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 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.10.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 09 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Předseda:
Členové:

Ing. Jiří Stejskal
RSDr. Jaroslav Horák
Ivana Stárková

Usnesení č. ZM 09 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku přijetí úvěru statutárním městem Děčín a
rozhodlo
1. o uzavření Smlouvy o úvěru č. 2224/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Praha ve výši 850
mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu za nabídnutou
marži při použití 3M PRIBOR
2. o zajištění úvěru uzavřením veškeré zajišťovací dokumentace, tj. smlouvy o zastavení
nemovitostí, a to p.p.č. 1659/1, p.p.č. 168/53, 168/54, 168/56 k.ú. Podmokly, p.p.č. 303/2 k.ú.
Krásný Studenec, p.p.č. 2823, p.p.č. 2825, p.p.č. 2826 k.ú. Děčín, p.p.č. 403/4 k.ú.
Chrochvice, p.p.č. 972/1, p.p.č. 52, p.p.č. 45 k.ú. Boletice nad Labem, p.p.č. 1315/1 k.ú.
Horní Oldřichov, p.p.č. 531/1 k.ú. Folknáře, objekt čp. 209 vč. p.č. 185 k.ú. Boletice nad
Labem, objekt čp. 1525 vč. parc. č. 3466/3 k.ú. Podmokly, objekt čp. 337 vč. parc.č. 922 k.ú.
Bynov, objekt čp. 219 vč. parc.č. 495, 496/1 k.ú. Křešice u Děčína, objekt čp. 397 vč. parc.č.
832/15 a objekt čp. 398 vč. parc.č. 832/16 k.ú. Boletice nad Labem a smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistné smlouvy a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku nebo 2. náměstka primátora Ivana
Vepřeka k jednáním a podepisováním smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. a veškeré
zajišťovací dokumentace, tj. smlouvy o zastavení nemovitosti a smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistné smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu “Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická,
ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – zóna „Centrum“) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Modernizace sportovišť ZŠ
Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ o celkových nákladech projektu
27,395 mil. Kč včetně DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 27,395 mil. Kč včetně DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu a
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši 2,055 mil.
Kč /tj. 7,5 % ze 27,395 mil. Kč celkových způsobilých výdajů/.
Usnesení č. ZM 09 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup objektů v k.ú. Děčín, k.ú. Podmokly a
neschvaluje
variantu č. 1:
výkup objektů čp. 541/19, čp. 408/25, čp. 407/47, čp. 270/124, čp. 271/126, čp. 272/128 v ul.
Kamenická, čp. 675/12 v ul. El. Krásnohorské, čp. 434/21 v ul. Fügnerova, čp. 1065/3, čp.
1064/5, čp. 1066/4, čp. 1086/8 v ul. Zámecká, čp. 305/43 v ul. Labské nábř., čp. 931/29, čp.
841/36 v ul. Ruská, čp. 846/2, čp. 744/3, čp. 796/5 v ul. Máchovo nám., se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví pana J. D. H., za cenu 230.000.000,00 Kč + ostatní náklady
a
variantu č. 2:
výkup objektu čp. 270/124, čp. 271/126, čp. 272/128 v ul. Kamenická se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví pana J. D. H., za cenu 30.000.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prominutí smluvní pokuty v souvislosti
s ukončením užívání nebytového prostoru v čp. 219 k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prominutí platby smluvní pokuty ve výši 64.000,00 Kč za nepředání nebytového prostoru
solno-jodové jeskyně v čp. 219 k.ú. Křešice u Děčína paní I. I. L. – K.
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Usnesení č. ZM 09 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis pohledávky v souvislosti s ukončením užívání
nebytového prostoru v čp. 219 k.ú. Křešice u Děčína a
rozhodlo
odepsat pohledávku ve výši 64.000,00 Kč za paní I. I. L. – K. za nepředání nebytového
prostoru solno-jodové jeskyně v čp. 219 k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádosti stavebníků infrastruktury k rodinným domům
v lokalitě Červený Vrch o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury a
rozhodlo
a/ poskytnout účelovou dotaci
- manželům M. S. a V. S. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku
p.č. 195/11 v k.ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
panu J. B. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č. 195/12
v k.ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
b/ uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace s výše uvedenými žadateli v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smluv.
Usnesení č. ZM 09 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. V. G. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí pohledávky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 09 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh zásad při dalším nakládání s opuštěným majetkem
na pohřebištích a
schvaluje
znění zásad „Postup a zásady převodu hrobek a hrobových zařízení z vlastnictví statutárního
města Děčína“ po doplnění s účinností od 23.10.2009.
Usnesení č. ZM 09 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo
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návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací,
návrhy úplných znění zřizovacích listin příspěvkových organizací,
návrh na vypovězení příkazních smluv příspěvkových organizací a
schvaluje
a) dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací,
b) úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu a
vypovídá
příkazní smlouvy příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 09 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu
zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ na
rok 2009 a
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou
univerzitu v Brně v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo projektový záměr odboru sociálních věcí a zdravotnictví na
podporu terénní práce pro rok 2010 a
schválilo
podání projektu na podporu terénní práce pro rok 2010 v rámci výzvy Rady vlády ČR pro
záležitosti romské komunity, která byla vyhlášena ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v rámci
dotačního programu Podpora terénní práce 2010 v rozsahu stanoveném v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 09 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín a
schvaluje
udělit Cenu statutárního města Děčín p. Josefu Waldmannovi a Rudolfu Felzmannovi.
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Usnesení č. ZM 09 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy o poskytnutí dotací sportovním subjektům na rok
2009 a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2009 sportovním subjektům dle předloženého
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 09 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 1941 o výměře 269 m2 v k.ú. Děčín pod stavbou obytného
domu.
Usnesení č. ZM 09 09 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1811/8 a část pozemku p.č. 1812 o výměrách dle GP,
v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 09 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1333 o výměře 16 m2, v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 09 09 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 115/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Vilsnice pod stavbou zděné
garáže.
Usnesení č. ZM 09 09 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 745 o výměře 84 m2 a st.p.č. 746 o výměře 329 m2
v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1546/1 o výměře dle GP, v k.ú. Krásný Studenec.

Usnesení č. ZM 09 09 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 743 o výměře 595 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím, manželům J. a A. F., za cenu 89.250,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 09 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/20 o výměře 534 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím, panu M. S. T., za cenu 80.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 09 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1546/1 v k.ú. Krásný Studenec (dle GP č. 403-006/2009 se jedná
o díl „a“ o výměře 59 m2), panu J. Z., za cenu 8.850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 09 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 404/6 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu,
manželům T. a G. H., za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 09 09 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1257 o výměře 507 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele M. a P. D., za cenu 101.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1060 o výměře 105 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana R. H., za cenu 21.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 228 o výměře 309 m2 a pozemku p.č. 265 o výměře 375 m2 vše v k.ú.
Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana M. F., za cenu 136.800,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1047/22 o výměře 288 m2 v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele B. a A. J., za cenu 57.600,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 533/4 o výměře 13 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro JUSREAL s.r.o., Palackého 643/3, Děčín IV, za cenu 10.400,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 1534 o výměře 141 m2 a pozemku p.č. 1535 o výměře 329 m 2 v k.ú.
Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a E. J., za cenu
70.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 845 o výměře 752 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní D. K., za cenu 150.400,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1597/1 dle GP č. 214-027/2009 ozn. jako jako díl „a“ o výměře 133 m 2
v k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro M. Š., za cenu 19.950,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1597/1 dle GP č. 214-027/2009 ozn. jako jako díl „b“ o výměře 203 m2
v k.ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Š. D., za cenu 30.450,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 209/2 o výměře 26 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele J. a E. Š., za cenu 1.300,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 121/1 a části pozemku st.p.č. 41, dle GP č. 390-206/2008 ozn. jako
pozemek p.č. 1661 o výměře 17 m2, v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana F. J., za cenu 850,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 230/6 o výměře 1 807 m2 v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana P. B., za cenu 271.050,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši
4.251,00 Kč, oceněné ve znaleckém posudku + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 483 o vým. 324 m2 k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. L. N., za cenu 64.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 552 o výměře 1515 m2 a část pozemku p.č. 553/1, dle GP č.
431-030/2009 nově ozn. jako p.p.č. 553/3 o vým. 1168 m 2 k.ú. Křešice u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele M. T. K. a J. T., za cenu 536.600,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem
s podmínkou zřízení předkupního práva k nemovitosti ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč.
zák., ve prospěch převádějícího a to na dobu 20 let. Předkupní právo bude smluvními
stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 09 09 07 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 1718/15 o výměře 23 m2 v k.ú. Podmokly, manželům J. a B. B.,
za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 872/1 o vým. 65 m2 a část pozemku p.č. 284/1, dle GP č. 590-96/2009
nově ozn. jako p.p.č. 284/3 o vým. 56 m2, k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím a to ideální ½ pro paní B. B. a ideální ½ pro paní J. K., za cenu 24.200,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú.
Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 220/1 o vým. 41 m2 k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana N. D. T., za cenu 32.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva vedení, údržby, opravy a revize
podzemního elektrického vedení veřejného osvětlení pro budoucího oprávněného, tj.
statutární město Děčín.
Usnesení č. ZM 09 09 07 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1717/1 v k.ú. Děčín, nově označeném dle GP č. 2023-160/2009
jako p.p.č. 1717/6 o výměře 88 m2, v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele R. a I. S., za cenu 17.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou
zřízení věcného břemene vedení, údržby, oprav a revizí podzemního elektrického vedení a
lampy veřejného osvětlení pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. ZM 09 09 07 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 3725/60 o výměře 261 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím formou dohadovacího řízení, přičemž výchozí cena bude ve výši
208.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou věcného břemene práva
obnovy a údržby dopravního značení pro město Děčín a s podmínkou věcného břemene
obnovy a údržby mostní konstrukce pro vlastníka mostu, tj. Ředitelství silnic a dálnic
Chomutov.
Usnesení č. ZM 09 09 07 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 3420/2 k.ú. Podmokly o výměře 88 m 2 se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. ZM 09 09 07 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1259/2 k.ú. Podmokly o výměře 48 m 2 se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 09 07 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Hoštice nad Labem a
schvaluje
směnu:
-

z majetku statutárního města Děčín části pozemku p.č. 692/3 a část pozemku p.č. 692/1
v k.ú. Hoštice nad Labem (dle GP č. 138 - 025/2009 se jedná o díly „a + b + c + f“
o výměře 28 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a R. V., za cenu
150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem a

-

do majetku statutárního města Děčín části pozemku p.č. 59/3 v k.ú. Hoštice nad Labem
(dle GP č. 138 - 025/2009 se jedná o díly „ d + e “ o výměře 5 m2 ) se všemi součástmi a
příslušenstvím, od manželů M. a R. V., za cenu 150 Kč/m2.

Usnesení č. ZM 09 09 07 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 07 07 08 16 ze dne 25.10.2007 usnesení č. ZM 09 04 05 32 ze dne
23.4.2009, týkající se prodeje pozemku p.č. 71/2 k.ú. Nebočady v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 09 07 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 71/2 o výměře upřesněné geometrickým plánem který bude
vyhotoven, v k.ú. Nebočady (ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „a“), se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a Z. N., za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 09 07 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 71/2 o výměře upřesněné geometrickým plánem který bude
vyhotoven, v k.ú. Nebočady (ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „b“), se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro paní A. P., za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s
převodem s podmínkou zatížení části tohoto pozemku věcným břemenem práva chůze pro
vlastníky pozemku p.č. 83 k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 09 09 07 36
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 záměru 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 a
3. usnesení č. ZM 09 08 08 68 ze dne 24.09.2009, týkající se konkrétního prodeje části příp.
celých pozemků v k.ú. Podmokly
vše ve smyslu vypuštění textu a to „p.p.č. 3819 o vým. 120 m2 “.
Usnesení č. ZM 09 09 07 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, týkající se prodeje pozemku
v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 09 05 09 27 ze dne 28.05.2009, týkající se prodeje pozemku
p.č. 745/4 v k.ú. Děčín – Staré Město, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 09 07 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, týkající se prodeje pozemku
v k.ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 11 09 78 ze dne 18.12.2008, týkající se prodeje pozemku
p.č. 827/1 v k.ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 09 07 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM, týkající se prodeje pozemku
v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 10 06 37 ze dne 27.11.2008, týkající se prodeje pozemku
p.č. 742 v k.ú. Děčín – Staré Město, v plném znění.
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Usnesení č. ZM 09 09 07 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 1224/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Podmokly pod zděnou
stavbou bez č.p nebo č.e.
Usnesení č. ZM 09 09 07 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku z vlastnictví ČR Pozemkového
fondu do vlastnictví statutárního města Děčína a
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 549 k.ú. Folknáře.
Usnesení č. ZM 09 09 07 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
bezúplatnou směnu částí pozemků v k.ú. Loubí u Děčína:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 271/1 dle geometrického plánu
č. 121-44/2007 ozn. jako díl „c“ o výměře 261 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro paní H. K.;
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 271/3 dle geometrického plánu
č. 121-44/2007 ozn. jako díl „b“ o výměře 261 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím,
od paní H. K.
bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 09 09 07 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 271/1 o výměře 800 m2 k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 09 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.09.2009 do 22.10.2009 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise: Ing. Jiří Stejskal v.r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Valdemar Grešík v. r.
MUDr. Ivan Stríbrský 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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