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 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22. 11. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 07 08 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Ivan Vepřek – předseda
MUDr. Ivan Stríbrský
Šárka Dostálová
Usnesení č. ZM 07 08 01 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 08 01 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín
v roce 2008 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 3/2007/OMH o odprodeji
nebytového objektu z majetku města a
schvaluje
odprodej nebytového objektu č.p. 85, Plzeňská ul. 4, Děčín IV včetně části pozemku p.č. 903
zast. plocha a nádvoří, dle GP č. 2694-98/2006 včetně pozemku p.č. 903/1 zast. plocha
a nádvoří v k.ú. Podmokly pro
kupující:
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manžele Jiřího Hrdličku a Lenku Hrdličkovou,
za kupní cenu 7 600 000,- Kč.
V souladu se „Zásadami“
− se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
− se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady
na řešení oprav
− bude poskytnut příspěvek na opravu objektu dle čl. VII odst. 1) ve výši 5,21 %,
tj. 206 600,- Kč.
Usnesení č. ZM 07 08 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
zveřejňuje
záměr města odprodat:
− garáž na pozemku p.č. 992/2 včetně pozemku p.č. 992/2 zastavěná plocha a nádvoří
− garáž na pozemku p.č. 992/3 včetně pozemku p.č. 992/3 zastavěná plocha a nádvoří
− garáž na pozemku p.č. 992/4 včetně pozemku p.č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 08 02 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej nemovitosti z majetku města a
zveřejňuje
záměr města odprodat objekt č.p. 61, Družstevní ul., Děčín X včetně st.p.č. 8, pozemku
p.č. 50, pozemku p.č. 51/1, st.p.č. 852 a pozemku p.č. 51/2 vše v k.ú. Bělá u Děčína
s podmínkou, že v kupní smlouvě bude začleněn závazek kupujících respektovat na pozemku
p.č. 51/1 a pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Bělá navrhované zkapacitnění Bělského potoka a umožnit
zde realizaci akce, z níž bude vyplývat nárok na minimální dočasný a trvalý zábor.
Usnesení č. ZM 07 08 02 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh předkládací ceny objektů vč. pozemků v k. ú. Maxičky
a
schvaluje
1. Předkládací cenu - 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
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-

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 k. ú. Maxičky
dle „Zásad“ ve výši 20 412 190,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
nemovitosti

2. Předkládací cenu objektu č. p. 46 vč. pozemku st. p. č. 58 a části pozemku p. č. 556 vše v
k. ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím, dle GP č. 207-148/2007 ze dne
6.10.2007 objektu č. p. 46, vč. pozemku st. p. č. 58, pozemku p. č. 556/2 a pozemku st. p.
č. 91 vše v k. ú. Maxičky dle „Zásad“ ve výši 1 134 790,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem nemovitosti vč. zřízení VB práva chůze a jízdy bezúplatně
3. Předkládací cenu objektů č. p. 47 vč. pozemku st. p. č. 59 a č. p. 48 vč. pozemku st. p. č.
60, pozemku p. č. 181/42 a části pozemku p. č. 556 vše v k. ú. Maxičky se všemi
součástmi a příslušenstvím, dle GP č. 207-148/2007 ze dne 6.10.2007 objektů č. p. 47, vč.
pozemku st. p. č. 59, č. p. 48, vč. pozemku st. p. č. 60, pozemku p. č. 181/42, pozemku p.
č. 556/1 a pozemku st. p. č. 87 a pozemku st. p. č. 88 vše v k. ú. Maxičky dle „Zásad“ ve
výši 3 473 450,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti vč. zřízení VB
práva chůze a jízdy bezúplatně .
4. Předkládací cenu objektů č. p. 49 vč. pozemku st. p. č. 61 a č. p. 50 vč. pozemku st. p. č.
62, pozemku p. č. 181/43 a části pozemku p. č. 556 vše v k. ú. Maxičky se všemi
součástmi a příslušenstvím, dle GP č. 207-148/2007 ze dne 6.10.2007 objektu č. p. 49, vč.
pozemku st. p. č. 61, č. p. 50, vč. pozemku st. p. č. 62, pozemku p. č. 181/43, pozemku p.
č. 556/3 a pozemku st. p. č. 89 a pozemku st. p. č. 90 vše v k. ú. Maxičky dle
„Zásad“ ve výši 2 020 270,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti vč.
zřízení VB práva chůze a jízdy bezúplatně.
Usnesení č. ZM 07 08 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 4232/2007/RKS/1312/19
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
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schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1312/19 v budově čp. 1312, ul. Dvořákova a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 674/29629 na společných částech budovy a pozemku
st.p.č. 1250/3 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
Kupující:
manželé Pavel a Anna Sochorovi, bytem Dvořákova 1312/19, Děčín II
za nabídnutou cenu: 134 589,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
− že po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− že umožní provoz a údržbu přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu.
Usnesení č. ZM 07 08 02 06
Zastupitelstvo města projednalo opětovnou žádost paní Anny Dzurkové, a
neschvaluje
výjimku z „doplňkových pravidel, tj. odložení podpisu kupní smlouvy při odprodeji bytové
jednotky č. 585/8 v objektu čp. 585 ul. Bezručova 18, Děčín IV.
Usnesení č. ZM 07 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín do
konce roku 2007 a na I. pololetí 2008 a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 07 08 03 02
Zastupitelstvo města projednalo zápis č. 2/2007 ze dne 19. 3. 2007 a č. 3/2007 ze dne
8. 10. 2007 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 08 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku zřizovací listiny Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace a dále návrh dodatku příkazní smlouvy uzavřené
s uvedenou příspěvkovou organizací a
schvaluje
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− dodatek č. 6 ke zřizovací listině s účinností od 1. 1. 2008
− dodatek č. 3 k příkazní smlouvě s účinností ke dni jejího uzavření
dle důvodové zprávy a příloh tohoto návrhu a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem výše uvedených dodatků a podpisem úplného znění
zřizovací listiny a příkazní smlouvy.
Usnesení č. ZM 07 08 03 04
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
k odkupu akcií této společnosti od Okresní hospodářské komory Litoměřice, statutárního
města Most a města Krupky a
neschvaluje
jejich odkup.
Usnesení č. ZM 07 08 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na
subjekt v rámci 2. kola dotačního řízení odboru a smlouvy o poskytnutí dotací a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených, zkr. AVAZ, o.
s. ve výši 52.000,00 Kč a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1,
2. o poskytnutí dotace Agentuře osobní asistenční služby o. s., ve výši 33.000,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 2,
3. o poskytnutí dotace STP v ČR - místní organizace Děčín, o. s., ve výši 15.230,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 3,
4. o poskytnutí dotace Oblastní charitě Česká Kamenice ve výši 33.000,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 4,
5. o poskytnutí dotace Křesťanskému společenství Jonáš, o. s., ve výši 22.850,00 Kč
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 5,
6. o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Jurta, o. s., ve výši 40.000,00 Kč a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 6,
7. o poskytnutí dotace Agentuře Osmý den, o. s., ve výši 32.000,00 Kč a o uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 7.
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Usnesení č. ZM 07 08 03 06
Zastupitelstvo města projednalo smlouvy na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč
v rámci 2. kola dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
1. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých (SONS) ve výši 9.303,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1,
2. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Židovské obci Děčín ve výši 11.000,00 Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2,
3. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Hospici sv. Štěpána Litoměřice, občanské
sdružení, ve výši 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3,
4. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Centru denních služeb okr. org. STP v ČR, o. s.,
ve výši 30.500,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 4,
5. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Akademii J. A. Komenského Děčín, o. s.,
ve výši 4.200,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 5,
6. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Ústeckého kraje,
o. s., ve výši 7.700,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 6,
7. o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Mateřskému centru Rákosníček, o. s., ve výši
40.000,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 7.
Usnesení č. ZM 07 08 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrhy dodatků zřizovacích listin a příkazních smluv
příspěvkových organizací na úseku kultury a
schvaluje
1. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
p.o. a Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p.o.
s účinností od 1.1.2008.
2. Doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín,
příspěvková organizace – seznam movitého majetku Kina Sněžník
3. Dodatek č. 3 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín,
p.o. a Dodatek č. 2 příkazní smlouvy příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p.o.,
které jsou nedílnou součástí zřizovacích listin příspěvkových organizací, s účinností od
1.1.2008.

Usnesení č. ZM 07 08 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 6 ke
zřizovací listině Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
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schvaluje
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 6 ke zřizovací listině Základní školy Děčín
XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 08 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 6 ke
zřizovací listině Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 6 ke zřizovací listině Základní školy Děčín
II, Kamenická 1145, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 08 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu a
schvaluje
− s panem Jaroslavem Váchou, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Jaroslavu
Váchovi ve výši Kč 1 534 836,-- v měsíčních splátkách Kč 500,--, splatných do
posledního dne v měsíci,
− s Olgou a Štefanem Klubalovými, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Klubalovým, ve výši Kč 30 065,-- v měsíčních splátkách 1 500,-- splatných do
posledního dne v měsíci,
− s paní Lenkou Smolíkovou, dle které se povoluje úhrada dluhu pí Lence Smolíkové ve
výši Kč 1 102 132,-- v měsíčních splátkách Kč 1 000,--, splatných do posledního dne v
měsíci,
− s paní Augustou Nistorovou, dle které se povoluje úhrada dluhu paní Augustě Nistorové
ve výši Kč 2 087 188,-- v měsíčních splátkách Kč 500,-- splatných do posledního dne v
měsíci,
− s panem Františkem Linkou, zastoupeným paní Jaroslavou Vaňkovou, dle které se
povoluje úhrada dluhu panu
Františku Linkovi, zastoupeném paní Jaroslavou
Vaňkovou, ve výši Kč 635 378,-- v měsíčních splátkách Kč 1 000,-- splatných do
posledního dne v měsíci,
− s panem Vladimírem Polívkou, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Vladimíru
Polívkovi ve výši Kč 265 760,-- v měsíčních splátkách Kč 200,-- splatných do
posledního dne v měsíci,
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− s panem Markem Valdou, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Marku Valdovi ve
výši Kč 130 028,07 v měsíčních splátkách Kč 1 500,--, splatných do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 07 08 03 11
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmu
bytů a
schvaluje
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu pí Květoslavě Vajdové z částky
Kč 95 595,-- na 10%, tj. 9 559,50 Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Františku Papežovi z částky
Kč 135 015,-- na 10%, tj. 13 501,-- Kč
− snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu p. Karlu Horváthovi z částky
Kč 98 301,43 na 20%, tj. 19 660,-- Kč.
Usnesení č. ZM 07 08 03 12
Zastupitelstvo města projednalo znění smluv o poskytnutí dotace pro sportovní kluby: VSK
Spartak Děčín, TJ Březiny Děčín a Racing Team Penco a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2007 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejích podpisu.
Usnesení č. ZM 07 08 03 13
Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu Ústeckého kraje při zabezpečení
Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dospělé ( dále APP ) na území Ústeckého kraje
v roce 2008 a
rozhodlo
o zachování současného modelu zabezpečení APP, jehož principem je poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu kraje dotčeným městům, která následně uzavřou smlouvy s vybranými
provozovateli o zabezpečení provozu ordinací ve spádových oblastech a rozdíl v nákladech
uhradí z rozpočtu města.

Usnesení č. ZM 07 08 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 172 000,-- Kč
panu Lukáši Podmanickému a smlouvu o poskytnutí peněžitého daru a
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rozhodlo
1. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 172 000,-- Kč panu Lukáši Podmanickému,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy,
které tvoří její přílohu.
Usnesení č. ZM 07 08 03 15
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu
zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na Krušnohorský regionální projekt „Betula“ na
rok 2007 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou
univerzitu v Brně v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 07 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušují
některé Obecně závazné vyhlášky města Děčín a
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007 s účinností dnem 1. ledna 2008.
Usnesení č. ZM 07 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 238 o vým. dle GP v k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 427/4 o vým. dle GP (který bude vyhotoven) v k.ú.
Děčín – Staré Město.
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Usnesení č. ZM 07 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 706 o výměře 318 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 11 o výměře 1262 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Boletice nad Labem o výměře dle
geometrického plánu.
Usnesení č. ZM 07 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2419 o výměře 128 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3281 k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu.
Usnesení č. ZM 07 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 297/4 o výměře 150 m2 a p.č. 297/2 o výměře 150 m2 vše v
k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 639 o výměře 379 m2 v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 07 08 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2581 o výměře 386 m2 v k.ú. Podmokly .
Usnesení č. ZM 07 08 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3448/1 o výměře dle GP k.ú. Podmokly
Usnesení č. ZM 07 08 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 386 o výměře 717 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 176 o výměře 947 m2, p.č. 177/1 o výměře 423 m2 a st.p.č.
95 o výměře 107 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 08 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 177/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 07 08 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 2369 o vým. 258 m2 a část pozemku p.č. 2370 o výměře
dle GP oba v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 08 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat částí pozemků p.č. 223, p.č. 224 a p.č. 225/1 o vým. dle GP (který bude
vyhotoven) v k.ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 07 08 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku st.p.č. 1322/1 o výměře dle GP a pozemek st.p.č. 1322/2 o
vým. 60 m2 oba v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 08 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 682/1 o výměře dle GP v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 08 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 3383 o výměře 305 m2, dle GP č. 2801-27/2007 se jedná o pozemek p.č.
3383/1 o výměře 105 m2, 3383/2 o výměře 200 m2 a dále pozemek p.č. 3384 o výměře 191
m2 vše v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Janu Hlaváčovou, za
cenu 90 150,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 20
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku st.p.č. 6 o výměře 128 m2 (dle GP č. 621-174/2007 nově ozn. jako p.č.
1607) v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost Děčínské
stavby s.r.o., Nálepkova 223, Děčín IX, za cenu 51.200,- Kč + ostatní náklady za podmínky,
že nový majitel umožní v budoucnu s.p. Povodí Ohře úpravu Bělského potoka v sousedství
uvedené parcely potřebným záborem prodávaného pozemku.
Usnesení č. ZM 07 08 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1224 o výměře 135 m2 v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Ivanu a Františka Bránišovy, za cenu 20.250,- Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3287 v k.ú. Podmokly ( dle GP č. 2876-029/2007 se jedná
o p.č. 3287/2 o výměře 181 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Václavovi a
Marii Průžkovým, za cenu 27 150,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3288 v k.ú. Podmokly ( dle GP č. 2876-029/2007 se jedná
o p.č. 3288/2 o výměře 212 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím paní Miladě Kálesové,
za cenu 31 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 3293 v k.ú. Podmokly ( dle GP č. 2876-029/2007 se jedná
o p.č. 3293/2 o výměře 196 m2 ) se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Lubošovi
a Janě Němečkovým, za cenu 29 400,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 08 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 569/1 (dle GP č. 2871-197/2007 se jedná o p.č. 569/14 o výměře
112 m2) v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím paní MUDr. Haně
Matějíčkové, za cenu 16 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 569/1 (dle GP č. 2871-197/2007 se jedná o p.č. 569/1 o výměře
1831 m2) v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím panu Milošovi Dragounovi,
za cenu 274 650,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/4 o
výměře 774 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Miroslava Martinku, za cenu 62 554,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/5 o
výměře 592 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Jaromíra Kovárnického, za cenu 48 904,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.

Usnesení č. ZM 07 08 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/6 o
výměře 672 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Marcelu Vaclovou, za cenu 54 904,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/7 o
výměře 799 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Radislava Jančárka, za cenu 64 429,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/8 o
výměře 594 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Milenu Hamplovou, za cenu 49 054,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/9 o
výměře 673 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Ladislava Mühlstein, za cenu 54 979,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
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prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/11 o
výměře 673 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele Františka a Libuši Svobodovou a pana Jiřího Janovského, za cenu
54 979,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/12 o
výměře 508 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Ladislava Lundáka, za cenu 42 604,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/13 o
výměře 562 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro Ing. Václava Jančárka, cenu 46 654,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 07 08 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/18 o
výměře 509 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní Lenku Rousovou, za cenu 42 679,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem
Usnesení č. ZM 07 08 05 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej ideální ½ části pozemku p.č. 1373 dle GP č. 534-222/2006 ozn. jako p.č. 1373/19 o
výměře 624 m2, ideální 1/34 částí pozemku p.č. 1373 dle GP ozn. jako p.č. 1373/1 o výměře
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924 m2 a p.č. 1373/2 o výměře 97 m2 vše v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Jaroslava Němce, za cenu 51 304,- Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 07 08 05 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 2821/2 o vým. 32 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. Jiřinu Schneiderovou, za cenu 12 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 2821/4 o vým. 26 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Jaroslava a Hanu Schmidtovy, za cenu 10 400,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 2821/5 o vým. 25 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele Jaroslava a Růženu Zvoníčkovy, za cenu 10 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
s c h v a l u je
prodej pozemku st.p.č. 2821/6 o vým. 25 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. Petra Mošnu, za cenu 10 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 2821/7 o vým. 27 m2 k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro p. Radka Mošnu, za cenu 10 800,- Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 07 08 05 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 2820/1 a p.č. 2821/1, dle GP č. 1863-092/2007 nově ozn. jako
p.p.č. 2821/1 o vým. 320 m2, k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového
spoluvlastnictví pro p. Jiřinu Schneiderovou, manžele Jaroslava a Hanu Schmidtovy, manžele
Jaroslava a Růženu Zvoníčkovy, p. Petra Mošnu, p. Radka Mošn a p. Jana Vítka, Kosmonautů
166, za cenu 48 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 08 05 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 971/8 o vým. 590 m2 k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana Kamila Hájka, za cenu 79 000,- Kč + cena za trvalé porosty dle ZP ve
výši 4 098,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s podmínkou poskytnutí úlevy v kupní
ceně pozemku určeného pro bydlení dle článku VIII „Zásad ...“ .
Usnesení č. ZM 07 08 05 45
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1/1 o vým. 1369 m2 a pozemku p.č. 1753 o vým. 297 m2 k.ú. Velká
Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele MUDr. Radku a Pavla Charouzdovy,
za cenu 186 600,- Kč + cena za trvalé porosty dle ZP ve výši 10 029,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 08 05 46
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z vlastnictví TS Děčín v likvidaci a
schvaluje
převod pozemků p.č. 405/5 o výměře 231 m2, p.č. 405/6 o výměře 59 m2 a p.č. 405/7
o výměře 174 m2 v k.ú. Podmokly z vlastnictví TS Děčín v likvidaci do majetku statutárního
města Děčín.

Usnesení č. ZM 07 08 05 47
Zastupitelstvo města projednalo dopis paní Etely Bášové ze dne 03.10.2007, týkající se
odprodeje pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
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neschvaluje
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na odprodej pozemků p.č. 10/1 a p.č. 10/2 k.ú.
Prostřední Žleb do 31.12.2007.
Usnesení č. ZM 07 08 05 48
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odložení platby za prodej části pozemku v k.ú.
Děčín – Staré Město a
schvaluje
žádost o odložení platby za prodej části pozemku p.č. 1080, dle GP č. 612-014/2006 nově ozn.
jako 1080/3 o vým. 42 m2, k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím a
to nejpozději v termínu do 31. 5. 2008.
Usnesení č. ZM 07 08 05 49
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Stružinských o prominutí úroků z prodlení a
schvaluje
snížení úroků z prodlení vzniklého v souvislosti s vymáháním nedoplatku za nájemné
z pozemků v k.ú. Děčín na 10 %, tj. 47.019,00 Kč.
Usnesení č. ZM 07 08 05 50
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 05 09 04 57 ze dne 20.10.2005, týkající se prodeje pozemku p.č.
3097 a st.p.č. 1941 k.ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. ZM 07 08 05 51
Zastupitelstvo města projednalo petici občanů a návrh na revokaci usnesení ZM, týkající se
prodeje pozemku v k.ú. Podmokly a
bere

na vědomí

petici občanů Děčína – Václavova a okolních čtvrtí proti prodeji místního multifunkčního
hřiště k výstavbě rodinného domu i jiným účelům a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 07 08 07 ze dne 25. 10. 2007, týkající se
prodeje pozemku p.č. 2349 k.ú. Podmokly v plném znění.
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Usnesení č. ZM 07 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo stížnost č.j. 118132/07 na rozšíření počtu parkovacích míst
v Chelčického ulici v Děčíně IV a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že
a) územní a stavební řízení stavby ,,Parkoviště pro návštěvníky divadla Máchovo náměstí,
Děčín“ probíhalo v souladu s platnými právními předpisy a stavba se realizuje na základě
pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
b) není proti rozšíření parkovacích míst v Chelčického ulici, které bylo schváleno radou
města dne 23. 10. 2007, usnesením č. RM 07 26 36 01.
Usnesení č. ZM 07 08 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26. 10. 2007 do 22. 11. 2007 a tyto
bere na vědomí.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Donát, v. r.
Vlastimil Lhoták, v. r.

Předseda návrhové komise: Ivan Vepřek, 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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