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
z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 22. 03. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 03 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jana Paličku a doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc.
Usnesení č. ZM 18 03 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Vladislav Raška
Šárka Zimová Dostálová
Václav Němeček

Usnesení č. ZM 18 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schva luje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 03 02 02
Zastupitelstvo města Děčín v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
odvolává
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Ing. Davida Vepřeka z funkce člena finančního výboru
zastupitelstva města ke dni 22.03.2018.
Usnesení č. ZM 18 03 02 03
Zastupitelstvo města projednalo způsoby volby člena finančního výboru zastupitelstva
města a
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rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 18 03 02 04
Zastupitelstvo města
volí
volební komisi ve složení: Jiří Štajner, Hana Pacinová, Mgr. Milan Rosenkranc.
Usnesení č. ZM 18 03 02 05
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě návrhu volební komise, Mgr. Romana Stružinského dalším
členem finančního výboru zastupitelstva města ke dni 23.03.2018.
Usnesení č. ZM 18 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schva luje
rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – RO 18/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů
o 173.703 tis. Kč a zvýšení financování o 173.703 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 18 03 04 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 32. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.02.2018.
Usnesení č. ZM 18 03 04 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 33. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 26.02.2018.
Usnesení č. ZM 18 03 04 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
28.2.2018 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 18 03 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní O. S. o prominutí příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem
bytu a
souhlasí
s částečným zpětvzetím pohledávek za poplatek z prodlení, přihlášených do insolvenčního
řízení paní O. S. a snížení přihlášených pohledávek:
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2381/08 z částky
415.393,00 Kč na částku 23.862,00 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2733/08 z částky
2.406.278,00 Kč na částku 138.230,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 03 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana F. N. o prominutí příslušenství pohledávky a
rozhodlo
o prominutí pohledávky za panem F. N. za poplatek z prodlení a úrok z prodlení, vzniklé při
placení nájemného za byt v ul. 17. listopadu 1185/20, Děčín I, v plné výši, tj. 558.211,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 03 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů O. Ch. a J. Ch. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 60 na st. p. č. 16 v k. ú. Prostřední
Žleb a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům O. Ch. a J. Ch. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 16, p. p. č. 75/3 a 76/2 v k. ú. Prostřední Žleb k rodinnému domu č. p. 60
na st. p. č. 16 v k. ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů N. a F. P. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 93 na st. p. č. 145 v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům N. a F. P. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 181 v k. ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č. p. 93 na st. p. č. 145 v k. ú.
Krásný Studenec dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 18 03 04 08
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Ladislava Lebdušku do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 09
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Danuši Lebduškovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 10
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Miroslava Věříše do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 11
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marcelu Keleši do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 12
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Jindru Černou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 13
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Věru Hanušovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
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Usnesení č. ZM 18 03 04 14
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Miluši Kaslovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 15
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Vlastu Premoli do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 16
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Luboše Nevole do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 17
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Mgr. Hanu Lincovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 18
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Petrušku Kašparovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 19
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Ivanu Freibergovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
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Usnesení č. ZM 18 03 04 20
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Jiřího Jiskru do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 21
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Janu Šmerdovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 03 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok
2018 a
rozhodlo
o poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti sportu:
1. Appaloosa - farm G.H. občanské sdružení - Appaloosa show v roce 2018: 0,00 Kč
2. Basketbalový klub Děčín z.s.- PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže; Organizační
a sportovní zajištění chodu Basketbalového klubu Děčín z.s.: 1.550.000,00 Kč
3. BC ARMEX Děčín z.s.- Rozvoj boxu v Děčíně: 250.000,00 Kč
4. Bella Danza Děčín z.s.- Podpora výuky sportovního tance pro rok 2018; Celorepubliková
soutěž sportovního tance Děčínský pohár: 20.000,00 Kč
5. BK Děčín s.r.o.- BK ARMEX Děčín - basketbal muži; Roztleskávačky BK ARMEX Děčín:
1.600.000,00 Kč
6. CLIFF, s.r.o. - Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids: 28.000,00 Kč
7. Česká streetballová federace, z.s. - Labský streetballový pohár - 23. ročník: 55.000,00 Kč
8. FaJJn aerobik Děčín, z.s. - Výchova aerobikové mládeže: 77.000,00 Kč
9. FK JUNIOR Děčín z.s. - "DĚČÍNSKÝ FOTBAL" ; "DĚTI NA FOTBAL ": 600.000,00 Kč
10. Fotbalová akademie Petra Voříška - Výchova fotbalové mládeže: 275.000,00 Kč
11. HC Děčín z.s.- Sportovní činnost HC Děčín v roce 2018; Čokoládový puk 2018, 42. ročník;
Hokejová škola Petra Tenkráta 2018: 660.000,00 Kč
12. HC Grizzly Děčín,s.r.o.- II. NHL 2018: 700.000,00 Kč
13. Her Majesty, z.s.- Street dance jako druh sportu: 22.000,00 Kč
14. JUMP FOR JOY z.s. - Jezdectví 2018 - příprava na účast MČR juniorů a mladých jezdců;
Jezdectví 2018 - příprava na účast ME juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 2018 - příprava
na účast v Poháru národů (PN) juniorů a mladých jezdců: 33.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Celoroční práce s mládeží:
17.000,00 Kč
16. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. - Sportovní aktivity oddílů střediska Úsvit
Děčín; Nadstandardní reprezentace města v závodech; Oblastní kolo Závodu vlčat a
světlušek 2018: 17.000,00 Kč
17. KARATE SPORT RELAX Děčín z. s. BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO
ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 110.000,00 Kč
18. Karatedó Steklý, z. s.- Děti a mládež v bojových umění: 80.000,00 Kč
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19. Klub vodních motoristů Děčín, z. s.- Podpora vodních sportů - 1. molo pro sportovní a
rekreační lodě v Děčíně; Podpora sportu Formula Future v Děčíně; Podpora pořádání 1.
kola MČR 2018 v Děčíně: 16.000,00 Kč
20. Marie Vršecká - Děčín fandí judistům: 22.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z. s.- Cvičte s námi: 25.000,00 Kč
22. Parkur klub Děčín z. s.- Jezdecký sport Profi: 5.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecký klub Děčín 2018: 77.000,00 Kč
24. Potápěčský klub Děčín, z.s.- Ochutnávky potápění pro širokou veřejnost; Děti a voda;
Přednášková odpoledne: 22.000,00 Kč
25. Self Defense Division, z. s. - branný oddíl při Self Defense Division určený pro děti a
mládež: 10.000,00 Kč
26. SK Kraso Děčín, z.s. - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého kraje a
města Děčín v soutěžích jednotlivců pořádaných pod záštitou ČKS Praha a soutěžích TP:
40.000,00 Kč
27. SKST Děčín, z.s. - Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže SKST Děčín, z. s.:
55.000,00 Kč
28. Sokolská župa Severočeská-Novákova - 100 let Republiky - Krajský slet: 20.000,00 Kč
29. Sportovní klub Děčín, z. s. - Dlouhodobá systematická podpora sportující mládeže:
800.000,00 Kč
30. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s. - Zajištění celoroční činnosti dětského centra a
centra mládeže sportovní gymnastiky: 80.000,00 Kč
31. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.- Hejbni kostrou... a zkus to třeba s korfbalem; ELBE CUP
2018 – oslava 30 let korfbalu v Děčíně: 70.000,00 Kč
32. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - Celoroční činnost všech oddílů; C akce sportovního
kalendáře 2018: 60.000,00 Kč
33. TJ Gymnastika Děčín, z. s. - Pronájem sportovního zařízení pro celoroční systematickou
činnost sportovního střediska gymnastiky; Závod talentované mládeže O pohár Věry
Čáslavské s mezinárodní účastí: 80.000,00 Kč
34. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN - Sportovní činnost pro Romskou a neromskou mládež:
22.000,00 Kč
35. TJ Kajak Děčín z. s. - Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže; Nadstandardní
reprezentace města: 350.000,00 Kč
36. TJ Slavoj Děčín, z. s. - Podpora práce s dětmi a mládeží v oddíle házené TJ Slavoj
Děčín z. s.; Děčínská školní liga v miniházené: 66.000,00 Kč
37. TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
38. TJ Spartak Boletice n. L.,z. s. - Finanční podpora mládeže ve fotbalovém oddílu v roce
2018: 50.000,00 Kč
39. TJ Union Děčín - spolek - Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2018:
195.000,00 Kč
40. Triatlonový klub Triade o. s.- Oddíl Triatlonu; Děčín sport fest 2018: 80.000,00 Kč
41. Veslařský klub Slavia Děčín z. s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické
dlouhodobé činnosti mládeže ve věku do 19 let: 139.000,00 Kč
42. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z. s. - Celoroční práce s dětmi a mládeží od 5 do
23 let ve volejbale; Turnaj Poháru nadějí ve volejbale: 380.000,00 Kč
43. WINTERMAN s.r.o. - WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2018: 66.000,00 Kč
44. Život na hraně o. s. - S Prestigem s chutí do tance: 22.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok
2018 a
rozhodlo
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o poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti kultury:
1. Děčínský pěvecký sbor z. s. – Koncertní činnost v roce 2018 - 100.000,00 Kč
2. Děčínský symfonický orchestr, spolek - Zájmová umělecká činnost, koncerty vážné
hudby – 100 000,00 Kč
3. Her Majesty, z. s.- Her Majesty street dance company – 30.000,00 Kč
4. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Kulturní a volnočasové aktivity
skautského střediska v roce 2018 – 50.000,00 Kč
5. Mateřské centrum Bělásek z. s. – Akce s Běláskem 2018 - 45.000,00 Kč
6. Slunečnice, z. s. – Spojené světy 2018 - 10.000,00 Kč
7. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín – Hudba bez hranice - 100.000,00 Kč
8. Svaz českých divadelních ochotníků, z. s. – Děčínská brána 2018 + činnost DS Karel
Čapek Děčín v roce 2018 - 90.000,00 Kč
9. Židovská obec Děčín – Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání - 60.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2018 na podporu aktivit v oblasti
kultury ve Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce Jaroslava Kortuse,
IČ 49067141, se sídlem 28. října 661/4, Děčín a
rozhodlo
o poskytnutí dotace v roce 2018 pro nájemce Společenského domu Střelnice Jaroslava
Kortuse, IČ 49067141, se sídlem 28. října 661/4, Děčín ve výši 500.000,00 Kč a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 47. ročník
Mistrovství floristů ČR „Děčínská kotva 2018“ a
rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění
kulturní akce „Děčínská kotva 2018“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 26
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství.
Usnesení č. ZM 18 03 04 27
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,00 Kč
pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem pořízení automobilu pro Mobilní hospic Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a
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rozhodlo
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,00 Kč Krajské zdravotní, a.s.
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 18 03 04 28
Zastupitelstvo města projednalo žádost Speciální mateřské školy Vilík o vydání stanoviska
obce ke zřízení komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně
základní školy speciální a
rozhodlo
vydat stanovisko města Děčín: Statutární město Děčín nemá námitek ke zřízení
komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní školy
speciální při Speciální mateřské škole Vilík, Teplická 137/172, 405 02 Děčín VIII.
Usnesení č. ZM 18 03 04 29
Zastupitelstvo města projednalo dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Děčín a
schva luje
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Děčín s účinností od 01.04.2018.
Usnesení č. ZM 18 03 04 30
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů G. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi G. v celkové výši
39.478,55 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 03 04 31
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce
v Děčíně“ a
schva luje
přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Koordinátor terénní práce
v Děčíně“.
Usnesení č. ZM 18 03 04 32
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. IČ: 27346471,
se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2 o poskytnutí dotace a
schva luje

9

1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400 000 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s.r.o.,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 18 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo
v k. ú. Chrochvice a

opětovně

problematiku

směny

částí

pozemků

zveřejňuje
záměr města směnit:
 z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4 v k. ú. Chrochvice
o výměře cca 2 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
 do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice
o výměře cca 6 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
schva luje
směnu:
 z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1413/1 k. ú. Krásný Studenec
(dle GP č. 576-11/2018 se jedná o p. č. 1413/3 o výměře 8211 m 2) do vlastnictví pana
L. J. za cenu ostatních nákladů,
 z vlastnictví pana L. J. část pozemku p. č. 1369 k. ú. Krásný Studenec (dle GP č. 57611/2018 se jedná o p. č. 1369/2 o výměře 8211 m2) do vlastnictví statutárního města
Děčín za cenu ostatních nákladů.
Usnesení č. ZM 18 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 194/2, dle GP č. 252-157/2017 nově ozn. jako
st. p. č. 227 o vým. 27 m2, v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 18 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2637 o výměře 5313 m 2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 18 03 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ve věci prodeje
části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
schva luje

10

částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 10 ze dne 30.11.2017, týkající se výše kupní
ceny, z původního textu: „….za cenu 1.610,00 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový text: „…za
cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350,00 Kč/m2 + ostatní
náklady“, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad.
Usnesení č. ZM 18 03 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 495/7, dle GP č. 863-148/2016 nově ozn. jako p. p. č. 495/14
o vým. 952 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro p. M. K., za cenu 761.600,00 Kč + 63.390,00 Kč za trvalé porosty dle ZP č. 5645005/2018 + 11.617,26 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku +
poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní
náklady, s podmínkou, že kupující je povinen zdržet se kácení trvalých porostů na pozemku
uvedených ve ZP č.5645-005/18, a to po dobu 10let od nabytí právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 18 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 1455/1, dle GP č. 856-20/2018 nově označeno jako díl „a“
o výměře 7 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. M. N.
za cenu 1.400,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 1455/1
k. ú. Horní Oldřichov o výměře 25 m2 věcným břemenem – služebnost cesty k nemovitosti
p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 18 03 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemku p. č. 2164/3 o vým. 20 m2 a část pozemku p. č. 2988, dle GP č. 2564169/2017 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 5 m 2, v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manž. V. P. a H. P., za cenu 22.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 03 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
prodej pozemku p. č. 271/6 o vým. 317 m2 v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro p. V. P., za cenu 63.400,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 18 03 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemku p. č. 2239 o výměře 486 m 2, jehož součástí je stavba čp. 445,
ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ORL-DC s.r.o., se
sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 za cenu 3.900.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného
k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč.
zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého
posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a
předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let.
Usnesení č. ZM 18 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.02.2018 do 22.03.2018 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Vladislav Raška v. r.

Předseda volební komise:

Jiří Štajner v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Palička v. r.

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v. r.

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