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 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. ledna 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 07 01 01 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Sukdol – předseda
Šárka Dostálová
MUDr. Ivan Stríbrský
Usnesení č. ZM 07 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitostí z majetku města a
zveřejňuje
záměr města prodat:
1. objekt Plzeňská 85/4, Děčín IV na části pozemku st.p.č. 903 včetně části pozemku
st. p. č. 903, dle GP č. 2694-98/2006 na pozemku st. p. č. 903/1 včetně pozemku st. p. č.
903/1 v k.ú. Podmokly,
2. část pozemku st. p. č. 903, dle GP č. 2694-98/2006 pozemky st. p. č. 903/3 a 903/4 vše
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 01 02 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Vladimíra a Heleny Hukových, o odstoupení
z kupní smlouvy, týkající se prodeje nebytové jednotky č. 656/302 v objektu čp. 656 ul.
Bezručova, Děčín IV a
schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy mezi manželi Hukovými a městem Děčín s tím, že jim bude
vrácena kupní cena ve výši Kč 62.630,-- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2644/1 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 01 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 520 o výměře 95 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 01 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3725/15 o výměře 1789 m2, pozemek p. č. 3729/3
o výměře 14 m2 a pozemek p. č. 3729/2 o výměře 21 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 01 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č 3658/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 01 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 1561/3 o vým. 20 m2 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 01 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2888 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 213/2 o vým. 165 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 07 01 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1114 o výměře 233 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 01 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 10/1 o výměře 198 m 2 a st.p.č. 10/2 o výměře 94 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 07 01 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 899/57 o výměře 1900 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 07 01 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1539/3 o výměře 173 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 07 01 03 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města směnit části pozemků:
− z majetku města část pozemku p. č. 247 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Děčín Staré Město a
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− do majetku města část pozemku p. č. 269 o výměře dle geometrického plánu
v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 01 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 565 o výměře 383 m2 v k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 01 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín Staré Město
a Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
− z majetku města pozemek p. č. 418 o výměře 401 m2 k. ú. Děčín Staré Město
− do majetku města pozemek p. č. 877/93 o výměře 102 m2 v k. ú. Boletice nad Labem
s finančním vyrovnáním.
Usnesení č. ZM 07 01 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Podmokly
a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést části pozemků p. č. 398 (cca 64,5 m2), p. č. 404/1 (cca
13,8 m2), p. č. 966 (cca 11 m2), p. č. 1212 (cca 22,5 m2), p. č. 1213/2 (cca 6 m2), p. č. 1240
(cca 13 m2), p. č. 3711/1 (cca 20,1 m2), p. č. 3711/9 (cca 3,2 m2), p. č. 3717/1 (cca 31,8 m2), p.
č. 3721/1 (cca 5 m2), p. č. 3722/2 (cca 35,8 m2), p. č. 3723/3 (cca 18,6 m2), p. č. 3725/68 (cca
1 m2), p. č. 3983/4 (cca 3 m2), p. č. 3983/5 (cca 12 m2), p. č. 3983/6 (cca 18,7 m2) vše v k.ú.
Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po realizaci stavby
„Protipovodňová opatření na Labi – lokalita Děčín - levý břeh“.
Usnesení č. ZM 07 01 03 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku st. p. č. 134 o výměře dle GP, který bude vyhotoven
a
pozemky st. p. č. 133 o výměře 192 m2 a st. p. č. 132 o výměře 192 m2 k. ú. Děčín po
kolaudaci stavby penzionu.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 01 03 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č 844/1 k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 01 03 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1718/16, dle GP č. 2691-059/2006 ozn. jako pozemek
p. č. 1718/23 o výměře 76 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana
Miroslava Kirschnera, za cenu 11.400,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 01 03 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1718/16, dle GP č. 2691-059/2006 ozn. jako díl „a“ o výměře
17 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Drahošovy, za
cenu 2.550,-- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 01 03 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 131/30 o výměře 71 m2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Romana Černohorského, za cenu 10650,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 243/1 o výměře 662 m2 v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a
příslušenstvím pro manžele Ing. Miloše a Jaroslavu Kopeckých, za cenu 66.200,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 459 o výměře 33 m2 (dle GP č. 2774-246/2006 nově ozn. jako
p.č. 459/2) v k.ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
Martina a Martinu Kadárovy, za cenu 4.950,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 328 o výměře 47 m2 (dle GP č. 1793-140/2006 – díl „a“)
v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro MUDr. Jitku Polákovou,
za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 586/4 o výměře 50 m2 a části pozemku p.č. 586/3 o výměře 43 m 2 (dle
GP č. 422-019/2006 díl „a“) vše v k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Jiřího a Alenu Bečkovy, za cenu 13.950,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 669/1(o výměře cca 121 m 2 dle GP, který bude vyhotoven) vše
v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Josefa a Janu
Doudovy, za cenu 21600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 669/1 (o výměře 193 m2 dle GP, který bude vyhotoven)
v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Jaroslava a Ivanu
Marešovy, za cenu 28950,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
postup prodeje části pozemku p.č. 332, dle GP č. 432-183/2006 ozn. jako pozemek
p.č. 332/2 o vým. 71 m2, k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím formou
dohadovacího řízení v souladu se „Zásadami ...“ . Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad...“
tj. 10 650,- Kč + cena za trvalé porosty dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady
spojené s převodem s podmínkou, vrácení ceny za trvalé porosty stávajícímu uživateli
pozemku a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 07 01 03 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 332, dle GP č. 432-183/2006 ozn. jako pozemek p.č. 332/1 o vým.
324 m2, k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Dášu Justovou,
za cenu 59 250,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 01 03 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1025/1 o vým. 207 m2 k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele Marii a Jana Nešněrovy, za cenu 31 050,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 832/78 a p.č. 832/50, dle GP č. 615-036/2006 nově ozn. jako
p.p.č. 832/89 o vým. 427 m2 a p.č. 832/90 o vým. 356 m2, k.ú. Boletice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost TRADING INTERNATIONALE, s.r.o., Březová
372/83, Děčín III za cenu 78 300,- Kč + 8 999,- Kč za trvalé porosty dle znaleckého posudku
+ ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 591/1, dle GP č. 259-251/2006 nově ozn. jako p.p.č. 591/3 o vým.
7 m2, v k.ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Milenu a Emila
Schomannovy, za cenu 1 050,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 345 (dle GP č. 335-241/2005 se jedná o p.č. 354/1 o výměře
1058 m2) v k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Tomášovi a Markétě
Kopeckým, za cenu 188 700,- Kč + ostatní náklady s podmínkou úlevy z kupní ceny dle
čl. VIII odst. 1 „Postupu a zásad...“ tj. 30 000,-Kč.
Usnesení č. ZM 07 01 03 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly
− z majetku Statutárního města Děčín části pozemků p.č. 3447 a p.č. 3440, dle GP
č. 2609-302/2005 ozn. jako p.p.č. 3447/2 o vým. 68 m2 a díly „c+d+g+h“ o celkové
výměře 14 m2, v k.ú. Podmokly do vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Děčína,
a.s., Dělnická 106, Děčín VI za cenu 32 882,- Kč + ½ ostatních nákladů spojených
s převodem;
− do majetku Statutárního města Děčín části pozemku p.č. 3437/1, dle GP č. 2609-302/2005
ozn. jako díly „b+e+i“ o celkové výměře 10 m2, v k.ú. Podmokly z vlastnictví společnosti
Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, Děčín VI za cenu 1 500,- Kč
+ ½ ostatních nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 07 01 03 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 06 03 34 ze dne 15.06.2006 ve smyslu změny textu
z původního „(dle GP č. 611-168/2005 se jedná o pozemek p.č. 112/1 o výměře 248 m2)
v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Aleně a Janu
Mlatečkovým, za cenu 24.800,- Kč“ na nový text : (dle GP č. 624-105/2006 se jedná o
pozemek p.č. 112/3 o výměře 242 m2) v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Aleně a Janu Mlatečkovým, za cenu 24.200,- Kč“.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se směny pozemků
v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 05 08 04 22 ze dne 15.9.2005 v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 01 03 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p.č. 140/3 k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 140/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Dolní Žleb od manželů Miloslava a Aleny
Míchalových, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle ZP, tj. 12000,- Kč.
Usnesení č. ZM 07 01 03 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 141/1 o výměře 2986 m2 v k.ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 07 01 03 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 235/30 v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 45 ze dne 23.2.2006 v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 01 03 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú Horní
Oldřichov a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 31 ze dne 23.2.2006 v plném znění
a
2. prodej pozemku p.č. 933/3 o výměře 250 m2 v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Janu Ulrychovou, za cenu 37 500,- Kč + cena za trvalé porosty
ve výši 2 111,- Kč a vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP ve výši 2 111,- Kč nájemci a to
po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva obnovy a údržby „přípojky
kanalizace k RD na st.p.č. 233“ pro vlastníka zařízení dle GP, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 07 01 03 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 05 09 04 75 ze dne 20.10.2005, týkající se prodeje pozemku
p.č. 2614/4 k.ú. Podmokly v plném znění a
2. revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 25 ze dne 23.2.2006, týkající se prodeje pozemku
p.č. 2614/4 k.ú. Podmokly v plném znění a
3. postup prodeje pozemku p.č. 2614/4 o výměře 574 m2 k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím formou dohadovacího řízení. Výchozí cena bude stanovena dle „Zásad“
tj. 150 000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 01 03 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 04 28 ze dne 23.2.2006 v plném znění
a
2. prodej části pozemku p.č. 444/7, dle GP č. 573-142/2005 ozn. jako p.č. 444/14 o výměře
147 m2, v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro
MUDr. Hanu Matějíčkovou, za cenu 22 050,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka
nemovitosti na st.p.č. 739 a pozemku p.č. 447/5 bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 01 03 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje částí pozemků
p.č. 119 a p.č. 118/1 v k.ú. Nebočady a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 41 ze dne 23.2.2006 bod 1. v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 01 03 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 119 v k.ú. Nebočady a
neschvaluje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 41 ze dne 23.2.2006 bod 2. v plném znění
2. prodej části pozemku p.č. 119 (dle GP č. 249-275/2005 p.č. 119/2 o výměře 466 m2)
v k.ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Ondřeje a Danu
Gálikovy, za cenu 4660,- Kč + ostatní náklady.

10

Usnesení č. ZM 07 01 03 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemku
p.č. 663/5 v k.ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 38 ze dne 23.2.2006 bod 2. v plném znění
2. prodej pozemku p.č. 663/5 o výměře 213 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro vlastníky domu čp. 57 dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne
4.1.2006, který je přílohou materiálu, za cenu 5.325,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 01 03 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 28 bod 3. ze dne 15.6.2006,
týkající se prodeje částí pozemků v k.ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „za
cenu 63 900,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem...“ na nový text „za cenu 31 950,- Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 07 01 03 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 46 bod 4. ze dne 18.5.2006,
týkající se prodeje částí pozemků v k.ú. Podmokly ve smyslu změny textu z původního „za
cenu 99 600,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový text „za cenu 16 600,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 07 01 03 49
Zastupitelstvo města projednalo žádost o povolení splátek kupní ceny za pozemky a
schvaluje
úhradu kupní ceny za prodej částí pozemků p.č. 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1039/7, 1039/8,
1039/9 a 1039/10 v k.ú. Prostřední Žleb slečně Vladimíře Mrázkové, ve třech splátkách a to:
− částku ve výši 130 000,- Kč v termínu do 31.1.2007
− částku ve výši 220 000,- Kč v termínu do 28.2.2007
− částku ve výši 290 289,- Kč v termínu do 31.5. 2007.
Usnesení č. ZM 07 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o podání žádosti o dotaci a
schvaluje
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podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu Nadace ČEZ pro výstavbu
Oranžového hřiště u Základní školy Komenského náměstí, Děčín I.
Usnesení č. ZM 07 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv na poskytnutí finančních dotací
do 50.000,-- Kč na subjekt v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
o uzavření smluv na poskytnutí finančních dotací do 50.000,-- Kč na subjekt v rámci
dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví organizacím a sdružením poskytujícím
sociální služby dle důvodové zprávy a návrhů smluv, které tvoří její přílohu.
Usnesení č. ZM 07 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrhy finančních dotací nad 50 000 Kč na subjekt a návrhy
smluv na poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotací nad 50 000 Kč na subjekt v rámci dotačního řízení odboru
sociálních věcí a zdravotnictví dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
2. o uzavření smluv na poskytnutí finančních dotací organizacím a sdružením poskytujícím
sociální služby dle důvodové zprávy a návrhů smluv, které tvoří její přílohu.
Usnesení č. ZM 07 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu názvu části ulice Březová, Děčín III na ulici
U Kapličky a tuto změnu
schvaluje.
Usnesení č. ZM 07 01 04 05
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na stanovení nových zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Děčín a
1) r e v o k u j e
ke dni 31. lednu 2007 usnesení zastupitelstva města č. ZM 0418 07 09 ze dne
17. června 2004; a
2) s t a n o v u j e
s účinností od 1. února 2007 podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, dále uvedenou oprávněnou osobu, která může vyslat na pracovní
cestu člena Zastupitelstva města Děčín:
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A. Tuzemská pracovní cesta:
− neuvolněného člena zastupitelstva města primátor nebo uvolněný náměstek
primátora,
− uvolněného náměstka primátora primátor,
− primátora uvolněný nebo neuvolněný náměstek primátora,
B. Zahraniční pracovní cesta:
− člena zastupitelstva města, s výjimkou primátora, při pracovních cestách
nepřesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den primátor,
− primátora při pracovních cestách nepřesahujících dobu pobytu v zahraniční jeden
den uvolněný nebo neuvolněný náměstek primátora,
− člena zastupitelstva města, s výjimkou primátora, při pracovních cestách
přesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den rada města, oprávněnou osobou
je primátor,
− primátora při pracovních cestách přesahujících dobu pobytu v zahraničí jeden den
rada města, oprávněnou osobou je uvolněný nebo neuvolněný náměstek
primátora; a
3) s t a n o v u j e
s účinností od 1. února 2007 podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněnou osobu, která žádá člena zastupitelstva města Děčín
o použití soukromého silničního motorového vozidla:
− neuvolněného člena zastupitelstva města primátor,
− uvolněného náměstka primátora primátor,
− primátora uvolněný nebo neuvolněný náměstek primátora; a
4) s t a n o v u j e
s účinností od 1. února 2007 v souladu s § 78 a podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že členové Zastupitelstva města Děčín se při
výkonu své funkce a vyslání na pracovní cestu budou řídit zásadami uvedenými pod bodem
2) a 3) tohoto usnesení a podmínkami stanovenými ve Směrnici č. 1, k cestovním náhradám
statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, která nabude účinnosti dnem 1. února
2007; a
5) u k l á d á
primátorovi statutárního města Děčín zapracovat schválené zásady uvedené pod body 2), 3)
a 4) tohoto usnesení do Směrnice č. 1, k cestovním náhradám statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a tuto směrnici doručit členům zastupitelstva města nejpozději do
31. ledna 2007.
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Usnesení č. ZM 07 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo znění smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost určené
pro sportovní kluby BK Děčín s.r.o., HC Děčín, FK Řezuz Děčín a TJ Doprava Děčín pro rok
2007 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace sportovním klubům dle důvodové zprávy
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace, určené DC RELAX,
s.r.o. na provozování Plaveckého areálu v Děčíně v 1. pololetí roku 2007 dle smlouvy
o nájmu nemovitostí 581/2006/OMH ze dne 28. 12. 2006 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace pro DC RELAX, s.r.o. dle důvodové zprávy
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provozování Plaveckého areálu v Děčíně pro
DC RELAX, s.r.o. v 1. pololetí roku 2007.
Usnesení č. ZM 07 01 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního
stadionu Děčín pro nájemce v roce 2007 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 01 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského
domu Střelnice pro nájemce v roce 2007 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 01 04 10
Zastupitelstvo města projednalo nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a rozhodlo
stanovit
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výši měsíčních odměn za výkon funkce 2. náměstka primátora, člena rady, předsedy výboru,
předsedy komise rady, člena výboru, člena komise rady, člena zastupitelstva dle důvodové
zprávy v maximální výši a v souhrnu odměn za jednotlivé funkce od 1. ledna 2007.
Usnesení č. ZM 07 01 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na
částečné vyrovnání ztráty z provozu převozu v Děčíně – Dolním Žlebu a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Ověřovatelé zápisu: RSDr. Jaroslav Horák, v. r.
Ing. Jana Bártová, v. r.

Předseda návrhové komise: Ing. Petr Sukdol, 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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