI,
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice, Spojenců 159, 407 11 Děčín XXXII,

s účinností od 25. září 2009 a
pověřuje
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primátora statutárního města podpisem jednotlivých dodatků ke zřizovacím listinám
organizačních složek statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 07 02
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Hanu Horákovou, do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na funkční období
2009 – 2013.
Usnesení č. ZM 09 08 07 03
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Halku Horáčkovou, do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na funkční období
2009 – 2013.
Usnesení č. ZM 09 08 07 04
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Českomoravskou
mysliveckou jednotu – OMS Děčín ul. 28.října 1155/19, Děčín I, 405 01 na chovatelskou
přehlídku a výstavu trofejí zvěře za myslivecké období 2008/2009 a
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Českomoravskou mysliveckou jednotu-OMS Děčín
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy
s Českomoravskou mysliveckou jednotou – OMS Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín
v roce 2010 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. ZM 09 08 07 06
Zastupitelstvo města projednalo projektový záměr odboru sociálních věcí a zdravotnictví
s názvem „Od plánování na místní úrovni k nadregionální spolupráci“ a
schválilo

4

podání projektu „Od plánování na místní úrovni k nadregionální spolupráci“ odborem
sociálních věcí a zdravotnictví do výzvy č. 45 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, prioritní osa 3 Sociální
integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních
služeb.
Usnesení č. ZM 09 08 07 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a Š. B. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu infrastruktury v lokalitě Děčín, Záhořova ul. a
rozhodlo
a/ poskytnout účelovou dotaci manželům M. a Š. B. na výstavbu infrastruktury k rodinnému
domu na pozemku p.č. 2736 v k.ú. Děčín ve výši 76 097,00 Kč,
b/ uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace v předloženém znění, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 08 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis pohledávky ve výši 600.174,10 Kč a
rozhodlo
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy z důvodu nedobytnosti.
Usnesení č. ZM 09 08 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s panem L. P., dle které se povoluje
úhrada závazku představující škodu vzniklou umístěním vozidla Škoda 105L, RZ TPD 25-36
na odstavném parkovišti ve výši 17.195,50 Kč + úroky z prodlení a dále náklady řízení
vedeného u Okresního soudu v Teplicích v měsíčních splátkách 300,00 Kč splatných do
posledního dne příslušného měsíce, vše pod ztrátou výhody splátek a
pověřuje
primátora statutárního města k podpisu dohody.
Usnesení č. ZM 09 08 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města,
týkající se „poskytnutí finančního příspěvku na rekreační provoz tratě č.132 Děčín –
Oldřichov u Duchcova“a
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rozhodlo
částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 06 08 12 ze dne 25.06.2009, a to
v části „o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckému kraji, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem“. Smlouva bude uzavřena s obcí Telnice, se sídlem
Telnice 77, 403 38 Ústí nad Labem, IČO 00267074 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 09 08 07 11
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ČSCH KS
Ústeckého kraje na akci "Česká výstava drobného zvířectva" a
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ČSCH KS Ústeckého kraje v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 08 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh novely nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (EVL), vztahující se ke změnám
vymezení EVL CZ0424128 - Labské údolí v rámci soustavy NATURA 2000 a
nesouhlasí
s navrhovaným rozšířením evropsky významné lokality CZ0424128 – Labské údolí.
Zastupitelstvo města
souhlasí
s vyjmutím řeky Labe i její nivy z navrhovaného rozšíření EVL CZ0424128 – Labské údolí
a to včetně předmětů (cílů) ochrany na ně vázaných.
Usnesení č. ZM 09 08 07 13
Zastupitelstvo města projednalo informaci o akci „Rekonstrukce lesní cesty Chmelník“ a
schvaluje
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podání projektové žádosti o dotaci v rámci „Programu rozvoje venkova“ vypsané
Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Lesního úřadu Děčín, p. o., a zajištění
příslušné finanční částky z rozpočtu města pro rok 2010 a
pověřuje
ředitele Lesního úřadu Děčín, p. o., Ing. Antonína Nováka přípravou podkladů pro podání
žádosti o poskytnutí dotace v rámci „Programu rozvoje venkova“.
Usnesení č. ZM 09 08 07 14
Zastupitelstvo města projednalo informaci o akci „Děčín - Labské nábřeží, trvalé zajištění
nestabilního skalního masivu “ a
schvaluje
podání projektové žádosti o dotaci na uvedenou akci v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“ vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního
prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu města pro rok
2010.
Usnesení č. ZM 09 08 07 15
Zastupitelstvo města projednalo informaci o akci „Děčín – ulice Na Výšinách“ a
schvaluje
podání projektové žádosti o dotaci na uvedenou akci v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“ vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního
prostředí ČR a zajištění příslušné procentuální finanční spoluúčasti z rozpočtu města pro rok
2010.
Usnesení č. ZM 09 08 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2009 a
rozhodlo
1. poskytnout dotace sportovním subjektům na rok 2009 dle důvodové zprávy ve výši
nad 50.000,00 Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2009 sportovním subjektům
dle předloženého znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
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Usnesení č. ZM 09 08 07 17
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu “Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad “ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
1. revokaci usnesení ZM 09 05 08 18 ze dne 28.05.2009 v plném znění
2. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Revitalizace parku na Mariánské
louce v Děčíně a zámeckých zahrad“ o celkových nákladech projektu 141.102.587,00 Kč
včetně DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady vynaložené
na vybudování občerstvení na Mariánské louce v celkové částce 10.401.854,00 Kč včetně
DPH).
3. zajištění předfinancování projektu ve výši 141.102.587,00 Kč včetně DPH tj. 100 %
celkových nákladů projektu
4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
9.802.555,00 Kč (tj. 7,5 % ze 130.700.733,00 Kč celkových způsobilých výdajů) a
zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 10.401.854,00 Kč včetně
DPH (občerstvení na Mariánské louce).
Usnesení č. ZM 09 08 07 18
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Děčín ze dne 14.09.2009 a tento
bere

na

vědomí.

Usnesení č. ZM 09 08 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 832/47 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 09 08 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 276/83 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Březiny u Děčína.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3725/37 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 09 08 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku v k.ú. Ludvíkovice a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 948/3 k.ú. Ludvíkovice o výměře 145 m2
z majetku města.
Usnesení č. ZM 09 08 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 772 k.ú. Březiny u Děčína o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 09 08 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 360 k.ú. Boletice nad Labem o výměře 3 781 m2.
Usnesení č. ZM 09 08 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Děčín Staré Město dle GP
č. 671-009/2009 ozn. jako p.č. 237/6 o výměře 1 m2 v k.ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. ZM 09 08 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Děčín o výměře upřesněné GP.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 340/2 o výměře 273 m2, p.č. 367/6 o výměře 59 m2,
p.č. 368/10 o výměře 49 m2 a části pozemku p.č. 340/4 o výměře upřesněné GP vše v k.ú.
Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 08 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1315 k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 08 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2837/2 o výměře 15 m2, v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 59 o výměře 71 m2, v k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 08 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 422 o výměře 89 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 09 08 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3264/1 o výměře dle GP, v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly, vč. drobné stavby
a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1633/11 o výměře 15 m2 v k.ú. Podmokly, vč. drobné stavby
na něm stojící.

Usnesení č. ZM 09 08 08 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 418 o výměře 2 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 08 08 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku st.p.č. 3006/2 v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 3006/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 08 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku st.p.č. 3006/3 v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 3006/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 08 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 892/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 09 08 08 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 3129/2 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2319/5 o výměře 85 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 08 08 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 761/96 v k.ú. Bynov o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 08 08 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 982/4 o výměře 81 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 09 08 08 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky st.p.č. 152 o výměře 95 m2 a pozemek p.č. 920/2 o výměře
577 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 08 08 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1042/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Děčín, jako pozemek pod
stavbou garáže.
Usnesení č. ZM 09 08 08 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1042/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Děčín, jako pozemek pod
stavbou garáže.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1042/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Děčín, jako pozemek pod
stavbou garáže.
Usnesení č. ZM 09 08 08 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1042/5 o výměře 150 m2 v k.ú. Děčín, jako přístupovou
cestu ke garážím.
Usnesení č. ZM 09 08 08 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh směnu pozemků v k.ú. Podmokly a k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku města pozemek p.č. 46/1 o výměře 1 062 m2 k.ú. Podmokly
- do majetku města pozemek p.č. 401 o výměře 757 m 2, p.č. 409 o výměře 535 m2,
p.č. 411/2 o výměře 467 m2 a p.č. 411/3 o výměře 216 m2 v k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1014/8 k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 08 08 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 763 o výměře 100 m2 v k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 40/12 o výměře 106 m2 v k.ú. Nebočady.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 332/1 o výměře 952 m2 v k.ú. Dolní Žleb.

Usnesení č. ZM 09 08 08 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
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 08 08 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 420 o výměře 92 m2, v k.ú. Prostřední Žleb manželům J. a J. T.,
za cenu 18.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1286/2 o výměře 605 m2, části pozemku p.č. 404/6 o výměře 24 m2
a části pozemku p.č. 264/18 o výměře 1 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, (dle GP č. 637 – 153/2008)
pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 22.050,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 783/3 o výměře 476 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím, manželům B. a Z. P., za cenu 71.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 789/4 o výměře 44 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím, paní Z. M., za cenu 6.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 783/8 o výměře 500 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím, panu R. P., za cenu 75.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 787/11 o výměře 31 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím, panu P. P., za cenu 4.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 41
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů H. o úlevu z kupní ceny a
neschvaluje
úlevu z kupní ceny za prodej pozemku p.č. 780/7 o výměře 515 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město
ve výši 2.400,00 Kč, pro manžele V. a L. H., a to z důvodu umístění stožáru vysokého napětí
(o půdorysu cca 4 m x 4 m) na prodávaném pozemku.
Usnesení č. ZM 09 08 08 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
směnu částí pozemků a to:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1266/2 dle GP č. 694-88/2009 nově
označený jako p.p.č. 1266/4 o výměře 20 m2 a část pozemku p.č. 1268/1 dle GP
č. 694-88/2009 nově označený jako p.p.č. 1268/3 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Prostřední
Žleb do majetku manželů K. a R. K., bytem 28. října 1278/39, Děčín I, za cenu
4.600,00 Kč + ostatní náklady.
-

do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 878/2 dle GP č. 694-88/2009
označený jako p.p.č. 878/3 o výměře 3 m2 vše k.ú. Prostřední Žleb z majetku manželů K. a
R. K., za cenu 600,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
směnu:
-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 275/2 v k.ú. Podmokly (dle GP
č. 3039-250/2008 se jedná o pozemek p.č. 275/8 o výměře 56 m2) se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro paní S. D. a paní M. T., za cenu nákladů spojených s převodem a

-

do majetku statutárního města Děčín části pozemků p.č. 281/1 a p.č. 281/2
v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3086-6/2009 se jedná o díl „a“ o výměře 4 m2 a díl „b“
o výměře 2 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, od paní S. D.a M. T., za cenu
nákladů spojených s převodem.

Usnesení č. ZM 09 08 08 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Folknáře a uzavření smlouvy
o uzavření smlouvy budoucí kupní a
schvaluje
-

prodej pozemku p.č. 612/18 o výměře 263 m2 a části pozemku p.č. 620/3 o výměře dle GP
v k.ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro Ústecký kraj za cenu
50 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým
krajem, na prodej pozemku p.č. 612/18 o výměře 263 m2 a části pozemku p.č. 620/3
o výměře dle GP, který bude vyhotoven vše v k.ú. Folknáře po dokončení rekonstrukce
komunikace „Folknáře – Ludvíkovice“, za cenu 50 Kč/m2 + ostatní náklady spojené
s převodem.

Usnesení č. ZM 09 08 08 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod části pozemku v k.ú. Martiněves u Děčína a
schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p.č. 670/1 dle GP č. 418-101/2008 ozn. jako díl „m“
o výměře 10 m2 v k.ú. Martiněves u Děčína do vlastnictví Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219,
Chomutov.
Usnesení č. ZM 09 08 08 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků a
schvaluje
převod pozemků p.č. 3052 o výměře 989 m2 v k.ú. Děčín, p.č. 460/1 o výměře 5092 m2 a p.č.
460/6 o výměře 1324 m2 v k.ú. Podmokly a p.č. 1076 o výměře 1107 m2 v k.ú. Děčín – Staré
Město, z vlastnictví ČR Pozemkový fond do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků k.ú. Folknáře a
schvaluje
výkup pozemků p.č. 494/37 o výměře 25 m2 a p.č. 494/38 o výměře 24 m2, vše v k.ú.
Folknáře, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana F. H., za cenu 19.600,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 494/36 o výměře 95 m2, v k.ú. Folknáře, se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví manželů J. a V. S., za cenu 47.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 494/39 o výměře 15 m2, k.ú. Folknáře, se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví manželů J. a A. Ch., za cenu 6.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 50
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků k.ú. Chrochvice a
schvaluje
výkup pozemků p.č. 564/12 o výměře 368 m2, p.č. 564/13 o výměře 21 m2, p.č. 564/14
o výměře 729 m2, p.č. 564/15 o výměře 443 m2 a p.č. 581/1 o výměře 2 529 m2 v k.ú.
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana K. a paní Z. P., za cenu
204.500,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 09 08 08 51
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
výkup pozemků p.č. 2311/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 26 m 2, p.č. 2311/4
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 242 m2, p.č. 2311/6 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 42 m2 a p.č. 3124/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
145 m2 vše v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, od Státního statku Česká
Kamenice v likvidaci, se sídlem Česká Kamenice, za cenu 31.270,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 52
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
výkup části pozemku st.p.č. 572 dle GP č. 656-003/2009 ozn. jako p.č. 1615 v k.ú. Bynov
o výměře 19 m2 z vlastnictví pana J. P., se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví
statutárního města Děčín za cenu 8.550,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 08 08 53
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků k.ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
Variantu č.1
výkup pozemků p.č. 276/105 o výměře 1 243 m2, p.č. 276/106 o výměře 77 m2 a p.č. 276/107
o výměře 106 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví pana V. T., za cenu 499.100,00 Kč + ostatní náklady.
a
Variantu č.2
výkup pozemků p.č. 276/105 o výměře 1 243 m2, p.č. 276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107
o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/6 o výměře 1 741 m2, p.č. 184/7 o
výměře 958 m2 a p.č. 184/8 o výměře 1 201 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína z vlastnictví pana
V. T., za cenu 350 Kč/m2, celkem 2.007.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 54
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku k.ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 184/3 o výměře 372 m2 v k.ú. Březiny u Děčína z vlastnictví paní K. T.,
za cenu 130.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 55
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 22 o vým. 374 m2 k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele V. a I. G., za cenu nákladů spojených s převodem.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 56
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci
1. usnesení č. ZM 08 08 08 101 ze dne 25.09.2008, týkající se prodeje části příp. celých
pozemků v k.ú. Podmokly a
2. usnesení č. ZM 09 03 07 12 ze dne 26.03.2009, týkající se uzavření smlouvy o uzavření
smlouvy budoucí kupní
vše ve smyslu změny textu a to z původního „p.p.č. 3615 o vým. 12 m2, p.p.č. 3657/104 o
vým. 139 m2“ na nový text „p.p.č. 3615/1 o vým. 12 m2, p.p.č. 3657/106 o vým. 139 m2“.
Usnesení č. ZM 09 08 08 57
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 07 08 05 38 ze dne 22.11.2007, týkající se prodeje pozemku p.č.
2821/2 k.ú. Děčín, v plném znění a
2. částečnou revokaci usnesení č. ZM 07 08 05 43 ze dne 22.11.2007, týkající se prodeje
pozemku p.č. 2821/1 k.ú. Děčín, ve smyslu vypuštění textu “p. J. S.“.
Usnesení č. ZM 09 08 08 58
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 05 05 35 ze dne 21.06.2007, týkající se
prodeje části pozemku p.č. 25 v k.ú. Vilsnice v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 08 08 59
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 25 v k.ú. Vilsnice dle GP č. 424-193/2008 nově označené jako
p.p.č. 25/3 o výměře 29 m2, po kolaudaci stavby trafostanice, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro ČEZ Distribuce, a.s. IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
za cenu 23.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části
pozemku p.č. 25 k.ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu a údržby kabelů VN
a NN za cenu dle „Zásad“, pro vlastníka sítě.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 60
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej pozemku a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 05 09 28 ze dne 28.05.2009 v plném
znění a
2. prodej části pozemku p.č. 754 o výměře dle GP v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím, manželům J.a I. T., za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 08 08 61
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 11 09 65 ze dne 18.12.2008 týkající se prodeje části pozemku
p.č. 463 k.ú. Krásný Studenec v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 08 08 62
Zastupitelstvo města projednalo návrh revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 06 08 17 ze dne 26.06.2008 týkající se prodeje pozemků
p.č. 387/2 a p.č. 388/2 k.ú. Loubí u Děčína v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 08 08 63
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
odložení prodeje pozemku p.č. 178/3 o vým. 296 m2 k.ú. Bělá u Děčína do doby vypořádání
majetkových záležitostí stávajících žadatelů.
Usnesení č. ZM 09 08 08 64
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení týkající se prodeje pozemku a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 09 03 07 05 ze dne 26.03.2009, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 1205 k.ú. Děčín, o text „po dokončení výměny odvodňovacího zařízení na pozemku
p.č. 1205 k.ú. Děčín“.
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Usnesení č. ZM 09 08 08 65
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odložení platby za prodej pozemků v k.ú. Velká
Veleň a
schvaluje
žádost o odložení platby za prodej pozemku p.č. 1692 o vým. 85 m 2 a část pozemku p.č. 193
(dle GP č. 224-235/2008 nově ozn. jako p.p.č. 193/2) o vým. 778 m 2 k.ú. Velká Veleň se
všemi součástmi a příslušenstvím a to nejpozději v termínu do 31.12.2009.
Usnesení č. ZM 09 08 08 66
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za část
pozemku p.č. 1907 k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodloužení lhůty pro uhrazení kupní ceny za odprodej části pozemku p.č. 1907, dle GP
č. 2926-056/2007 ozn. jako p.č. 1907/1, p.č. 1907/2 a ideální ½ pozemku p.č. 1907/3, v k.ú.
Podmokly nejpozději v termínu do 30.09.2009.
Usnesení č. ZM 09 08 08 67
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci 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 m 2) k.ú.
Chrochvice ve smyslu změny textu a to z původního „za cenu 240.450,00 Kč + ostatní
náklady“ na nový text „za cenu 6.590,00 Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 09 08 08 68
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. prodej částí nebo celých pozemků vše v k.ú. Podmokly – p.p.č. 3542 o vým. 6 m2, p.p.č.
3600 o vým. 66 m2, p.p.č. 3615/1 o vým. 12 m2, p.p.č. 3618 o vým. 2290 m2, p.p.č.
3657/1 o vým. 538 m2, p.p.č. 3657/4 o vým. 64 m2, p.p.č. 3657/23 o vým. 339 m2,
p.p.č. 3657/27 o vým. 243 m2, p.p.č. 3657/45 o vým. 81 m2, p.p.č. 3657/47 o vým. 58 m2,
p.p.č. 3657/50 o vým. 121 m2, p.p.č. 3657/55 o vým. 308 m2, p.p.č. 3657/57 o vým. 324
m2, p.p.č. 3657/59 o vým. 3322 m2, p.p.č. 3657/62 o vým. 39 m2, p.p.č. 3657/65 o vým.
76 m2, p.p.č. 3657/72 o vým. 416 m2, p.p.č. 3657/74 o vým. 184 m2, p.p.č. 3657/76 o
vým. 31 m2, p.p.č. 3657/86 o vým. 2818 m2, p.p.č. 3657/88 o vým. 28 m2, p.p.č. 3657/95
o vým. 288 m2, p.p.č. 3657/97 o vým. 61 m2, p.p.č. 3657/99 o vým. 2169 m2, p.p.č.
3657/102 o vým. 5276 m2, p.p.č. 3657/104 o vým. 16 m2, p.p.č. 3657/106 o vým. 139 m2,
p.p.č. 3657/108 o vým. 253 m2, p.p.č. 3657/110 o vým. 121 m2, p.p.č. 3657/117 o vým.
45 m2, p.p.č. 3657/126 o vým. 1718 m2, p.p.č. 3657/132 o vým. 19 m2, p.p.č. 3692 o vým.
19 m2, p.p.č. 3710/10 o vým. 25 m2, p.p.č. 3711/1 o vým. 8 m2, p.p.č. 3725/29 o vým. 137
m2, p.p.č. 3725/68 o vým. 14 m2, p.p.č. 3546 o vým. 83 m2, p.p.č. 3609/1 o vým. 53 m2,
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p.p.č 3617 o vým. 47 m2, p.p.č. 3656/1 o vým. 223 m2, p.p.č. 3657/3 o vým. 776 m2,
p.p.č. 3657/22 o vým. 147 m2, p.p.č. 3657/26 o vým. 504 m2, p.p.č. 3657/28 o vým. 684
m2, p.p.č. 3657/46 o vým. 59 m2, p.p.č. 3657/49 o vým. 119 m2, p.p.č. 3657/52 o vým. 108
m2, p.p.č. 3657/56 o vým. 72 m2, p.p.č. 3657/58 o vým. 120 m2, p.p.č. 3657/61 o vým.
574 m2, p.p.č. 3657/63 o vým. 27 m2, p.p.č. 3657/68 o vým. 267 m2, p.p.č. 3657/73 o
vým. 5045 m2, p.p.č. 3657/75 o vým. 81 m2, p.p.č. 3657/77 o vým. 266 m2, p.p.č. 3657/87
o vým. 116 m2, p.p.č. 3657/89 o vým. 1579 m 2, p.p.č. 3657/96 o vým. 709 m2, p.p.č.
3657/98 o vým. 760 m2, p.p.č. 3657/101 o vým. 75 m2, p.p.č. 3657/103 o vým. 181 m2,
p.p.č. 3657/105 o vým. 127 m2, p.p.č.3657/107 o vým. 1021 m2, p.p.č. 3657/109 o vým.
66 m2, p.p.č. 3657/111 o vým. 41 m2, p.p.č. 3657/120 o vým. 31 m2, p.p.č. 3657/130 o
vým. 28 m2, p.p.č. 3658/4 o vým. 25 m2, p.p.č. 3694/2 o vým. 161 m2, p.p.č. 3710/1 o
vým. 8 m2, p.p.č. 3725/1 o vým. 605 m2, p.p.č. 3725/47 o vým. 24 m2, p.p.č. 3819 o vým.
120 m2, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, za cenu dle znaleckého posudku + ost.
náklady
a
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření smlouvy budoucí kupní č. 1/2008/Če-35010
mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve smyslu doplnění
smlouvy o část pozemku p.č. 3618 k.ú. Podmokly o výměře 1202 m2.
Usnesení č. ZM 09 08 08 69
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 347/2 k.ú. Podmokly o výměře 558 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím včetně skalního masivu z vlastnictví paní P. Š. a paní A. T., do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 08 08 70
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis pohledávek v souvislosti s bezúplatným
převodem pozemku v k.ú. Podmokly a
rozhodlo
1. prominout platbu ve výši 114.286,20 Kč za provedení zabezpečovacích prací v měsíci
02-03/2009 od paní P. Š. a prominutí platby ve výši 114.286,20 Kč za provedení
zabezpečovacích prací v měsíci 02-03/2009 od paní A. T. a
2. odepsat pohledávku ve výši 114.286,20 Kč za paní P. Š. a pohledávku ve výši 114.286,20
Kč za paní A. T. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 09 08 08 71
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 276/53 o vým. 514 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 08 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.08.2009 do 24.09.2009 a tyto
bere na vědomí.
Předseda návrhové komise: MgA. Petr Michálek v.r.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Sinko v.r.
Ing. Vlastimil Pažourek 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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