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 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21. 6. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 07 05 01 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
návrhovou komisi ve složení: JUDr. Milan Franc – předseda
MUDr. Ivan Stríbrský
RSDr. Jaroslav Horák
Usnesení č. ZM 07 05 01 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o zvažovaném využití území Mariánské louky a
reálnosti projektů „Koupaliště pod zámkem“ a „Park na Mariánské louce“ a
schvaluje
v uvedené lokalitě vybudování parku.
Usnesení č. ZM 07 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo petici členů ZO ČZS Nová Osada, Děčín VII – Chrochvice
proti vedení trasy dálničního přivaděče – přeložky silnice I/13 – údolím Chrochvického
potoka a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že v otázce řešení dálničního přivaděče z Děčína na dálnici D8 bude postupováno
v souladu s usneseními přijatými na březnovém jednání zastupitelstva města.
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Usnesení č. ZM 07 05 03 02
Zastupitelstvo města projednalo petici členů ZO ČZS, Děčín III, Pod Chlumem proti
stanovené výši kupní ceny za odprodej pozemků a
schvaluje
prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město žadatelům dle usnesení zastupitelstva města
č. ZM 07 02 03 01 a č. ZM 07 02 03 02 za cenu dle varianty č. 1, tj. 150,- Kč / m2.
Usnesení č. ZM 07 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 421/2007/RKS/1321
o odprodeji nemovitosti z majetku města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
prodej nemovitosti čp. 1321 ul. B. Martinů, Děčín II postavené na pozemku
st. p .č. 1250/72 a části pozemků p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28 dle GP č. 1819-162/2006, v
k.ú. Děčín, dle Občanského zákoníku
kupující:
1. Kolenčíková Iveta,
podíl ve výši 701/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
2. manželé Káš Michal a Kášová Pavlína,
podíl ve výši 885/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
3. Sokyrová Pavla,
podíl ve výši 675/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 98 186,- Kč
4. manželé Pícha Stanislav a Píchová Miroslava,
podíl ve výši 701/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
5. Cimler Roman,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
6. MUDr. Martínková Zdeňka,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
7. Mrhal Otakar,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč

2

8. Hanák Vladimír,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
9. manželé Vepřek David a Vepřeková Věra,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
10. manželé MUDr. Marek Michal a Marková Romana,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
11. manželé Malý Petr a Malá Kubů Jana,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
12. Zahradníková Hana,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
13. manželé Minczer Petr a Minczerová Hana,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
14. Lopatová Milena, bytem:
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
15. manželé Pánek Pavel a Pánková Kristina,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
16. manželé Frček Martin a Frčková Petra,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
17. manželé Vála Jiří a Válová Pavlína,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
18. manželé Virt Rostislav a Virtová Aneta,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
19. Matějka Jan,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
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20. manželé Vlasák Oldřich a Vlasáková Hana,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
21. Husáková Petra,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
22. ing. Bohuslav Jiří,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
23. manželé Votrubec František a Votrubcová Jana,
podíl ve výši 881/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 129 956,- Kč
24. manželé Knotek Vlastimil a Knotková Dana,
podíl ve výši 697/18742 na budově čp. 1321 a pozemku st. p. č. 1250/72 a části pozemků
p. č. 1250/60 a p. č. 1250/28, nabídková cena 102 119,- Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupujícím sníží kupní cena o 30% z nabídkové ceny, dle čl. VIII, bodu 5
- se kupní cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
1. S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek nezměnit po dobu 10 let po prvním
přechodu vlastnických práv v budově čp. 1321 bez dohody s dodavatelem tepla
stávající způsob vytápění a přípravy TUV.
2. S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek, umožnit v rozsahu platných
právních a technických předpisů provoz a údržbu měřící tratě, která je umístěna ve
společných částech budovy označených jako A04, a zejména umožnit přístup do
budovy oprávněným osobám vlastníka a správce, pověřených zajišťováním provozu,
provozní údržby, oprav a to vždy, když to provoz uvedeného zařízení bude
vyžadovat. Uvedené zařízení je ve vlastnictví i ve správě společnosti Termo Děčín, a.
s.
3. S vlastnictvím jednotek v budově je spojen závazek umožnit výkon vlastnických práv
vlastníku provozního zařízení a kabelových rozvodů kabelové televize, zejména umožnit
vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka, popř. provozovatele, k provádění
údržby a oprav zařízení rozvodů kabelové televize.
4. S vlastnictvím jednotek jsou spojena práva a závazky plynoucí ze smluv na zajištění
služeb spojených s užíváním bytů v budově, uzavřených na odběr tepla a TUV, odběr
pitné vody a stočného a odběr elektrické energie pro společné části domu.
Usnesení č. ZM 07 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje bytové jednotky č. 632/1
v objektu čp. 632 ul. Palackého, Děčín IV a
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schvaluje
odprodat bytovou jednotku formou dohadovacího řízení s výchozí nabídkovou cenou
Kč 119 077,- navýšenou o 20 %, tj. Kč 142 892,-.
Usnesení č. ZM 07 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 354
ul. Žerotínova, Děčín III o převod nebytové jednotky a
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 0306 0423 ze dne 22. 5. 2003 v plném znění a
schvaluje
bezúplatný převod nebytové jednotky č. 354/301 v objektu čp. 354 ul. Žerotínova, Děčín III a
s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 280/36592 na společných částech budovy
a pozemku p. č. 571 k.ú. Děčín - Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb. pro „Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 354 ul. Žerotínova, Děčín III“ .
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící trati, která není
předmětem převodu
− v případě ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
− umožnit výkon vlastnických práv vlastníku Základové stanice Děčín, kterým je
Radiokontakt OPERATOR, a.s.
Usnesení č. ZM 07 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Ing. Ley a Milana Drdkových, týkající se
převodu podílu na pozemku p. č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb a
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 04 02 02 ze dne 20. 4. 2006 v plném znění a
schvaluje
převod podílu ve výši 424/4069 na pozemku p. č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb
do osobního vlastnictví manželům Ing. Lee a Milanovi Drdkovým, za cenu nákladů spojených
s převodem
Usnesení č. ZM 07 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Radka a Romany Deutschových
o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
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schvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy
při odprodeji neb. j. č. 227/302 v objektu čp. 225, 226, 227, 228 ul. 28. října, Děčín I,
manželům Radku Deutschovi, do 10. 7. 2007.
Usnesení č. ZM 07 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o odprodej nemovitosti z majetku města a
schvaluje
odprodej objektu Plzeňská 85/4, Děčín IV včetně části pozemku p.č. 903 zast. plocha, dle GP
č. 2694-98/2006 včetně pozemku p.č. 903/1 zast. plocha v k.ú. Podmokly formou
dohadovacího řízení s výchozí cenou 4 800 000,- Kč.
Usnesení č. ZM 07 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na části pozemku v k.ú. Podmokly
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 989/1 k.ú. Podmokly o výměře upřesněné GP (ve
snímku katastrální mapy ozn. jako díl „a“) a
Usnesení č. ZM 07 05 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na části pozemku v k.ú. Podmokly
zveřejňuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 989/1 k.ú. Podmokly o
výměře upřesněné GP (ve snímku katastrální mapy ozn. jako díl „b“)
Usnesení č. ZM 07 05 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na části pozemku v k.ú. Podmokly
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 991/2 k.ú. Podmokly o výměře upřesněné GP s
podmínkou zatížení částí pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníky
sousedních nemovitostí.
Usnesení č. ZM 07 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
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prodat část pozemku p.č. 879/1 k.ú. Březiny u Děčína o výměře upřesněné GP s podmínkou
zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti
na pozemku st.p.č. 148 k.ú. Březiny.
Usnesení č. ZM 07 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 560 o výměře 1293 m2 a pozemek p.č. 561 o výměře
m2 vše v k.ú. Chrochvice.

858

Usnesení č. ZM 07 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1541 o výměře 71 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3448/1 o výměře dle GP k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 319/2 o výměře 504 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 6 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle GP, který bude
vyhotoven dle požadavků Povodí Ohře, s.p.
Usnesení č. ZM 07 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2286/3 o výměře 145 m2 v k.ú. Děčín s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníka stavby na pozemku p.č. 2286/2
k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 70 o výměře 260 m2 v k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 07 05 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3287 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3288 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 05 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3293 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 05 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 832/1 v k.ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP.
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Usnesení č. ZM 07 05 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 243 o výměře 183 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 05 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 277/1 o výměře 1 027 m2 v k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 05 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 97 o výměře 121 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 05 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 982 o výměře 9247 m2 v k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 07 05 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 755/2 o výměře 27 m2 a p.č. 755/1 o výměře 615 m2 v k.ú. Děčín –
Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Irenu Formánkovou, za cenu 96
300,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 751 o výměře 625 m2, p.č. 752/2 o výměře 558 m2 a
p.č. 757/2 o výměře 748 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. ZM 07 05 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1114 o výměře 233 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím paní Martě Klíčové, za cenu 160 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3299 (dle GP č. 2821 – 049/2007 se jedná díl „a“ o výměře 100 m2)
v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Vlastě a Rudolfovi
Weigelovým, za cenu 15 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2190 o výměře 286 m2 v k.ú. Děčín pro paní Lorencii Gabrilukovou, se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 700 000,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem:
− s podmínkou zatížení části pozemku dle GP č. 1844-055/2007 věcným břemenem práva
přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku st.p.č. 2189 k.ú. Děčín bezúplatně a
− s podmínkou že se kupující zaváže do 2 (dvou) let od převodu nemovitosti zajistit vydání
pravomocného stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p.č. 2190 v k.ú. Děčín a
do 5 (pěti) let od převodu nemovitostí zajistit vydání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí na stavbu domu na pozemku p.č. 2190 v k.ú. Děčín. Pokud tak neučiní, je
kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě, t.j. pozemek p.č. 2190 v k.ú. Děčín
a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se
nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno jinou
osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí s tím, že investice, které kupující do té
doby vložil do nemovitosti, nebudou uhrazeny.
Usnesení č. ZM 07 05 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín Staré Město
schvaluje
prodej pozemku p.č. 565 k.ú. Děčín Staré Město o výměře 383 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Nghia a Dinh Khuong Tranh, za cenu 57 450,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. ZM 07 05 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly
schvaluje
prodej pozemku p.č. 673/1 o výměře 83 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Gabrielu Hrubou a Ing. Jiřího Pacovského, za cenu 12 450,- Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 05 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/43 o výměře 29 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Petra Hozáka, za cenu 4350,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/41 o výměře 5 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní MUDr. Taťánu Gálovou, za cenu 750,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/40 o výměře 4 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Jaroslava Wiedermanna, za cenu 600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/39 o výměře 4 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Jiřího Jíchu, za cenu 600,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/38 o výměře 9 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Jiřího a Drahomíru Pucholtovy, za cenu 1350,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/37 o výměře 7 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Ing. Jiřího a Bohumilu Kotvovy, za cenu 1050,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1662/44 o výměře 15 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Ing. Jiřího a Bohumilu Kotvovy a manžele Ing. Pavla a Mgr.
Maruši Kubíkovy, za cenu 6000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 204/2 o výměře 43 m2 a části pozemku p.č. 204/2 o výměře 461 m2
(dle GP, který bude vyhotoven) oba v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro
manžele Václava a Štěpánku Máčkovy, za cenu 201.600,- Kč + 265.574,- Kč za venkovní
úpravy + ostatní náklady s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 204/2 k.ú. Děčín věcným
břemenem práva chůze pro vlastníka zbývající části p.č. 204/2 k.ú. Děčín a věcným
břemenem práva přístupu k el. zařízení pro TERMO Děčín, a. s., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 07 05 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 25 v k.ú. Vilsnice 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 p.č. 25 k.ú. Vilsnice věcným břemenem
práva uložení, provozu a údržby kabelů VN a NN pro tuto trafostanici za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 07 05 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 425/1, dle GP č. 2516-42/2005 nově ozn. jako pozemek p.č. 425/7 o
vým. 84 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele ing. Miladu a
Pavla Adáškovy, za cenu 12 600 ,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 2888, dle GP č. 2826-91/2007 nově ozn. jako p.p.č. 2888/3 o vým.
36 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Irenu a Jindřicha
Bednářovy, za cenu 5 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální ½ pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej ideální ½ pozemku p.č. 235/13 o výměře 81 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Helenu Gézovou a Vladislava Gézu, za cenu 6 075,Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
neschvaluje
prodej pozemku st.p.č. 123/2 o vým. 59 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
do podílového vlastnictví pro manžele Vlastu a PhDr. Petra Nádvorníkovy, a manžele Petru a
Romana Širokých, za cenu 29 500 ,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
neschvaluje
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prodej pozemku st.p.č. 126/7 o vým. 2 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro
ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, za cenu 2 778,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 124/2 o vým. 70 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do
podílového vlastnictví pro vlastníky domu (dle výpisu z KN) na st.p.č. 124/1 k.ú. Děčín za
cenu 35 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 126/5 o vým. 134 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do
podílového vlastnictví pro vlastníky domu, dle výpisu z KN, na st.p.č. 126/1 k.ú. Děčín za
cenu 67 000,- Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 126/5 k.ú. Děčín
věcným břemenem práva vedení a údržby el. přípojky pro vlastníky tohoto zařízení za cenu
dle zásad a věcným břemenem práva přístupu a příjezdu k nemovitosti na st.p.č. 127/4 a
st.p.č. 126/7 k.ú. Děčín a to bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 05 05 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 902 o výměře 214 m2 a p.č. 903/2 o výměře 875 m2 v k.ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Vlastu a Miloslava Kluchovy,
za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 07 05 05 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 1561/3 o vým. 20 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro MUDr. Pavla Minicha, za cenu 8 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
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prodej pozemku st.p.č. 2821/3 o vým. 25 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. Jana Vítka, za cenu 10 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako p.p.č. 114 o vým. 422 m2,
k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Pavla a Lenku Trnkovy, za cenu
801 250,- Kč + 19 198,- Kč za venkovní úpravy dle ZP + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou:
− kupující se zaváže do 2 let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného
stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn.
jako p.p.č. 114 o vým. 422 m2, k.ú. Děčín. Pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit
prodávajícímu předmět koupě (pozemek p.č. 114, dle GP č. 1721-106/2005 ozn. jako
p.p.č. 114 o vým. 422 m2, k.ú. Děčín) a prodávající je povinen vrátit kupujícímu
zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného
stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou
institucí. Investice, které kupující do té doby vložil do nemovitosti, nebudou kupujícímu
uhrazeny;
− kupující do vydání stavebního povolení provede úpravu pozemku v rozsahu:
− nové štěrkové lože pro stání vozidel;
− zpevnění povrchu v části pozemku pro dočasné umístění 2 ks prodejních stánků;
− kupující umožní prodávajícímu umístění stánku infocentra na pozemku p.č.
114 k..ú. Děčín bezplatně a to do doby nabytí právní moci stavebního
povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku a
s podmínkou úlevy z kupní ceny dle čl. VIII, odst. 1 „Postupu a zásad ...“ tj. 189 869,- Kč.
Usnesení č. ZM 07 05 05 47
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej a výkup částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
směnu:
− části pozemku p. č. 3474/1 (dle geometrického plánu č. 2760-223/2006 se jedná o část
dílu „c“ o výměře 16 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z
vlastnictví Statutárního města Děčín do vlastnictví manželů Luďka a Drahoslavy
Beranových, a
− části pozemku p. č. 2805/2 (dle geometrického plánu č. 2760-223/2006 se jedná o díl „a“
o výměře 16 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
manželů Luďka a Drahoslavy Beranových, do vlastnictví Statutárního města Děčín a
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prodej části pozemku p. č. 3474/1 (dle geometrického plánu č. 2760-223/2006 se jedná o část
dílu „c“ o výměře 81 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví
manželů Luďka a Drahoslavy Beranových, za cenu 400,- Kč/m2, tj. 32.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 05 05 48
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 27 ze dne 15.6.2006 týkající
se prodeje pozemku p.č. 446/3 a pozemku p.č. 836 k.ú. Loubí u Děčína, ve smyslu změny
textu z původního „... za cenu 194 278,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový
text „... za cenu 43 400,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 07 05 05 49
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 02 03 61 ze dne 22.3.2007 týkající
se prodeje pozemku p.č. 1334 a části pozemku p.č. 1335 k.ú. Podmokly, ve smyslu změny
textu z původního „ pro pana Ondřeje Dropka,“ na nový text „pro slečnu Petru Dropkovou,“
Usnesení č. ZM 07 05 05 50
Zastupitelstvo města projednalo návrh revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Podmokly
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 06 03 28 bod 3. ze dne 15.6.2006,
týkající se prodeje části pozemku p.č. 3737/1 a 3725//7 k.ú. Podmokly (nyní 3737/3 o
výměře 426 m2 k.ú. Podmokly) a
2. prodej pozemku p.č. 3737/3 o výměře 426 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Jana a Michaelu Vinterovy, za cenu 63 900,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 05 05 51
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 07 02 03 09 ze dne 22.3.2007, týkající se prodeje pozemku p.č. 387
v k.ú. Děčín, v plném znění.
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Usnesení č. ZM 07 05 05 52
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi Statutárním městem Děčín a společností
Sallerova výstavba, s.r.o, Obchodní zóna 266, Otvice, týkající se směny pozemků v k.ú. Děčín
a to:
− z majetku města část pozemku p.č. 2938/1 a části pozemku p.č. 2925/1
− do majetku města části pozemku p.č. 2509/1
o výměrách upřesněných GP, se všemi součástmi a příslušenstvím, s finančním vyrovnáním
(cena stanovena znaleckým posudkem), s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy za účelem provozování, údržby a rekonstrukce vedení veřejného osvětlení
včetně jeho součásti a příslušenství na pozemku p.č. 2509/1 k.ú. Děčín v rozsahu dle GP,
který bude vyhotoven,
přičemž samotná smlouva směnná bude uzavřena až po splnění následujících podmínek:
a) pozemek p.č. 2509/1 nebude zatížen zástavním právem
b) zástupce vlastníka stavby na pozemcích st.p.č. 2509/4 a p.č. 2509/1 k.ú. Děčín
protokolárně předá zástupci Statutárního města Děčín stavbu chodníků po odstranění
všech závad dle požadavků Odboru správních činností a živnostenský úřad Magistrátu
města Děčín – odd. dopravy.
Usnesení č. ZM 07 05 05 53
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Kovářových o zrušení věcného břemene a
schvaluje
zrušení věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení veřejného osvětlení na pozemku
p.č. 1929/61 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 05 05 54
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly
neschvaluje
uzavření dohody o omezení stávajícího věcného břemene spočívajícího v povinnosti zachovat
a strpět právo chůze a jízdy průjezdem přes pozemek p.č. 905, k.ú. Podmokly pro oprávněné
vlastníky pozemku p.č. 906, k.ú. Podmokly ve smyslu: „zákaz vjezdu vozidel jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje mez (1,5 t)“.
Usnesení č. ZM 07 05 05 55
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
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schvaluje
prodej pozemku p.č. 938 o vým. 620 m2 k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Jana Mejstříka, za cenu 137 000,- Kč + cena za trvalé porosty dle ZP
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Plavecký klub Seals
Masters Česká Lípa na uspořádání plaveckých závodů masters v termínu 9. - 10.6.2007 v
Děčíně 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 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro s.r.o. CYBI na
podporu organizace amatérského triatlonového závodu o děčínský „Železný knedlík – Iron
Dumpling 2007“ 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 05 06 03
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Karate klub Děčín na
nadstandardní sportovní činnost „Mistrovství Evropy mládeže“ a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění a
pověřuje
primátora Statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
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Usnesení č. ZM 07 05 06 04
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt
Tatran Horní Oldřichov na úhradu pronájmu hřiště pro jejich oddíl kopané na rok 2007 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 05 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku číslo 3 k příkazní smlouvě a dodatku číslo 7
ke zřizovací listině Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace a
schvaluje
dodatek číslo 3 k příkazní smlouvě a dodatek číslo 7 ke zřizovací listině Základní školy Dr.
Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 05 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu
bytů a
schvaluje
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Benyákové Veroně z částky
107 961,--Kč na 10%, tj. 10 796,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu Pavlu a Květoslavě Kumstovým z částky
61 737,-- Kč na 10%, tj. 6 173,--Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Márii Zupkové z částky
29 515,--Kč na 10%, tj. 2 951,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Marii Bisové z částky
30 661,-- Kč na 10%, tj. 3 066,--Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Haně Czepanové z částky
23 611,-- Kč na 10%, tj. 2 361,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Evě Nechvátalové z částky
344 641,-- Kč v plné výši.
Usnesení č. ZM 07 05 06 07
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Zastupitelstvo města projednalo návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu a
schvaluje
uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek:
− s panem Zdeňkem Kočí, a pí Olgou Litviněnko, dle které se povoluje úhrada dluhu panu
Zdeňku Kočí a Olze Litviněnko ( za nájem bytu Zelená 380, Děčín III) ve výši Kč 43 259,
-- v měsíčních splátkách Kč 500,--, splatných do posledního dne v měsíci,
− s panem Tomášem Černohorským, dle které se povoluje úhrada dluhu panu
Černohorskému ve výši Kč 1 036 471,-- v měsíčních splátkách Kč 1 000,--, splatných do
posledního dne v měsíci,
− s paní Monikou Dzurkovou, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Monice Dzurkové ve
výši Kč 36 876,-- v měsíčních splátkách Kč 200,--, splatných do posledního dne v
měsíci,
− s paní Marcelou Kuruovou a panem Arnoštem Oláhem, dle které se povoluje úhrada dluhu
paní Kuruové a panu Arnoštu Oláhovi ve výši Kč 38 650,-- v měsíčních splátkách Kč
300,-- splatných do posledního dne v měsíci,
− s Petrem a Petrou Pleškovými, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Petru a Petře a
Pleškovým ve výši Kč 634 723,-- v měsíčních splátkách Kč 100,--, splatných do
posledního dne v měsíci,
− s Juditou a Bartolomějem Giňovými, dle které se povoluje úhradu dluhu manželům
Giňovým ve výši Kč 171 919,-- v měsíčních splátkách Kč 300,-- , splatných do
posledního dne v měsíci,
− s pí Helenou Modrianskou, dle které se povoluje úhrada dluhu pí Heleně Modrianské ( za
nájem bytu v Sídlišti 390, Děčín XXXII) ve výši Kč 23 590,-- v měsíčních splátkách Kč
550 --, splatných do posledního dne v měsíci,
− s Kateřinou Heznlovou a Zdeňkou Kocourkovou, dle které se povoluje úhrada dluhu paní
Kateřině Henzlové a Zdeňce Kocourkové ve výši Kč 159 608,-- v měsíčních splátkách
Kč 1 000,-- , splatných do posledního dne v měsíci,
− s Věrou a Robertem Milákovými, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Milákovým ve výši Kč 548 453,-- v měsíčních splátkách Kč 200,-- , splatných do
posledního dne v měsíci,
− se Simonou a Ladislavem Morovými, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Morovým ( za nájem bytu V Sidlišti 390, Děčín XXXII), ve výši Kč 1 051 548,-- v
měsíčních splátkách Kč 1 000,-- splatných do posledního dne v měsíci,
− s paní Věrou Mikovou, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Věře Mikové ve výši Kč
4 411 432, -- v měsíčních splátkách Kč 1 000,--, splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 07 05 06 08
Zastupitelstvo města projednalo zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a
spádové obce a
revokuje
usnesení č. ZM 07 02 04 16 ze dne 22. 3. 2007 v bodě 2,
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rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2007 s Nemocnicí
Děčín, p.o., od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, která tvoří
její přílohu a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem smlouvy.
Usnesení č. ZM 07 05 06 09
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Kajak Děčín na
nadstandardní sportovní činnost – účast na mezinárodní regatě ve švýcarském Rapperswilu 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 05 06 10
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace pro OS Centrum Roku na
projekt v oblasti sportu – Autodráha 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 05 06 11
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro
Českomoravskou mysliveckou jednotu - OMS Děčín na chovatelskou přehlídku a výstavu
trofejí zvěře za myslivecké období 2006/2007 a
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční dotace pro Českomoravskou mysliveckou jednotu OMS Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 05 06 12
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh „Dohody“„ a
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schvaluje
Dohodu o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních opatřeních
v předloženém znění a
pověřuje
primátora města udělením plné moci k uzavření této dohody za Statutární město Děčín pro
ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále HZS UL) plk. Ing. Jaroslava
Novotného.
Usnesení č. ZM 07 05 06 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost Občanského sdružení dětí a mládeže –
„BŘEZIŇÁČEK“ Děčín, Kosmonautů 177 o poskytnutí dotace na částečnou úhradu letenek
pro reprezentaci pěveckého sboru na folklórním festivalu v USA a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci Občanskému sdružení dětí a mládeže – „BŘEZIŇÁČEK“ Děčín,
Kosmonautů 177, na částečnou úhradu letenek ve výši 100.000,-- Kč pro účast na
folklórním festivalu v USA a
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení dětí a mládeže –
„BŘEZIŇÁČEK“ Děčín, Kosmonautů 177, v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 07 05 07 01
Zastupitelstvo města projednalo převedení příslibu dotace z MŠMT ČR z fotbalového klubu
FK JUNIOR Děčín na Statutární město Děčín a
schvaluje
převedení příslibu dotace ve výši 7 mil. Kč a finanční spoluúčast města ve výši 40%
celkových nákladů, tj. celkem 10,6 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 07 05 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 2879 v k.
ú. Podmokly, Děčín VI – Letná a
rozhodlo
o názvu ulice – Lovecká.
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Usnesení č. ZM 07 05 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 1764/2,
1745/14 a 1764/5 v k. ú. Podmokly, Děčín VI - Letná a
rozhodlo
o názvu ulice – Česká.
Usnesení č. ZM 07 05 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 3155/4
v k. ú. Podmokly, Děčín VI- Letná, a
rozhodlo
o názvu ulice – Na Pasece.
Usnesení č. ZM 07 05 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 918/45
v k. ú. Horní Oldřichov, Děčín XXI – Horní Oldřichov , a
rozhodlo
o názvu ulice – Oldřichovská.
Usnesení č. ZM 07 05 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na p. p. č. 78
v k. ú. Vilsnice, Děčín XII, Vilsnice a
rozhodlo
o názvu ulice – Nová.
Usnesení č. ZM 07 05 09 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a Obecně
závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.

23

Usnesení č. ZM 07 05 09 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o
systému nakládání se stavebním odpadem a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem.
Usnesení č. ZM 07 05 10 01
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok
2006 včetně finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků města Děčín za rok
2006 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
bere na vědomí
inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2006 a výsledky auditu města a městem
zřízených organizací a
schvaluje
1) závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2006 včetně finančního
vypořádání
2) uzavření hospodaření města Děčín za rok 2006, na základě vyjádření auditora ADaKa
s.r.o. Ústí n. L., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. ZM 07 05 10 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2007 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 30. 5. 2007 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 05 10 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí úvěru statutárním městem Děčín a
schvaluje
přijetí úvěru v podobě záporného zůstatku na běžném účtu nebo čerpání krátkodobého úvěru u
vybraného peněžního ústavu do výše maximálně 60 mil. Kč se splatností do března 2008.
Usnesení č. ZM 07 05 11 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
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rozšíření 6. změny Územního plánu města Děčín o dalších 63 lokalit s tím, že část finančních
nákladů na pořízení změny bude hrazena iniciátory změn.
Usnesení č. ZM 07 05 12 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
výměnu pozemku v lokalitě č. 12, již dříve schválené v rámci pořízení 6. změny Územního
plánu města Děčín, z p.č. 170 v k.ú. Děčín – Staré Město za pozemek p.č. 27/15 v k.ú.
Folknáře.
Usnesení č. ZM 07 05 13 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o činnostech orgánů města za období od 25. 5. 2007 do 21. 6. 2007.

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Anna Briestenská, v. r.
Ing. Vlastimil Pažourek, v. r.

Předseda návrhové komise: JUDr. Milan Franc, 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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