Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24. 5. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 07 04 01 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Pitaš – předseda
Ing. Valdemar Grešík
MUDr. František Plhoň
Usnesení č. ZM 07 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 420/2007/RKS/585/8
o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a
nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 585/8 v budově čp. 585 ul. Bezručova, Děčín IV a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 637/5438 na společných částech budovy a pozemku st. p. č.
991/1 v k.ú. Podmokly, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Anna Dzurková,
za nabídnutou cenu: Kč 108 346,Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− v případě ohrožení ČR budou v budově vybudovány protiradiační úkryty
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
− kupující bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 07 04 02 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy WeS-Trans s.r.o. Se sídlem Pohraniční 1288/1,
Děčín I a
schvaluje
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výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav domu
čp. 30 a čp. 668 ul. Teplická, Děčín IV do 30. 12. 2008.
Usnesení č. ZM 07 04 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej nemovitostí z majetku města a
zveřejňuje
záměr města prodat
1.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rekreační areál v k. ú. Maxičky
objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1
objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2
objekt bez čp/če obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52
objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53
objekt bez čp/če garáž, na pozemku st. p. č. 68
pozemek st. p. č. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek st. p. č. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek st. p. č. 52, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek st. p. č. 53, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek st. p. č. 67, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
pozemek st. p. č. 68, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek st. p. č. 70, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
pozemek st. p. č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
pozemek p. č. 169, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemek p. č. 170, vodní plocha, vodní nádrž umělá
pozemek p. č. 171, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemek p. č. 172, vodní plocha, vodní nádrž umělá
pozemek p. č. 173/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemek p. č. 173/7, vodní plocha, vodní nádrž umělá
pozemek p. č. 173/8, ostatní plocha, jiná plocha
pozemek p. č. 173/10, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemek p. č. 174, ostatní plocha, manipulační plocha
pozemek p. č. 404/2, ostatní plocha, silnice
pozemek p. č. 427/5, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v katastrálním území
Maxičky obec Děčín.

2. objekty bydlení v k. ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím
− objekt č. p. 46 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 58
− objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59
− objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60
− objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61
− objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII – Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62
− pozemek st. p. č. 58, zastavěná plocha a nádvoří
− pozemek st. p. č. 59, zastavěná plocha a nádvoří
− pozemek st. p. č. 60, zastavěná plocha a nádvoří
− pozemek st. p. č. 61, zastavěná plocha a nádvoří
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−
−
−
−

pozemek st. p. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek p. č. 181/42, zahrada
pozemek p. č. 181/43, zahrada
části pozemku p.č. 556 s podmínkou zatížení částí pozemku p. č. 556 věcným
břemenem práva chůze a jízdy dle GP, který bude vyhotoven, bezúplatně, vše v
katastrálním území Maxičky obec Děčín.

Usnesení č. ZM 07 04 02 04
Zastupitelstvo města projednalo informaci o snížení předkládací ceny objektu Křešice č. p. 51,
Děčín XXXI odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 2/OMH/2007
dle čl. IV, odst. 2 „Zásad“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 04 02 05
Zastupitelstvo města revokuje část usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 03 02 02
ze dne 19. 4. 2007, a to část týkající se rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332, bod 5) a
schvaluje
nové znění rozhodnutí ZM č. 419/2007/RKS/1332 bodu 5), a to takto:
Božena Zahradníková
byt. j. č. 1332/5 vč. podílu 424/28200 na spol. č. budovy a pozemku, cena nabídková:
86 098,- Kč.
Usnesení č. ZM 07 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 341/50 o výměře 384 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 961 o výměrách dle geometrického plánu,
v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 04 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 702 o výměře 746 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 04 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 336 v k.ú. Bělá u Děčína o výměrách dle
geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 07 04 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1128 o výměře 328 m2, v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 04 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 43 v k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 04 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 25 v k.ú. Vilsnice o výměře dle geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 07 04 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1250/32 o výměře 4 m2 a p.č.1250/33 o výměře 13 m2
v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 04 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a

4

nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 699 k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 04 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1341/5 o výměře 18 m2, v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 07 04 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1027 o výměře 35 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím panu Ing. Jiřímu Suchardovi, za cenu 3500,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků st.p.č. 10/1 o výměře 198 m2 a st.p.č. 10/2 o výměře 94 m2 v k.ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím paní Etele Bášové, za cenu 29 200,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 103/1 o výměře 1557 m2 v k.ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Ing. Břetislavovi a Růženě Honsovým, za cenu 176 000,- Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku st.p.č. 723 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven po realizaci stavby trafostanice, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ČEZ
Distribuce, a.s. IČ 27232425, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, za cenu 400,- Kč/m2 +
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ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku st.p.č. 723 k.ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu a údržby kabelů VN a NN pro tuto trafostanici za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. ZM 07 04 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 1383/3 o výměře 20 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Jaromíru a Pavla Potměšilovy, za cenu 8 000,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb
schvaluje
prodej pozemku p.č. 229/6 o výměře 456 m2 a části pozemku p.č. 229/1 dle GP č. 16925/2007 ozn. jako p.č. 229/7 o výměře 130 m2 oba v k.ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Lucii Nemčákovou, za cenu 58 600,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.
Usnesení č. ZM 07 04 03 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 211 v k.ú. Křešice u Děčína, dle GP č. 410-036/2007 ozn. jako p.č.
211 o výměře 408 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro SaM silnice a mosty a.s.,
Oblouková 416, Děčín III za cenu 163 200,- Kč + cena za trvalé porosty ve výši 16 065,- Kč+
ostatní náklady spojené s převodem
Usnesení č. ZM 07 04 03 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 211 v k.ú. Křešice u Děčína, dle GP č. 410-036/2007 ozn. jako díl
„a“ o výměře 68 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro MUDr. Jiřího Hlaváčka, za
cenu 10 200,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části pozemku o
výměře 6 m2 věcným břemenem práva obnovy a údržby veřejného osvětlení pro vlastníka
zařízení.
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Usnesení č. ZM 07 04 03 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1213/1 v k.ú. Děčín, dle GP č. 1831-33/2007 ozn. jako p.č. 1213/5
o výměře 66 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím Mgr. Ivu Jakubcovou, Ing. Annu
Špačkovou a Ing. Pavla Špačka, za cenu 9 900,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 04 03 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3270 k.ú Podmokly, dle GP č. 2792-006/2007 ozn. jako p.č. 3270/2
o výměře 64 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro Ing. Jaroslava Mikuleckého, za
cenu 9 600,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 04 03 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2644/1 k.ú Podmokly, dle GP č. 2812-034/2007 ozn. jako díl „a“ o
výměře 83 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Zdeňku a Oldřicha
Gregorovy, za cenu 12 450,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 04 03 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město a k.ú.
Boletice nad Labem a
schvaluje
směnu pozemků:
− z majetku města pozemek p.č. 418 o výměře 401 m2 v k.ú. Děčín - Staré Město se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele Ing. Františka a Jarmilu Sassmannovy, za cenu
60.150,- Kč + ostatní náklady + částku za venkovní úpravy a trvalé porosty ve výši
14.666,- Kč s tím, že tato částka bude po vkladu kupní smlouvy vyplacena vlastníkovi
venkovních úprav a trvalých porostů, tj. panu Josefu Hanzalovi,
− do majetku města pozemek p.č. 877/93 o výměře 102 m2 v k.ú. Boletice nad Labem se
všemi součástmi a příslušenstvím, od manželů Ing. Františka a Jarmily Sassmannových,
za cenu 10.200,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
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schvaluje
směnu části pozemků:
− z majetku města části pozemků p.č. 247 a p.č. 319, dle GP č. 623-136/2006 nově
ozn. jako díl „d“ o vým. 12 m2 a díl „c“ o vým. 6 m2, k.ú. Děčín – Staré Město se
všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manželům MUDr. Františkovi a Haně
Pazderovým, za cenu 3 860,- Kč + ostatní náklady
− do majetku města část pozemku p.č. 269, dle GP č. 623-136/2006 nově ozn. jako díl „a“
o výměře 13 m2, k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku
manželů MUDr. Františka a Hany Pazderových, za cenu 2 190,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 07 01 03 29 ze dne 25. 1. 2007, týkají se prodeje části pozemku p.č.
332 k.ú. Chrochvice, v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 04 03 25
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 nově ozn. jako p.p.č. 332/2, k.ú.
Chrochvice o vým. dle GP (který bude vyhotoven), se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Markétu a Davida Dusíkovy, za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 26
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 nově ozn. jako p.p.č. 332/2, k.ú.
Chrochvice o vým. dle GP (který bude vyhotoven), se všemi součástmi a příslušenstvím pro
paní Dášu Justovou, za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 03 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k.ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 01 03 41 ze dne 25.1.2007, týkající se
prodeje pozemku p.č. 933/3 k.ú. Horní Oldřichov v plném znění a
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2. prodej části pozemku p.č. 933/3 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Janu Ulrychovou, za cenu 150,Kč/m2 + 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.
Usnesení č. ZM 07 04 03 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemku
p.č.493 a p.č. 482 v k.ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 06 12 05 18 ze dne 21.12.2006 v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 04 03 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení, týkající se prodeje pozemku p.č.
663/5 v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 06 02 04 38 ze dne 23.2.2006 bod 2. v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 04 03 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 06 06 03 21 ze dne 15.06.2006, týkající se odprodeje pozemku p.č.
569 v k.ú. Děčín – Staré Město, v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 04 03 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 46 bod 4. ze dne 18.5.2006,
týkající se prodeje části pozemku p.č. 2612/3 v k.ú. Podmokly a zatížení části pozemku p.č.
2612/3 věcným břemenem ve smyslu změny textu z původního „...pro vlastníka přípojky za
cenu dle zásad“ na nový text „...pro vlastníka přípojky bezúplatně“.

Usnesení č. ZM 07 04 03 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku pod komunikací v k.ú. Podmokly a
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schvaluje
výkup pozemku p.č. 1241/3 o výměře 658 m2 k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím z majetku společnosti České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12,
Praha 1 do majetku Statutárního města Děčín za cenu 700 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Nemocnice Děčín, p.o., o poskytnutí cílené finanční
podpory na zakoupení spirálního CT pro radiodiagnostické oddělení a tuto žádost
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon
funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a 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
výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva pro MUDr. Františka Plhoně
v maximální výši ode dne 1.5.2007.
Usnesení č. ZM 07 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrhy Dodatků č. 2, 3, 4 a 5 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací a
schvaluje
Dodatky č. 2, 3, 4 a 5 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín XXXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrhy Dodatků č. 3 a 6 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací a
schvaluje
Dodatky č. 3 a 6 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace,
Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a dodatek číslo 4 ke
zřizovací listině Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
schvaluje
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Děčín
XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost ve věci realizace projektu sloučení Speciální základní
školy a Speciální mateřské školy, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace s
Speciální základní školou, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, který
rada Ústeckého kraje projednala dne 11.4.2007 a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek ke sloučení Speciální základní školy
a Speciální mateřské školy, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace s Speciální
základní školou, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace.
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Usnesení č. ZM 07 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Mgr. Romana Stružinského, ředitele Speciální
základní školy, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, o vydání stanoviska
obce k navýšení kapacity oboru 79-01-B/001 Pomocná škola a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k navýšení kapacity oboru 79-01B/001 Pomocná škola ze současné kapacity 20 na 50 žáků ve Speciální základní škole, Děčín
IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace.
Usnesení č. ZM 07 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace na nadstandardní
sportovní činnost r. 2007 pro SK Kraso Děčín – pro p. Michala Češku a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 07 04 04 09
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Cyklistický klub
Slavoj Terezín na uspořádání 36. ročníku Mezinárodního závodu míru juniorů a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 07 04 04 10
Zastupitelstvo města projednalo výzvu ing. Zdeňka Kropáčka na revokaci usnesení rady
města č. RM 07 03 50 04, týkající se vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe
včetně návrhu plánu péče o Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 04 04 11
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytů a
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schvaluje
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Buchalovi z částky 73 049,-Kč na 50%, tj. 36 524,50 Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Horváthové z částky 82 708,-Kč na 50 %, tj. 41 354,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Horváthové z částky 87 454,-Kč na 50%, tj. 43 727,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Nyisztorovi z částky 21 633,72
Kč na 10%, tj. 2 163,30 Kč.
Usnesení č. ZM 07 04 04 12
Zastupitelstvo města projednalo informaci o podání žádosti o dotaci a
schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu č. 298110 MF ČR „Podpora rozvoje a obnovy regionální
infrastruktury“ na akci „Plavecký areál Děčín – Staré Město, dostavba polyfunkčního bazénu
pro výcvik, sporty a rekreaci“.
Usnesení č. ZM 07 04 04 13
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
k odkupu akcií této společnosti od Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice a
neschvaluje
jejich odkup.
Usnesení č. ZM 07 04 04 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost BK Děčín s.r.o. o navýšení dotace a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci 1.000 tis. Kč BK Děčín s.r.o.
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Statutárním
městem Děčín a BK Děčín s.r.o. ze dne 26.1.2007 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 04 04 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost SK Březiny o poskytnutí dotace a
rozhodlo
1. neposkytnout dotaci 2.338 tis. Kč SK Březiny
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2. neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace SK Březiny v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 04 05 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na vydání nových obecně závazných vyhlášek
statutárního města Děčín a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2007 – Požární řád statutárního
města Děčín a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 2/2007, kterou se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.
Usnesení č. ZM 07 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín
č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a tuto
vydává
s účinností od 1.7.2007.
Usnesení č. ZM 07 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh postupu pro poskytnutí účelové dotace na podporu
výstavby RD a
schvaluj e
postup „Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytnutí účelové dotace na podporu
výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín“, po doplnění, s účinností od
25. 5. 2007.
Usnesení č. ZM 07 04 07 01
Zastupitelstvo města projednalo dopis Ing. Pavla Rödla, primátora města Plzně, ve kterém
informuje primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku o usnesení Zastupitelstva
města Plzně č. 110 ze dne 12. dubna 2007 v záležitosti umístění americké protiraketové
základny na území České republiky a žádá seznámit s tímto usnesením Zastupitelstvo města
Děčín a
schvaluje
připojit se k výzvě Zastupitelstva města Plzně k zapojení ČR do systému protiraketové obrany
v rámci Euroamerické aliance.
Usnesení č. ZM 07 04 07 02
Zastupitelstvo města
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bere na vědomí
informace o činnostech orgánů města za období od 20. 4. 2007 do 24. 5. 2007.

Předseda návrhové komise: Zdeněk Pitaš, v. r.

Ověřovatelé zápisu: RSDr. Jaroslav Horák, v. r.
Ivana Stárková, 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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