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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. 10. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 07 07 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ivana Stárková – předseda
MUDr. Ladislav Trněný
Vlastimil Lhoták
Usnesení č. ZM 07 07 01 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Alexandra Vaise a Jaroslava Vaise, Evy Vaisové a
Lubomíra Vaise, a
schvaluje
výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení lhůty na provedení vnějších oprav
objektu čp. 31 ul. Teplická, Děčín IV do do 30. 11. 2007.
Usnesení č. ZM 07 07 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 422/2007/RKS/354/57
o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
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prodej bytové jednotky č. 354/57 bv budově čp. 354, ul. Žerotínova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 284/36592 na společných částech budovy a pozemku
p.č. 571 v k.ú. Děčín-Staré Město, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Kupující:
Jaroslav Čamra,
za nabídnutou cenu: 50 481,- Kč
V kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujícího:
− umožnit vstup do budovy oprávněným osobám vlastníka a provozovatele potrubí pro
dodávku tepla a TUV
− při ohrožení ČR budou v domě vybudovány protiradiační úkryty
− nezměnit po dobu 10ti let po prvním přechodu vlastnických práv bez dohody
s dodavatelem tepla stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožnit výkon vlastnických práv Základové stanice Děčín, kterým je Radiokontakt
OPERATOR, a.s.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“:
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. ZM 07 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Iniciativy pro děčínský zámek o. s. o poskytnutí
dotace na propagaci záměru zřízení železničního muzea v Děčíně a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci pro Iniciativu pro děčínský zámek o. s. dle důvodové zprávy ve výši
100.000,-- Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve věci záměru propagace zřízení železničního
muzea v Děčíně a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy.
Usnesení č. ZM 07 07 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na ukončení členství statutárního města Děčín ve
Svazu cestovního ruchu Deliteus s účinností k 31. 12. 2007 a
rozhodlo
o ukončení členství statutárního města Děčín ve Svazu CR Deliteus k 31. 12. 2007.

Usnesení č. ZM 07 07 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace
2

schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních
organizací pro rok 2008“ a ukládá vyčlenit v kapitálovém rozpočtu města pro rok 2008 částku
2 178 500,- Kč, jako povinnou finanční spoluúčast statutárního města Děčín, pro akci Hřiště
Děčín IV – 2. etapa – část B objekt 2 - šatny.
Usnesení č. ZM 07 07 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 4 ke
zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace a
schvaluje
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 4 ke zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 07 03 05
Zastupitelstvo města projednalo Zásady poskytování účelových dotací v sociální oblasti a tyto
po úpravě
schvaluje.
Usnesení č. ZM 07 07 03 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemce Společenského domu Střelnice o poskytnutí
dotace a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 499 tis. Kč nájemci Společenského domu Střelnice
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Petrem Kudrhaltem ze dne 26.1.2007 v předloženém znění a
pověřuje primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu.

Usnesení č. ZM 07 07 03 07
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Zastupitelstvo města projednalo návrh finanční dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a návrh smlouvy na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Život na
hraně o.s. ve výši 150 tis. Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
občanskému sdružení Život na hraně o.s. ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
občanskému sdružení Život na hraně o.s. dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, které
tvoří její přílohu.
Usnesení č. ZM 07 07 03 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Petráska o prominutí pohledávky a
rozhodlo
pohledávku za úrok z prodlení snížit na částku 100 000,-- Kč.
Usnesení č. ZM 07 07 03 09
Zastupitelstvo města projednalo podmínku souhlasu obce Malšovice k výstavbě zařízení na
anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík – spolufinancování školního
hřiště s umělým povrchem na pozemku p.p.č. 340, k.ú. Vilsnice a
schvaluje
1. podmínku souhlasu obce Malšovice k výstavbě zařízení na anaerobní zpracování
biologického odpadu na skládce Orlík - spolufinancování výstavby školního hřiště s
umělým povrchem na pozemku p.p.č. 340, k.ú. Vilsnice,
2. následné uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby
školního hřiště s umělým povrchem dle § 829 občanského zákona, kde se město Děčín
bude podílet 50 % nákladů.
Usnesení č. ZM 07 07 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem
Děčín a městem Ružomberok a
rozhodlo
uzavřít Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a městem Ružomberok a
pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu.
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Usnesení č. ZM 07 07 03 11
Zastupitelstvo města projednalo znění Smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub Děčín
na sportovní činnost 2007 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 07 07 04 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marii Šťastnou do funkce přísedící Okresního soudu v Děčíně.
Usnesení č. ZM 07 07 04 02
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Ing. Jiřího Řeháka do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně.
Usnesení č. ZM 07 07 05 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
ukončení pořizování 5. změny Územního plánu města Děčín – Plavební stupeň Děčín.
Usnesení č. ZM 07 07 06 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení 8. změny Územního plánu města Děčín v rozsahu 19 lokalit s tím, že část finančních
nákladů na její pořízení bude hrazena iniciátory změny.
Usnesení č. ZM 07 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu prací na dostavbě kanalizační sítě
v Děčíně a
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schvaluje
1. Statutární město Děčín nechá po uzavření dohod s vlastníky dotčených objektů o finanční
spoluúčasti na zpracování PD ke stavebnímu povolení, vč. zajištění stavebního povolení
na připojení objektů na připravovanou kanalizaci (kanalizační přípojky) v lokalitách:
a) Červený Vrch
b) Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní, I. etapa a II. etapa (bez dotace),
Jalůvčí
c) zpracovat uvedenou PD a současně zajistí inženýrskou činnost ke stavebnímu
povolení.
2. Statutární město Děčín uzavře dohody o finanční spoluúčasti s vlastníky dotčených
objektů na zhotovení kanalizačních přípojek, případně smlouvy o smlouvách budoucích se
závazkem vlastníků dotčených objektů ke zbudování kanalizačních přípojek na nově
vybudovanou kanalizaci.
3. Statutární město Děčín uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z EU z Operačního programu
Životní prostředí na odkanalizování částí města Děčín, a to až po uzavření výše
uvedených dohod s vlastníky dotčených objektů.
4. Pro případ, že uvedená dotace nebude poskytnuta, rozhodlo zastupitelstvo o vybudování
kanalizace z vlastních finančních prostředků města s uvedenou finanční spoluúčastí
majitelů dotčených objektů v části soukromých kanalizačních přípojek.
5. Statutární město Děčín provede výběrové řízení na zhotovitele kanalizačních přípojek
v lokalitách:
a) Červený Vrch
b) Bělá, Horní Oldřichov, Folknáře - ul. Hřbitovní, I. etapa a II. etapa (bez dotace),
Jalůvčí.
6. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: v k.ú. Křešice
u Děčína - Koperníkova, U Sokolovny, ul. Vítězství; Ke Trati, Neumannova, Říční, v k.ú.
Boletice nad Labem – ul. Kostelní, Kamenná, k.ú. Březiny u Děčína – ul. Za Sadem; k.ú.
Podmokly – ul. Lidická.
7. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: k.ú. Březiny
u Děčína, městská část Březiny, Bechlejovice; k.ú. Prostřední Žleb, městská část Horní
Žleb B.
8. Schvaluje se postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: k.ú. Krásný
Studenec, městská část Krásný Studenec; k.ú. Křešice u Děčína, městská část Křešice
Děčína; k.ú. Lesná u Děčína, městská část Lesná; k.ú. Loubí, městská část Loubí; k.ú.
Nebočady, městská část Nebočady.
Lokality, v nichž nebude kanalizace budována: k.ú. Boletice nad Labem, městská část
Boletice nad Labem; k.ú. Dolní Žleb, městská část Dolní Žleb; k.ú. Folknáře, městská část
Folknáře; k.ú. Maxičky, městská část Maxičky; k.ú. Podmokly, městská část Popovice; k.ú.
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Prostřední Žleb, městská část Horní Žleb „A“; k.ú. Prostřední Žleb, městská část Prostřední
Žleb; k.ú. Velká Veleň, městská část Velká Veleň; k.ú. Vilsnice, městská část Vilsnice .
Usnesení č. ZM 07 07 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1761 o výměře 283 m2 v k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 07 07 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2152 k.ú. Podmokly o výměře upřesněné GP.
Usnesení č. ZM 07 07 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2644/12 k.ú. Podmokly o výměrách upřesněných GP.
Usnesení č. ZM 07 07 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 936 k.ú. Prostřední Žleb o výměře 187 m2.
Usnesení č. ZM 07 07 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na na převod a prodej části pozemku a zřízení věcného
břemene v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést část pozemku p.č. 2871/2 o výměře dle GP v k.ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím (stavba chodníku), s podmínkou zatížení části pozemku
o výměře dle GP věcným břemenem práva přístupu pro vlastníky nemovitostí na st.p.č. 462
a st.p.č. 463 k.ú. Děčín a to bezúplatně a věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby
veřejného osvětlení ve prospěch vlastníka tohoto zařízení.
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Usnesení č. ZM 07 07 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod a prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést část pozemku p.č. 2871/2 o výměře dle GP v k.ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím (stavba chodníku) s podmínkou zatížení části pozemku o
výměře dle GP věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby veřejného osvětlení ve
prospěch vlastníka tohoto zařízení.
Usnesení č. ZM 07 07 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2349 o výměře 2654 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 07 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1385/1 o výměře dle GP v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 07 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 339/12 o výměře 344m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 07 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 264/7 o výměře 535 m2 v k.ú. Bělá u Děčína
Usnesení č. ZM 07 07 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 768 o výměře 196 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. ZM 07 07 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 457/2 o výměře 342 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 07 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit:
− z majetku města část pozemku p.č. 1588 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu a
− do majetku města část pozemku p.č. 1587/1 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 07 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1089/2 o výměře 1304 m2, p.č. 778 o výměře 15852 m2,
p.č. 785 o výměře 486 m2, p.č. 786/2 o výměře 158 m2, p.č. 750/2 o výměře 453 m2, p.č.
753/3 o výměře 509 m2 a p.č. 841 o výměře 4059 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 07 08 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 754 (dle GP č. 632-104/2007 se jedná o díl „a“ o výměře 68 m2)
a části pozemku p.č. 752/2 (dle GP č. 632-104/2007 se jedná o díl „b“ o výměře 59 m2) v k.ú.
Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Irenu Formánkovou, za
cenu 19 050,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 71/2 (dle GP č. 274-171/2007 o výměře 302 m2 ozn. jako p.č. 71/2)
v k.ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana JUDr. René Švece, za cenu
30.200,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 71/2 (dle GP č. 274-171/2007 o výměře 222 m2 ozn. jako p.č. 71/4)
v k.ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jiřího Kalouska, za cenu
22.200,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 194/2 (dle GP č. 173-170/2007 o výměře 460 m2 ozn. jako
p.č. 194/3) v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Renatu
Strnadovou, za cenu 46.000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmoky a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 3725/15 o výměře 1789 m2, pozemku p.č. 3729/2 o výměře 21 m2
a pozemku p.č. 3729/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Podmokly pro manžele Romana a Ladislavu
Abrahamovy, za cenu 400,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 07 08 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 127/2 k.ú. Dolní Žleb o výměře 59 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní Ivanu Papešovou, za cenu 11 800,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 07 07 08 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k.ú. Podmokly a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 2889/1, dle GP č. 2788-001/2007 nově ozn. jako p.p.č. 2889/94
o výměře 802 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Petra Jetela,
za cenu 120 300,- Kč + 3 275,- Kč za venkovní úpravy dle ZP a 118 881,- Kč za trvalé
porosty dle ZP + ostatní náklady
s podmínkou zatížení částí pozemku p.č. 2889/1, dle GP č. 2788-001/2007 nově ozn. jako
pozemek p. č. 2889/94, k.ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby
veřejného osvětlení a věcným břemenem práva umístění, obnovy a údržby dopravního
značení ve prospěch vlastníka tohoto zařízení.
Usnesení č. ZM 07 07 08 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1599/2 o výměře 46 m2 k.ú. Velká Veleň se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Akad. mal. Moniku a PhDr. Josefa Holečkovy, za cenu 2 300,- Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k.ú.
Velká Veleň a
schvaluje
1. prodej pozemků p.č. 426/16 o vým. 86 m2, p.č. 567/11 o vým. 68 m2, p.č. 1603 o vým.
301 m2 a p.č. 1708 o vým. 31 m2 k.ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím
pro Ing. Milana Šlambora, za cenu 48 600,- Kč + ostatní náklady a
2. zatížení pozemku p.č. 567/11 věcným břemenem práva chůze a jízdy k pozemku p.č. 1600
k.ú. Velká Veleň pro vlastníky nemovitosti na st.p.č. 88/2 k.ú. Velká Veleň za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. ZM 07 07 08 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 569 o výměře 266 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a
příslušenstvím paní Martině Záveské, za cenu 90 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 828/3 o výměře 1172 m2 v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Petrovi a Renatě Baštrnákovým, za cenu 175 800,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 26
Zastupitelstvo města projednalo opětovně problematiku pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 243 o výměře 183 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Ivě Skřivanové, za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 07 07 08 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 43 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Petrovi a Miroslavě Višínovým a manželům Miroslavě a Radkovi
Hanákovým, za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 43 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP se všemi součástmi a
příslušenstvím panu Václavu Mikšíčkovi, za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 43 v k.ú. Podmokly o výměře dle GP se všemi součástmi a
příslušenstvím manželům Boženě Martínkové, za cenu 150,- Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 702 o výměře 746 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím paní Radce Pelikánové, za cenu 111 900,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 07 08 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
směnu částí pozemků:
− z majetku města část pozemku p.č. 53/1, dle GP č. 2767-152/2006 nově ozn. jako
pozemek p.č. 53/20 o vým. 48 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, do
majetku RNDr. Jany Šefarové, za cenu 15 550,- Kč + ostatní náklady;
− do majetku města část pozemku p.č. 54, dle GP č. 2767-152/2006 nově ozn. jako
pozemek p.č. 54/3 o výměře 58 m2, k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, z
majetku RNDr. Jany Šefarové, za cenu 9 780,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 07 08 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Borek u Děčína a
schvaluje
výkup pozemku ze zjednodušené evidence – st.p.č. 44 PK o výměře 14 m2 v k.ú. Borek
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 400,- Kč/m2.
Usnesení č. ZM 07 07 08 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
výkup pozemků p.č. 276/92 o výměře 620 m2 a p.č. 276/93 o výměře 619 m2 oba v k.ú.
Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 07 08 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na na výkup pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
n e s c h v a l u je
výkup pozemku p.č. 498/10 k.ú. Krásný Studenec o výměře 4 580 m2 nebo jeho části o
výměře upřesněné GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 07 07 08 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na na výkup pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
neschvaluje
výkup pozemku p.č. 1039/7 o výměře 1 305 m2 a pozemku p.č. 1039/8 o výměře 1 372 m2
k.ú. Horní Oldřichov nebo jejich částí o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 07 07 08 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 07 03 03 06 ze dne 19.4.2007, týkající se prodeje částí
pozemku p.č. 3658/4 k.ú. Podmokly ve smyslu změny z původního „dle GP č. 2385-1/2004
nově ozn. jako p.č. 3658/2 o výměře 88 m2“ a původního „za cenu 176.800,- Kč“ na nový
„dle GP č. 2385-1/2004 díl „a“ o výměře 84 m2“ a „za cenu 175.200,- Kč“.
Usnesení č. ZM 07 07 08 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na
pozemku v k.ú. Podmokly a

revokaci usnesení, týkající se prodeje části

schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 06 11 07 27 ze dne 30.11.2006 v plném znění, týkající se prodeje
části pozemku p.č. 1811/1 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 07 08 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 04 03 16 ze dne 24.5.2007 týkající
se prodeje pozemku p.č. 229/6 a části pozemku p.č. 229/1 k.ú. Dolní Žleb, ve smyslu změny
textu z původního „... za cenu 58 600,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na nový
text „... za cenu 1 172,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 07 07 08 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
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 69 440,- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy + ostatní
náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. ZM 07 07 08 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 4 mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem k darovací
smlouvě ze dne 20. 12. 1995, uzavřené mezi městem Děčín a Správou a údržbou silnic Děčín,
ve znění pozdějších dodatků, ve smyslu změny termínu, nový termín 31. 12. 2008.
Usnesení č. ZM 07 07 08 42
Zastupitelstvo města projednalo dopis pana Havlíčka ze dne 20.8.2007, týkající se odprodeje
pozemku p.č. 842 a částí pozemků p.č. 847 a p.č. 845/1 v k.ú. Bynov a tento
bere na vědomí
s tím, že nebude již tuto problematiku projednávat vzhledem k tomu, že nenastaly žádné nové
skutečnosti.
Usnesení č. ZM 07 07 08 43
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Bělá u
Děčína a
schvaluje
zatížení pozemku p.č. 393/24 trv. trav. porost v k.ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
uložení vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky přes část pozemku p. č.
393/24 v k.ú. Bělá u Děčína a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p.p.č. 393/35 trv.trav.porost v k.ú. Bělá u Děčína, za cenu dle „Zásad“
a práva chůze a jízdy přes pozemek p.č. 393/24 v k.ú. Bělá u Děčína jako přístup k pozemku
p.č. 393/35 v k.ú. Bělá u Děčína pro oprávněné, tj. vlastníky pozemku p.č. 393/35 trv. trav.
porost v k.ú. Bělá u Děčína, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 07 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 21. 9. 2007 do 25. 10. 2007 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 07 09 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh klubu zastupitelů ČSSD a
neschvaluje
uložit primátorovi statutárního města Děčín a radě města svolat veřejný seminář na téma
silničního napojení Děčína na dálnici D8, za účasti investora, tedy zástupce ŘSD, projekční
firmy Valbek a zhotovitele EIA.
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Předseda návrhové komise: Ivana Stárková, v. r.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Valdemar Grešík, v. r.
RSDr. Jaroslav Horák, 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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