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 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.11.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 10 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

Ing. Jana Bártová
Ing. Vlastimil Pažourek
Vlastimil Lhoták

Usnesení č. ZM 09 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu “Modernizace učeben ZŠ pro potřeby
dalšího vzdělávání“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
zóna „Centrum“) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Modernizace učeben ZŠ pro
potřeby dalšího vzdělávání“ o celkových nákladech projektu 64,714 mil. Kč včetně DPH
(z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady na rekonstrukci zbývající části
střechy ZŠ Vrchlického v celkové částce 1,691 mil. Kč včetně DPH)
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 64,714 mil. Kč včetně DPH tj. 100 % celkových
nákladů projektu
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši 16,123 mil.
Kč /tj. 25,6 % ze 63,023 mil. Kč celkových způsobilých výdajů/ a zajištění financování
nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 1,691 mil. Kč včetně DPH (rekonstrukce zbývající
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části střechy na ZŠ Vrchlického).

Usnesení č. ZM 09 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu “Budova magistrátu B2 – centrální archiv a
správní agendy“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
zóna „Centrum“) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “ Budova magistrátu B2 –
centrální archiv a správní agendy“ o celkových nákladech projektu 48.348.240,00 Kč
včetně DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady vynaložené na
přeložky kabelů a zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a výměníková stanice ÚT ve
vlastnictví společnosti Termo Děčín, a.s. a náklady na vybavení mobiliářem v celkové
částce 2.095.312,00 Kč včetně DPH).
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 48.348.240,00 Kč včetně DPH tj. 100 %
celkových nákladů projektu
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
9.036.897,00 Kč (tj. 19,538 % celkových způsobilých výdajů) a zajištění nezpůsobilých
výdajů ve výši 2.095.312,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. ZM 09 10 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 1/09/OMH o odprodeji podílu
nemovitostí v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovitostech - objekt čp. 1131 ul. Sofijská 14,
Děčín VI s pozemkem p.č. 1367 zast. plocha, garáž č.e. 781 s pozemkem p.č. 1368/2, garáž
č.e. 780 s pozemkem p.č. 1368/3, garáž č. e. 779 s pozemkem p.č. 1368/4 a s pozemkem p.č.
1368/1 zahrada vše v k.ú. Podmokly pro kupující:
Paní S. L.
Za předkládací cenu 150.000,00 Kč
V souladu se „Zásadami
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem a případné náklady na řešení
oprav
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. ZM 09 10 05 02
Zastupitelstvo města projednalo nabídku paní M. R. k odkoupení spoluvlastnického podílu
2/6 na nemovitostech v k.ú. Podmokly a
neschvaluje
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výkup spoluvlastnického podílu 2/6 na nemovitostech – objekt čp. 1131 stojící na st.p.č. 1367
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 1367 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek 1368/1 zahrada,
st.p.č. 1368/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 1368/3 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č.
1368/4 zastavěná plocha a nádvoří, budova č.e. 781 garáž, budova č.e. 780 garáž, budova č.e.
779 garáž vše v k.ú. Podmokly z vlastnictví paní M. R. za cenu 890.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 09 10 06 01
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace Romskému
sdružení „Indigo Děčín“ z rozpočtu města ve výši 7 tis. Kč a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace dle důvodové zprávy a smlouvy, která
tvoří její přílohu v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 10 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů
bytů a
schvaluje
-

prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu (za bytovou jednotku č. 35,
V Sídlišti 391, Děčín XXXII) p. L. M. z částky 115.115,00 Kč na 10 %, tj. 11.512,00 Kč

-

úplné prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu (za bytovou jednotku
č. 04,Vítězství 121, Děčín XXXII) p. J. Č. ve výši 20.614,00 Kč

-

prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu (za bytovou jednotku Labské
nábř. 77, Děčín XI) pí A. C. z částky 59.955,00 Kč na 10 %, tj. 5.996,00 Kč

-

prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí I. G. z částky 62.146,00 Kč
na 10 %, tj. 6.214,60 Kč

-

prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu (za bytovou jednotku č. 06, Čsl.
Partyzánů, Děčín XXXII) pí M. T. z částky 300.010,00 Kč na 10 % tj. 30.001,00 Kč.

Usnesení č. ZM 09 10 06 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o Oznámení o změně v Integrovaném plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum č.2 a
schvaluje
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Oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum č.2,
Aktualizovaný rozpočet IPRM pro období 2009 – 2014 a Aktualizovaný harmonogram
realizace aktivit IPRM pro období 2009 – 2014.
Usnesení č. ZM 09 10 06 04
Zastupitelstvo města projednalo informaci o změně a doplnění smlouvy č. 08015626 na akci
„Posanační monitoring skalních masivů v městě Děčín“ řešené v Operačním programu
„Životní prostředí“ ve smyslu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08015626 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR a ve smyslu Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 08015626 a
schvaluje
změnu a doplnění smlouvy č. 08015626 na akci „Posanační monitoring skalních masivů v
městě Děčín“ řešené v Operačním programu „Životní prostředí“ ve smyslu dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 08015626 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a ve smyslu Dohody o úpravě
soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 08015626 a
pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08015626 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.
08015626.
Usnesení č. ZM 09 10 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh klubu zastupitelů Volby pro město Děčín o
zavedení místního poplatku za odpady a
ukládá
radě města předložit na následné zasedání zastupitelstva města návrh, včetně všech
potřebných materiálů pro jednání zastupitelstva, o znovuzavedení místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Děčín s účinností od 1. ledna 2010.
Usnesení č. ZM 09 10 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh klubu zastupitelů ČSSD na změnu způsobu, techniky a
realizace výběrových řízení v rámci projektu IPRM – i dalších a
ukládá
radě města předložit zastupitelstvu města změnu způsobu, techniky a realizace výběrových
řízení spočívající na těchto zásadách:
-

zajistit zastoupení všech subjektů zvolených do zastupitelstva města v celém průběhu
procesu zadání veřejných zakázek

-

předložit návrh změny společnosti, organizující výběrová řízení
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-

předložit návrh techniky losování dodavatelů, na kterém se shodnou všechny subjekty
zastoupené v zastupitelstvu města

-

zajistit vůči vybranému uchazeči vymahatelné právo města na poskytnutí a zveřejnění
informace o všech subjektech, kteří se na provedení zakázky podíleli v rozsahu větším jak
500.000,00 Kč bez DPH na 1 zakázku (zejména subdodavatelé prací a dodavatelé
stavebních materiálů)

a
navržené změny předložit, pokud bude třeba, i mimořádnému zastupitelstvu města, tak, aby
mohly být použity pro první následné výběrové řízení od doby přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 09 10 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 358 o výměře 80 m2 a pozemek p.č. 1391/18 o výměře
849 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 09 10 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2818/1 o výměře 207 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 10 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 393/4 a část pozemku p.č. 394/5 v k.ú. Bělá u Děčína
ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „a“ o výměrách upřesněné GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 09 10 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 51/2 o výměře 31 m2, v k.ú. Lesná u Děčína.

5

Usnesení č. ZM 09 10 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1286/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře 11 m2.
Usnesení č. ZM 09 10 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2275 o výměře 545 m2, v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 10 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 662/1 k.ú. Děčín o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 10 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 657 o výměře 474 m 2, část pozemku p.č. 658 o výměře
230 m2 a část pozemku p.č. 1197/1 o výměře 322 m2 vše v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 09 10 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 139 k.ú. Dolní Žleb o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 09 10 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 42/1 o vým. 733 m2 k.ú. Lesná u Děčína.
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Usnesení č. ZM 09 10 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků včetně stavby mostku v k.ú. Lesná
u Děčína a k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 603 o vým. 158 m2 k.ú. Lesná u Děčína a pozemek p.č.
1047 o vým. 505 m2 k.ú. Chlum u Děčína včetně stavby mostku.
Usnesení č. ZM 09 10 07 12
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města převést pozemek st.p.č. 608/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města převést bezúplatně pozemky p.č. 787/4 o výměře 48 m2, p.č. 1089/3 o výměře
238 m2, p.č. 1086/4 o výměře 2 m2, p.č. 1086/3 o výměře 193 m2, p.č. 1088/2 o výměře 165
m2, p.č. 800/3 o výměře 352 m2, p.č. 1371/1 o výměře 9 m2 a p.č. 1371/2 o výměře 6 m2 v k.ú.
Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 09 10 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku města pozemek p.č. 325/3 o výměře 102 m2 a p.č. 325/5 o výměře 232 m2 k.ú.
Dolní Žleb
- do majetku města část pozemku st.p.č. 175 v k.ú. Dolní Žleb o výměře dle GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 09 10 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 343/1 k.ú. Chrochvice o výměře 590 m2.
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Usnesení č. ZM 09 10 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 k.ú. Podmokly o výměře 292 m2.
Usnesení č. ZM 09 10 07 17
Zastupitelstvo město projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č. 660-024/2009 ozn. jako p.p.č. 837/75 o výměře
336 m2 k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní M. H., za cenu 67.200,00
Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 18
Zastupitelstvo město projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č. 660-024/2009 ozn. jako p.p.č. 837/76 o výměře
287 m2 k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a K. V., za cenu
57.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 19
Zastupitelstvo město projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 837/1, dle GP č. 660-024/2009 ozn. jako p.p.č. 837/77 o výměře
27 m2, 837/79 o vým. 308 m2 a 837/80 o vým. 254 m2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele M. a P. Š., za cenu 117.800,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 20
Zastupitelstvo město projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 837/1, dle GP č. 660-024/2009 ozn. jako p.p.č. 837/78 o vým.
363 m2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana P. M., za cenu 72.600,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 09 10 07 21
Zastupitelstvo město projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č. 660-024/2009 ozn. jako p.p.č. 837/81 o výměře
742 m2 k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana J. J., za cenu 148.400,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1637/1, dle GP č. 411-95/2009 ozn. jako p.p.č. 1637/25 o výměře
252 m2 k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Z. a M. R.,
za cenu 37.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1606, dle GP č. 658-216/2009 ozn. jako p.p.č. 1606 o vým. 254 m 2
k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a K. Z., za cenu
50.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 394/5 dle GP č. 652-041/2009 ozn. jako p.č. 394/8 o výměře 131 m2
v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. S., za cenu 26.200,00
Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2951/21 dle GP č. 1994-17/2009 ozn. jako p.č. 2951/21 o výměře
19 946 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví Ústeckého kraje,
za cenu 797.840,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 09 10 07 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1718/1, dle GP č. 3153-038/2009 ozn. jako p.č. 1718/24 o výměře
857 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana F. S., za cenu
171.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3264/1 o výměře dle GP, v k.ú. Podmokly, manželům M. a S. Š.,
za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2837/2 (dle GP č. 2002-18/2009 se jedná o p.č. 2837/4 o výměře
15 m2) v k.ú. Děčín, společnosti MotoArte s.r.o., Kamenická 692/139, Děčín II, za cenu
3.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 422 o výměře 89 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, manželům J. a L. Z.,
za cenu 17.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/15 o výměře 760 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím, manželům M. a L. M., za cenu 114.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
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prodej pozemku st.p.č. 454/9 v k.ú. Děčín o výměře 23 m2, panu V. R., za cenu 11.500,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 454/12 v k.ú. Děčín o výměře 22 m2, manželům B. a H. H., za cenu
11.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 454/8 v k.ú. Děčín o výměře 23 m2, manželům S. a J. D., za cenu
11.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 09 10 07 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 40/7 o výměře 41 m2 v k.ú. Vilsnice, z vlastnictví ČR
Pozemkový fond do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 10 07 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 3466/1 o výměře 15.183 m2 v k.ú.Podmokly, z vlastnictví
ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 10 07 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prominutí penále a
schvaluje
prominutí úroků z prodlení při placení nájemného za pronájem částí pozemků, původně
označených jako p.č. 137 a p.č. 2915 k.ú. Děčín ve výši 13.938,-Kč, pro manžele R. a D. S.
Usnesení č. ZM 09 10 07 37
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku st.p.č. 2915/2 k.ú. Děčín a
potvrzuje
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usnesení městského zastupitelstva č. XVIII ze dne 15.12.1994 ve schvalovací části, týkající se
prodeje částí pozemků p.č. 137 a p.č. 2915 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 10 07 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 376
v k.ú. Děčín a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
neschvaluje
Variantu č. 1
1) zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze s tím,
že toto věcné břemeno bude využíváno širokou veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci
chodníku v ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2012

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným
břemenem práva jízdy a chůze mezi budoucím povinným z věcného břemene vlastníky
domu č.p. 730 a pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín a mezi budoucím oprávněným z věcného
břemene statutárním městem Děčín s tím, že toto věcné břemeno bude využíváno širokou
veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci chodníku v
ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2012 a

nepověřuje
primátora města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Variantu č. 2
1) zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze s tím,
že toto věcné břemeno bude využíváno širokou veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci chodníku v
ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2011

-

uhrazení smluvní pokuty stávajícím spoluvlastníkům domu na pozemku p.č. 376
k.ú. Děčín ve výši 12.000.000,00 Kč v případě, že plochu pozemku p.č. 387 bude využívat
k jinému účelu než jako hřiště a
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2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným
břemenem práva jízdy a chůze mezi budoucím povinným z věcného břemene vlastníky
domu č.p. 730 a pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín a mezi budoucím oprávněným z věcného
břemene statutárním městem Děčín s tím, že toto věcné břemeno bude využíváno širokou
veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci chodníku v
ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2011

-

že se statutární město zaváže uhradit smluvní pokutu stávajícím spoluvlastníkům domu na
pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín ve výši 12.000.000,00 Kč v případě, že plochu pozemku
p.č. 387 bude využívat k jinému účelu než jako hřiště a

nepověřuje
primátora města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Variantu č. 3
1) zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným břemenem práva jízdy a chůze s tím,
že toto věcné břemeno bude využíváno širokou veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci chodníku v
ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2010

-

uhrazení smluvní pokuty stávajícím spoluvlastníkům domu na pozemku p.č. 376
k.ú. Děčín ve výši 12.000.000,00 Kč v případě, že plochu pozemku p.č. 387 bude využívat
k jinému účelu než jako hřiště

-

že bude jako protihodnota věcného břemene poskytnuty 4 místa vyhrazeného parkování
na ul. Hálkova (v místě přiléhajícím k ul. Sládkova) a

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zatížení pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín věcným
břemenem práva jízdy a chůze mezi budoucím povinným z věcného břemene vlastníky
domu č.p. 730 a pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín a mezi budoucím oprávněným z věcného
břemene statutárním městem Děčín s tím, že toto věcné břemeno bude využíváno širokou
veřejností města Děčín za podmínek:
-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci přístupové
plochy přes pozemek p.č. 376 k.ú. Děčín na své náklady formou zámkové dlažby a to do
konce roku 2010

-

statutární město Děčín jako oprávněný z věcného břemene zajistí rekonstrukci chodníku v
ul. Sládkova podél domu na pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín do konce roku 2010

-

že se statutární město zaváže uhradit smluvní pokutu stávajícím spoluvlastníkům domu na
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pozemku p.č. 376 k.ú. Děčín ve výši 12.000.000,00 Kč v případě, že plochu pozemku
p.č. 387 bude využívat k jinému účelu než jako hřiště
-

že bude jako protihodnota věcného břemene poskytnuty 4 místa vyhrazeného parkování
na ul Hálkova(v místě přiléhajícím k ul. Sládkova) a

nepověřuje
primátora města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. ZM 09 10 07 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 06 - bod 2., týkající se prodeje části pozemku
p.č. 867 k.ú. Podmokly v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 10 07 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 867/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 10 07 41
Zastupitelstvo města projednalo na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 10 06 05 ze dne 27.11.200, týkající se
prodeje pozemku p.č. 11/2 k.ú. Březiny u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 10 07 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku města pozemek p.č. 11/2 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře 32 m2
- do majetku města část pozemku p.č. 12 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře upřesněné GP,
který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 09 10 07 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 08 11 09 37, týkající se prodeje pozemků p.č.576/1 a p.č. 576/3 k.ú.
Prostřední Žleb, v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 10 07 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 576/1, dle GP č. 697 – 029/2009 ozn. jako p.p.č. 576/12 o výměře
50 m2 k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ivanu a Josefa
Klučkovy, Žlebská 67, Děčín XI, za cenu 2.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 09 10 07 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemku a
schvaluje
1. prodej pozemku p.č. 271/1 o výměře 800 m2 k.ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro ČR - Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, Praha
3 za cenu dle znaleckého posudku a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemku p.č. 271/1 o výměře 800 m2 k.ú.
Loubí u Děčína mezi statutárním městem Děčín a ČR - Ředitelstvím vodních cest České
republiky, se sídlem Vinohradská 184, Praha 3.
Usnesení č. ZM 09 10 07 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemku v
k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 09/09/UDC/BP na převod pozemku p.č.
3453/1 o vým. 15 577 m2 k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z
vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město
2. pověření primátora města Děčín podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.
09/09/UDC/BP.
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Usnesení č. ZM 09 10 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.10.2009 do 26.11.2009 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise: Ing. Jana Bártová v.r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Donát v.r.
MUDr. Ladislav Trněný 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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