Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 30.06.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu MVDr. Janu Bednarskou a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 16 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Jiří Štajner
Daniela Trojanová
Ing. Vladislav Raška

Usnesení č. ZM 16 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 16 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2015 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 a výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2015 a
schva luje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2015,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou ke dni 31. 12. 2015 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2015, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 16 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a tuto
schva luje.
Usnesení č. ZM 16 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo vyúčtování sponzorského daru HSRD na vyhotovení
Studie proveditelnosti strategického silničního napojení na dálnici D8 dle Darovací smlouvy
ze dne 28. 7. 2014 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 14. 4. 2015 a
rozhodlo
o vrácení nevyčerpané částky ve výši 17.242,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru
na rok 2016 – 2017 a
rozhodlo
1. o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého od České
spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do 30. 6. 2017
2. o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne
22. 6. 2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu.
Usnesení č. ZM 16 06 05 03
Zastupitelstvo města Děčín projednalo zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ze dne 18.05.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 06 05 04
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z 15. zasedání kontrolního výboru ze dne
12.05.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 06 05 05
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
18.05.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017 a tento
schva luje.
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Usnesení č. ZM 16 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu Údržba lávek a svahu u cyklostezky
pod zámkem a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“
do SFDI,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 0,17 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 16 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci
Hudebního festivalu Labe 2017 v rámci pořádání Městských slavností Děčín 2017 a
souhlasí
1. s konáním Hudebního festivalu Labe 2017 v rámci pořádání Městských slavností Děčín
2017 v navrhovaném rozsahu dle důvodové zprávy,
2. s financováním Hudebního festivalu Labe 2017 ve výši 600 tis. Kč v rámci schváleného
rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017.
Usnesení č. ZM 16 06 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla
„Děčín-Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ mezi statutárním městem Děčín
a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. a
schva luje
prodej vodního díla „Děčín-Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ společnosti
Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění
předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy:
1. kupní smlouva
2. smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál
3. dohoda o započtení pohledávek.
Usnesení č. ZM 16 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla
„Děčín-Červený Vrch – prodloužení kanalizace“ mezi statutárním městem Děčín
a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. a
schva luje
prodej vodního díla „Děčín-Červený Vrch – prodloužení kanalizace“ společnosti
Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice ve znění
předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy:
1. kupní smlouva
2. smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál
3. dohoda o započtení pohledávek.
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Usnesení č. ZM 16 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej areálu Maxičky a související informace a
zveřejňuje
záměr města prodat rekreační areál v k. ú. Maxičky, a to objekt č. p. 1 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, objekt č. p. 47 na pozemku
st. p. č. 59, objekt č. p. 48 na pozemku st. p. č. 60, objekt č. p. 49 na pozemku st. p. č. 61,
objekt č. p. 50 na pozemku st. p. č. 62, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 87,
objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 88, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku
st. p. č. 89, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 90 a pozemky st. p. č. 51/1
o výměře 9414 m2, st. p. č. 51/2 o výměře 17 m2, st. p. č. 52 o výměře 584 m2, st. p. č. 53
o výměře 27 m2, st. p. č. 67 o výměře 12 m2, st. p. č. 68 o výměře 330 m2, st. p. č. 70
o výměře 35 m2, st. p. č. 71 o výměře 129 m2, p. p. č. 169 o výměře 10069 m2, p. p. č. 170
o výměře 4016 m2, p. p. č. 171 o výměře 4125 m2, p. p. č. 172 o výměře 14704 m2,
p. p. č. 173/4 o výměře 305 m2, p. p. č. 173/7 o výměře 971 m2, p. p. č. 173/8 o výměře
313 m2, p. p. č. 173/10 o výměře 664 m2, p. p. č. 173/18 o výměře 299 m2, p. p. č. 174
o výměře 230 m2, p. p. č. 404/2 o výměře 467 m2, p. p. č. 427/5 o výměře 1242 m2,
st. p. č. 59 o výměře 90 m2, st. p. č. 60 o výměře 87 m2, st. p. č. 61 o výměře 80 m2,
st. p. č. 62 o výměře 80 m2, p. č. 181/42 o výměře 203 m2, p. p. č. 181/43 o výměře
443 m2, zbývající plocha p. p. č. 556/1 o výměře 1434 m 2, st. p. č. 87 o výměře 22 m2,
st. p. č. 88 o výměře 20 m2, st. p. č. 89 o výměře 21 m2, st. p. č. 90 o výměře 20 m2, formou
dohadovacího řízení s výchozí cenou ve výši 15.100.000,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem s tím, že areál bude zatížen věcným břemenem práva užívání vodní plochy
a přilehlých pozemků ve prospěch veřejnosti jako přírodní koupaliště.
Usnesení č. ZM 16 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana D. S. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem D. S. v celkové výši
22.776,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 06 05 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem M. M. v celkové výši
45.063,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 06 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh o uznání dluhu a dohody o splátkách za nájemné
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26
Děčín IV a
schva luje
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uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách se Stavební firmou Marek Kopinec s.r.o.
se sídlem podnikání Děčín VII Chrochvice, Želenická 228/67, IČO 28690133, DIČ CZ
28690133 v celkové výši 263.990,14 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 06 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 12 Zřizovací listiny Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace a tento
schva luje
s účinností od 1. 7. 2016.
Usnesení č. ZM 16 06 05 16
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Inkluze do škol“ a
schva luje
realizaci projektu „Inkluze do škol“,
přijetí dotace od MŠMT ČR na projekt Inkluze do škol ve výši 30 436 315,84 Kč,
spolufinancování projektu inkluze do škol ve výši min. 1 583 300,40 Kč,
předfinancování projektu po letech v předpokládané výši: na rok 2016 - 3,7 mil. Kč,
na rok 2017 - 11 mil. Kč, na rok 2018 -11 mil. Kč, na rok 2019 - 6,3 mil. Kč,
5. účast v projektu „Inkluze do škol“ příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním
městem Děčín:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p.o.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.,
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p.o.,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o.,
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p.o.,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, p.o.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p.o.,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p.o.
6. uzavřít partnerskou smlouvu se všemi základními školami zřízenými statutárním
městem Děčín a organizací Člověk v tísni, s.r.o.
1.
2.
3.
4.

Usnesení č. ZM 16 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a návrh na zřízení věcného
břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 07 06 01 ze dne 24.9.2015 v plném
znění z důvodu změny dotčených pozemků a
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace
stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemcích p. č. 3547, 3569/4 oba
v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Silike
Keramika s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 37046, za cenu
dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
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3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“
na pozemcích p. č. 3547, 3569/4 oba v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného Silike Keramika s.r.o., České Budějovice, Plachého 388/28,
PSČ 37046, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby
+ DPH.
Usnesení č. ZM 16 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a návrh na zřízení věcného
břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 16 03 05 07 ze dne 31.3.2016 v plném znění z důvodu změny
vlastníka dotčených pozemků a
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení zemního kabelového
vedení osvětlení přechodu pro chodce v rámci stavby „Osvětlení přechodu pro chodce
– Město Děčín, ul. Ústecká, u obchodního domu TESCO“ na pozemku p. č. 3741/1,
p. č. 3741/2, p. č. 3741/10 a p. č. 3741/12 vše v k. ú. Podmokly pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného – HW Real Estate Czech Republic s.r.o.,
IČ: 03831485, se sídlem Nádražní 206, PSČ 561 64, Jablonné nad Orlicí, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 16 06 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 588 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 155 m 2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 663/9 v k. ú. Bynov o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven – cca 105 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 837/39 v k. ú Bynov, o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven - cca 254 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 761/177 o výměře 11 m 2 a část pozemku p. č. 761/10
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 7 m2, vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 06 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 774/9 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 313 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 672/1 o výměře 306 m 2, p. č. 672/2 o výměře 7 m2, část
p. č. 673/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vč. staveb, vše
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 06 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene
v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 121/3 o vým. 829 m2 a p. č. 121/4 o vým. 640 m2
v k. ú. Krásný Studenec, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 121/1 o vým. 449 m2
k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty)
pro vlastníka pozemků p. č. 121/3 a p. č. 121/4 k. ú. Krásný Studenec, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 16 06 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1717/2 v k. ú. Děčín, o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven – cca 25 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 732 o výměře 514 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 06 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem
a
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zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 391 (cca 30 m2) o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 16 06 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2295 v k. ú Děčín, o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven - cca 39 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Podmokly, o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 128 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly, o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 800 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1756/3 v k. ú. Děčín o výměře 36 m2.
Usnesení č. ZM 16 06 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3512/1 o vým. 77 m2 k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro I. K. a J. Z., za cenu 61.600,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 06 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
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prodej pozemků p. č. 94/1 o výměře 651 m2, p. č. 94/4 o výměře 119 m2, p. č. 94/3
o výměře 424 m2, p. č. 83/6 o výměře 211 m2, p. č. 83/7 o výměře 252 m2 a část
p. č. 1136/2 (dle geometrického plánu č. 851-234/2015 se jedná o p. č. 1136/3 o výměře
185 m2), vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele F. a
E. K., za cenu 368.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 06 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3293/1 v k. ú. Podmokly o výměře 146 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele L. a J. N., za cenu 43.800,00 Kč+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 06 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej pozemku p. č. 1393 o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a M. Š., za cenu 4.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 06 06 21
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - Státního pozemkového úřadu na převod
části pozemku v k. ú. Chrochvice do majetku města a
schva luje
nabytí části pozemku p. č. 304/1, dle GP č. 576-94/2016 nově ozn. jako p. p. č. 304/3
o výměře 8 m2 v k. ú. Chrochvice bezúplatným převodem od ČR - Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha, do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 06 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
výkup pozemku p. č. 265/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku manželů M. a J. S., za cenu 22.000,00 Kč + ostatní náklady,
po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 06 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
výkup pozemku p. č. 265/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví paní J. H. a paní M. U., za cenu
10.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
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Usnesení č. ZM 16 06 06 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
výkup pozemku p. č. 265/4 o výměře 9 m2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku pana R. K., za cenu 4.500,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 06 06 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
výkup pozemku p. č. 265/5 o vým. 6 m2 v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku pana J. K., za cenu 3.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 06 06 26
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků p. p. č. 276/46 a 276/47
v k. ú. Březiny u Děčína a
schva luje
výkup pozemků p. p. č. 276/46 o výměře 168 m2 a 276/47 o výměře 266 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína z majetku ČR - Státní pozemkový úřad za cenu 152.870,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 06 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup spoluvlastnického podílu z celku pozemku
v k. ú. Boletice nad Labem a
schva luje
výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/18 z celku pozemku p. č. 183/2 o výměře
176 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana
M. H. za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do majetku statutárního
města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 06 06 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
nabytí pozemku p. č. 1271/3 k. ú. Podmokly o výměře 317 m2 z majetku společnosti
Centrum Pivovar a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha do majetku
statutárního města Děčín formou daru.
Usnesení č. ZM 16 06 06 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup movitých věcí – zařízení -- váhy a vážního
domku, umístěných na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a
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neschva luje
výkup zařízení - mostní automobilové váhy a vážního domku, umístěných na pozemku
p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín z vlastnictví manželů Z. a D. P., za celkovou částku
40.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 06 06 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
neschva luje
výkup pozemku p. č. 841/1 o výměře 9071 m2 a pozemku p. č. 841/3 o výměře 28452 m2,
vše v k. ú. Křešice u Děčína z vlastnictví F. Č., J. J., J. M., A. P.
Usnesení č. ZM 16 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.05.2016 do 30.06.2016 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Jiří Štajner v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Jana Bednarska v.r.

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v.r.
primátorka
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