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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 22.09.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Martina Weisse a MUDr. Annu Briestenskou.
Usnesení č. ZM 16 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Ing. Vladislav Raška
Ing. Valdemar Grešík

Usnesení č. ZM 16 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na
úřední desce.
Usnesení č. ZM 16 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo
za I. pololetí 2016 a tyto

výsledky hospodaření statutárního

města

Děčín

bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o regulaci
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a
vydává
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obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Usnesení č. ZM 16 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku
Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016 a
schva luje
mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok
2016 o 17.242,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o aktuálním stavu postupu převodu obchodního
podílu statutárního města Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha na jiného společníka
nebo jinou osobu a
schva luje
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 10 05 10 ze dne 17. 12.
2015 vyjmutím části věty se slovy „hodnoty obchodního podílu určenou znaleckým
posudkem“ a nahrazení této části věty slovy „15.000,00 Kč“,
2. smlouvu o převodu obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o.,
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, na společníka téže společnosti
LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov,
Kubelíkova 1224/42, ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
pověřuje
primátorku města, aby požádala nejbližší valnou hromadu společnosti HYDROLABE s.r.o.,
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, o udělení souhlasu k záměru města
převést smlouvou svůj obchodní podíl ve společnosti HYDROLABE s.r.o. odpovídající jeho
vkladu ve výši 100.000,00 Kč na základní kapitál společnosti na společníka LUŽICKÁ
ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42.
Usnesení č. ZM 16 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci Mgr. Aleny Matouškové, office managera
společnosti Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, o připravované změně stanov
společnosti Technické služby Děčín a.s. a
pověřuje
zástupce města na valné hromadě Technických služeb Děčín a.s., aby hlasoval pro úpravu
stanov společnosti v článku 1.3.3. - změnu podoby akcií této společnosti ze stávající
listinné na zaknihovanou.
Usnesení č. ZM 16 07 08 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti přátel Děčína – Amici Decini o dotaci
na provozování turistického informačního centra a
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schva luje
1.

2.

poskytnutí dotace Společnosti přátel Děčína – Amici Decini, Křížová 435/9, 405 02
Děčín I, IČ: 14866501 ve výši 259.200,00 Kč na zajištění provozu turistického
informačního centra v budově hlavního nádraží od 1.10.2016 - 30.9.2017,
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. ZM 16 07 09 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení usnesení týkajících se postupu při
vyměřování zvýšení místních poplatků a
ruší
usnesení MZ č. XXVIII ze dne 14.10.1999 a usnesení ZM č. ZM 04 19 06 08 ze dne
23.09.2004 ke dni 30.09.2016.
Usnesení č. ZM 16 07 09 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Z. D. o prominutí poplatku z prodlení
vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu
Loubská 80, Děčín XIII a
rozhod lo
neprominout poplatek z prodlení vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu a
souh la sí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu včetně nákladů řízení, bez příslušenství – poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 16 07 09 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana R. M. o prominutí poplatku z prodlení
vzniklého při placení nájmu bytů a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a
rozhod lo
prominout část pohledávky města za panem R. M. za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů dle důvodové zprávy ve
výši 929.301,00 Kč, a to o snížení na 20 %, tj. na částku 185.860,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 07 09 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů L. a Y. K. o prominutí poplatku z prodlení
vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu
Čsl. partyzánů 355, Děčín XXXII a
rozhod lo
neprominout poplatek z prodlení vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu a
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souh la sí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu včetně nákladů řízení, bez příslušenství – poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 16 07 09 05
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
15.06.2016 a tento
bere na vědo mí.
Usnesení č. ZM 16 07 09 06
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z 16. zasedání kontrolního výboru ze dne
16.06.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 07 09 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat objekt čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, včetně pozemku p. č. 2239
o výměře 486 m2, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 09 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej objektu v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat objekt čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI, včetně pozemku st. p. č. 150
o výměře 265 m2 a část pozemku p. p. č. 701/1 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 16 07 09 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost Krajské zdravotní a.s. o navýšení vyrovnávací
platby na rok 2016 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby na rok 2016 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní a.s.
Usnesení č. ZM 16 07 09 10
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření
Ústeckého kraje č. 60 - 72 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 s tím,
že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové
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organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2016 ve výši 23 663 tis. Kč tvoří
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s
Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je
určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních
služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a
schva luje
přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 60 - 72 k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016-2018 s tím, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok
2016 ve výši 23 663 tis. Kč tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních
služeb Děčín, p.o.
Usnesení č. ZM 16 07 09 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost Fokusu Labe, z.ú., o vytvoření dodatku ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na základě změny právní formy organizace a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi statutárním
městem Děčín a Fokusem Labe, z.ú.
Usnesení č. ZM 16 07 09 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost Mateřského centra Bělásek, z.s., o mimořádnou
dotaci a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace Mateřskému centru Bělásek, z.s., ve výši 35 tis. Kč na
realizaci projektu Společnou cestou
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 16 07 09 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schva luje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.
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Usnesení č. ZM 16 07 09 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vypořádání zhodnocení
nemovitých věcí a
schva luje
Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí dle přílohy č. 1 mezi
statutárním městem Děčín a Retail invest, a.s.
Usnesení č. ZM 16 07 09 15
Zastupitelstvo města v návaznosti na výsledky dohadovacího řízení na prodej areálu
Maxičky, ve kterém podala nejvyšší nabídku společnost ARMEX Oil, s.r.o., a v souvislosti
s návrhem prodat areál Maxičky této společnosti, projednalo způsob zajištění užívání části
areálu Maxičky jako přírodního koupaliště s přístupem veřejnosti po prodeji tohoto areálu a
bere na vědomí
záměr města vyjednat a uzavřít se společností ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Mánesova
2022/13, 405 02 Děčín VI – Letná, IČ: 25403460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 15492 smlouvu o spolupráci, jejíž
součástí bude zřízení věcného břemene ve prospěch města Děčín s vyjednáním podmínek
zajištění provozování přírodního koupaliště v areálu Maxičky s přístupem veřejnosti, jakož i
další úprava podmínek spolupráce města a společnosti ARMEX Oil, s.r.o. při rekonstrukci a
budoucím užívání areálu Maxičky jeho vlastníkem; město si přitom vyhrazuje právo
neuzavřít se společností ARMEX Oil, s.r.o. kupní smlouvu na prodej areálu, pokud se
nejpozději současně s kupní smlouvou nepodaří uzavřít se společností ARMEX Oil, s. r. o.,
takovouto smlouvu o spolupráci se zřízením věcného břemene.
Usnesení č. ZM 16 07 09 16
Zastupitelstvo města projednalo výsledek dohadovacího řízení na prodej areálu Maxičky a
související informace a
schva luje
prodej rekreačního areálu 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
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výměře 20 m2, společnosti ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Mánesova 2022/13, 405 02 Děčín
VI – Letná, IČ: 25403460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 15492 za cenu nabídnutou touto společností v
dohadovacím řízení ve výši 15.100.000,00 Kč, přičemž kupující uhradí též ostatní náklady
spojené s převodem uvedených nemovitých věcí. Město si vyhrazuje právo neuzavřít kupní
smlouvu na prodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky, pokud se nepodaří nejpozději
současně s kupní smlouvou uzavřít se společností ARMEX Oil, s. r. o., smlouvu o
spolupráci, jejíž součástí bude zřízení věcného břemene ve prospěch města Děčín s
vyjednáním podmínek zajištění provozování přírodního koupaliště v areálu Maxičky
s přístupem veřejnosti. Podmínky kupní smlouvy jakož i smlouvy o spolupráci, jejíž součástí
bude zřízení věcného břemene ve prospěch města Děčín s vyjednáním podmínek zajištění
provozování přírodního koupaliště v areálu Maxičky, projedná a schválí zastupitelstvo
města.
Usnesení č. ZM 16 07 10 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
neschva luje
zřízení věcného břemene pro liniovou stavbu (veřejně prospěšná stavba dle ÚPD –
přístupová komunikace) na pozemku p. č. 1076/1 v k. ú. Děčín - Staré Město
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – ČR – Státní pozemkový úřad.
Usnesení č. ZM 16 07 10 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 16 03 05 04 ze dne 31.3.2016, týkající se zřízení
věcného břemene na pozemku p. p. č. 1207/1 v k. ú. Bynov ve smyslu změny ceny
z původních 420,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu +
DPH na nové 630,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu +
DPH, z důvodu změny metodických pokynů povinného – ŘSD.
Usnesení č. ZM 16 07 10 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit:
 část pozemku p. č. 16 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly,
z majetku města
 část pozemku p. č. 18 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 07 10 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 505, dle GP č. 247-53/2016 nově ozn. jako díl „a“
o vým. 1 m2, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 07 10 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 137 o vým. 97 m 2 v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 07 10 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky st. p. č. 462/3 o vým. 277 m2, st. p. č. 462/2 o vým. 114 m2,
st. p. č. 708/1 o vým. 51 m2, p. č. 814/6 o vým. 59 m2, p. č. 814/12 o vým. 159 m2 a
p. č. 816/6 o vým. 213 m2 vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 07 10 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2955/1 o vým. 7047 m 2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 10 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město
a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 604/5 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú.
Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 16 07 10 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 306/9 v k. ú. Děčín –
Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 306/9 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven - cca 50 m2, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 16 07 10 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 2889/65
v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/65 v k. ú. Podmokly o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 9 m2, za účelem zajištění přístupu
k objektu na st. p. č. 2889/27 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 07 10 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 2889/119 v k. ú.
Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/119 v k. ú. Podmokly o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 23 m2, za účelem zajištění zásobování
objektu na st. p. č. 2889/27 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 07 10 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 676/1 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 07 10 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 60 o výměře 653 m 2, p. č. 61 o výměře 110 m2, p. č. 64
o výměře 421 m2 vše v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 16 07 10 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1587 o výměře 634 m 2 k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 07 10 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 845/10 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 07 10 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej id. ½ pozemků v k. ú. Velká Veleň a
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zveřejňuje
záměr města prodat id. ½ pozemků p. č. 1310/3 o vým. 80 m2, p. č. 1623/3 o vým. 187 m2 a
p. č. 1623/4 o vým. 106 m2 vše k. ú. Velká Veleň a
nezveřejňuje
záměr města prodat id. ½ pozemků p. č. 1622/5 o vým. 502 m2, p. č. 1622/6 o vým. 375 m2
a p. č. 1622/7 o vým. 124 m2 k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 16 07 10 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1019 o vým. 2152 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 16 07 10 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/50 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 07 10 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 496 a p. č. 509/1 o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 07 10 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 674 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 07 10 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Nebočady a
schva luje
prodej částí pozemku p. č. 766/2, dle GP č. 379-126/2016 nově ozn. jako p. p. č. 766/4
o vým. 136 m2, p. č. 766/5 o vým. 20 m2 a p. č. 766/6 o vým. 19 m2, k. ú. Nebočady,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. J. D., za cenu 35.000,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 16 07 10 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3047 o vým. 451 m 2 k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s tím, že výchozí cena se stanovuje ve výši
225.500,00 Kč + ostatní náklady
Usnesení č. ZM 16 07 10 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 110/1 k. ú. Boletice nad Labem, dle geometrického plánu č. 818048/2016 nově ozn. jako p. č. 110/15 o výměře 12 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana J. H., za cenu 6.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 07 10 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 110/1 k. ú. Boletice nad Labem, dle geometrického plánu č. 818048/2016 nově ozn. jako p. č. 110/1 o výměře 2 m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele J. a J. Z., za cenu 1.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 07 10 25
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Děčín a
v k. ú. Děčín – Staré Město do majetku města a
schva luje
nabytí pozemků p. č. 1062/4 o vým. 2011 m2, p. č. 1062/5 o vým. 246 m2 a p. č. 1793
o vým. 1393 m2 v k. ú. Děčín a pozemku p. č. 605 o vým. 105 m 2 v k. ú. Děčín – Staré
Město bezúplatným převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 07 10 26
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Bynov
do majetku města a
schva luje
uzavření smlouvy č. 15/U/VOB/2016 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku
p. č. 761/154 o výměře 3 m2 v k. ú. Bynov do majetku města.
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Usnesení č. ZM 16 07 10 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod částí pozemku v k. ú. Děčín a
schva luje
1. bezúplatný převod částí pozemku p. č. 2910/1, dle geometrického plánu č. 2428020/2015 nově označeny jako p. č. 2910/14 o výměře 307 m 2, p. č. 2910/15 o výměře
291 m2, p. č. 2910/16 o výměře 385 m2 a p. č. 2910/17 o výměře 406 m2 vše k. ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 18/U/VOB/2016 mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM na převod částí
pozemku p. č. 2910/1, dle geometrického plánu č. 2428-020/2015 nově označeny jako
p. č. 2910/14 o výměře 307 m2, p. č. 2910/15 o výměře 291 m2, p. č. 2910/16 o výměře
385 m2 a p. č. 2910/17 o výměře 406 m2 vše k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 10 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín a
schva luje
bezúplatný převod pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m 2 v k. ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví statutárního
města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 10 29
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku
v k. ú. Vilsnice a
schva luje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 17/U/Nác/2016 mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemku p. č. 968 o výměře 39 m2 v k. ú. Vilsnice do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 10 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín do majetku města a
schva luje
výkup pozemku p. č. 2341/2 o vým. 27 m 2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města, za cenu 14.560,00 Kč + ostatní
náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 07 10 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Děčín a
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schva luje
výkup pozemků p. č. 568 o výměře 2875 m 2 a p. č. 655 o výměře 2817 m2, oba v k. ú.
Děčín z vlastnictví ČR, SŽDC a.s.
Usnesení č. ZM 16 07 10 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí podílu na nemovitosti v k. ú. Jestřebí u
České Lípy a
neschva luje
nabytí id. ½ pozemku p. č. 8/19 o vým. 24 m 2 včetně stavby bez čp/če, v k. ú. Jestřebí
u České Lípy z pozůstalosti po p. M. H., do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 07 10 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 268 o výměře 617 m 2 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 16 07 11 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.07.2016 do 22.09.2016 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 07 12 01
Zastupitelstvo města
souhlasí,
aby na základě návrhu kontrolního výboru zastupitelstva města byl termín plnění usnesení
ZM 16 05 06 08 ze dne 26.05.2016 prodloužen z 30.09.2016 na 31.12.2016.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.
Předseda návrhové komise:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Weiss v.r.
MUDr. Anna Briestenská v.r.

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