Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 23.09.2021
v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I
Usnesení č. ZM 21 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Václava Němečka a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 21 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Otto Chmelík
Jitka Flachsová
Ing. Rudolf Brejška, DiS.

Usnesení č. ZM 21 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 21 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2021 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu čerpání střednědobého úvěru a
schvaluje
použití úvěru na refinancování akcí uhrazených v roce 2020:
Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,
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Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
a změnu akcí schválených k financování z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s. Praha v r. 2021:
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) – PD +
realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6
a refinancované akce:
Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí.
Usnesení č. ZM 21 07 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. G. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 41 na st. p. č. 439 v k. ú. Bynov a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. G. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 663/16 v k. ú. Bynov k rodinnému domu č. p. 41 na st. p. č. 439 v k. ú. Bynov
dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 07 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní D. N. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 42 na p. p. č. 1731
v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní D. N. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 1730 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 42 na p. p. č. 1731 v k. ú.
Podmokly 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 21 07 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a E. Z. a paní O. Ch. o poskytnutí účelové
dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 78 na st. p. č. 297
v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a E. Z. a p. O. Ch. na výstavbu čistírny
odpadních vod na p. p. č. 311/2, 311/3 a 1097/10 v k. ú. Prostřední Žleb k rodinnému
domu č. p. 78 na st. p. č. 297 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 21 07 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Z. J. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 111 na st. p. č. 723 v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní Z. J. na výstavbu čistírny odpadních vod na
p. p. č. 1023/13 v k. ú. Horní Oldřichov k rodinnému domu č. p. 111 na st. p. č. 723 v k. ú.
Horní Oldřichov dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 07 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana L. V. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 83 na st. p. č. 232/2 v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu L. V. na výstavbu čistírny odpadních vod na
st. p. č. 232/2 a p. p. č. 932/4 v k. ú. Horní Oldřichov k rodinnému domu č. p. 83 na st. p. č.
232/2 v k. ú. Horní Oldřichov dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 07 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o vypořádání závazků s Labskou plavební
společností, s.r.o., Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků s Labskou plavební společností, s.r.o., Karla Čapka
211/1, 405 02 Děčín.
Usnesení č. ZM 21 07 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace
o povolení odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od ledna
do května 2021 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 75.000,00 Kč a
schvaluje
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povolení odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od ledna
do května 2021 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 75.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 07 04 09
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Městská knihovna Děčín,
příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace.
Usnesení č. ZM 21 07 04 10
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Rozvojová zóna Děčín - východní
nádraží“ a
schvaluje
podání podnětu statutárního města Děčín pořizovateli Územního plánu Děčín k zařazení
„Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží" jako podkladu
pro úpravu rozpracovaného návrhu Územního plánu Děčín.
Usnesení č. ZM 21 07 04 11
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 3/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 02.07.2021.
Usnesení č. ZM 21 07 04 12
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o mimořádné individuální dotace na akce sportovního
kalendáře pro rok 2021 a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádné individuální dotace na akce sportovního kalendáře pro rok 2021
u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Futsal Děčín z.s.; IČ: 265 92 053; „FUTSAL V AKCI“: 8.000,00 Kč
2. FK JUNIOR Děčín z.s.; IČ: 661 05 609; „100 LET FOTBALU V DĚČÍNĚ“: 50.000,00 Kč
Usnesení č. ZM 21 07 04 13
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí mimořádných individuálních dotací
v oblasti kultury ve výši nad 50.000,00 Kč a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádných individuálních dotací subjektům působícím v oblasti kultury pro rok
2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. Not Your Mummy, s.r.o., IČ: 064 10 626, BUENA SIESTA/KRÁSNÝ ODPOČINEK:
5.000,00 Kč
2. Společenské akce Děčín s.r.o., IČ: 095 09 372, Rockový večírek 21: 10.000,00 Kč
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3. Malá Paříž z.s., IČ: 013 35 081, Podmokelský Októbrfest: 40.000,00 Kč
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 3 o poskytnutí dotace subjektům působícím
v oblasti kultury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 07 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zavedení místního koeficientu u daně z nemovitých
věcí obecně závaznou vyhláškou a
nevydává
Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 4/2021, o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. ZM 21 07 04 15
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 7/2021 ze dne 13. 09. 2021
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 822/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený povinný pozemek v rámci stavby „přeložka
podzemního vedení veřejné komunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s. v rámci
stavby Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“ za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, - Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, bezúplatně z důvodu, že budoucí
povinný - město Děčín je současně investorem vynucené překládky a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 822/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení včetně příslušenství a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedený povinný pozemek v rámci stavby „přeložka podzemního
vedení veřejné komunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s. v rámci stavby Obnova
historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“ za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, - Vodafone
Czech Republic a.s., IČ 25788001, bezúplatně z důvodu, že budoucí povinný - město
Děčín je současně investorem vynucené překládky.
Usnesení č. ZM 21 07 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zřízení věcného břemene jízdy a chůze na částech pozemků p. č. 3992/3 a 3717/4
k. ú. Podmokly v rozsahu dle geometrického plánu č. 4358-151/2020, pro oprávněného statutární město Děčín (vlastníka pozemků p. č. 3717/1, 3717/2, 3717/3 a 3716/5
k. ú. Podmokly) od povinného - Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky,
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15800 Praha, bezúplatně s tím, že náklady za uzavření a vložení smlouvy do KN ponese
povinný.
Usnesení č. ZM 21 07 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 381/3 o výměře 534 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 07 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1587 o výměře 634 m2, v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 21 07 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 85/2 o vým. 161 m2 a p. č. 1292/1 o vým. 6 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 07 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 224 o vým. 117 m2 a část pozemku p. č. 223/1 o vým.
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 07 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 979/4 o vým. 341 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 07 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 427/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Děčín-Staré Město.
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Usnesení č. ZM 21 07 05 10
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Podmokly a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 2226/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven v k. ú. Podmokly,
s paní J. V.
Usnesení č. ZM 21 07 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 29 o výměře 1 163 m2, p. č. 30 o výměře 1 437 m2 a část pozemku
p. č. 32 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Chrochvice,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro LH DC s.r.o., Slepá 132/21, Děčín VII, a to pozemky
p. č. 29 a p. č. 30 za cenu 800 Kč/m2 + ostatní náklady a část pozemku p. č. 32 za cenu
300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1289/4 o výměře 58 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manž. L. a J. P. za cenu 17.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
směnu částí pozemků, a to
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2637, dle GP č. 3813-87/2015
nově ozn. jako p. p. č. 2637/2 o vým. 45 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím do majetku GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem a
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2636, dle GP č. 3813-87/2015
nově ozn. jako p. p. č. 2636/2 o vým. 45 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím z majetku GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem
směna bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
Usnesení č. ZM 21 07 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Labská
stezka č. 2 – etapa 2b“ a
schvaluje
bezúplatný převod - formou daru - pozemků p. č. 169/10 o vým. 326 m2, p. č. 1404
o vým. 1 483 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, p. č. 784 o vým. 1 983 m2 v k. ú. Křešice u Děčína,
p. č. 27 o vým. 522 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, p. č. 678, část dle GP č. 400-116/2019
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nově ozn. jako p. č. 678/2 o vým. 16 m2, p. č. 763/2 o vým. 329 m2, p. č. 766/1, část dle GP
č. 421-93/2020 nově ozn. jako p. č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4 o vým. 229 m2, p. č. 818/37
o vým. 8 m2, p. č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k. ú. Nebočady a p. č. 2408/6, část dle GP
č.2627-118/2018 nově ozn. jako p. p. č. 2408/8 o vým. 65 m2, v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z majetku statutárního města Děčín do majetku Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 07 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 21 03 05 05 ze dne 15. 4. 2021, týkající se prodeje pozemku
p. č. 332/1 o výměře 952 m2 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění z důvodu zrušení žádosti
o prodej.
Usnesení č. ZM 21 07 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a informaci o uzavření
Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a tuto
bere na vědomí
a
neschvaluje
revokaci usnesení č. ZM 21 03 05 04 ze dne 15. 4. 2021, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 342 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění z důvodu nových skutečností a uzavření
Souhlasného prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č. 342 o výměře dle GP,
v k. ú. Březiny u Děčína s panem Z. F.
Usnesení č. ZM 21 07 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29. 4. 2021, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 332, dle GP č. 633-35/2021 nově ozn. jako p. č. 332/2 o vým. 2 681 m2,
v k. ú. Křešice u Děčína a schválené výše kupní ceny, z původního textu „za cenu
804.300,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu dle znaleckého posudku č. 2843010/2021 ve výši 166.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupujících
s odkazem na čl. VII odst. 3, „Zásad“.
Usnesení č. ZM 21 07 05 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej bytové jednotky č. 789/3 v budově č. p. 789,
ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 789/3 v budově č. p. 789, ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných částech budovy č. p. 789
a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, pro manžele J. a J. L., za cenu
ve výši 322.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1178-083/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
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Ing. Zdeňka Ješety+ ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií.
Usnesení č. ZM 21 07 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku včetně
stavby v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1148/3974 na pozemku p. č. 488/1
o výměře 688 m2, jehož součástí je stavba Děčín III-Staré Město, č. p. 136 ul. Litoměřická vše
v k. ú. Děčín-Staré Město pro pana D. H. za cenu 790.000,00 Kč dle znaleckého posudku
č. 1237-047/2021 ze dne 29.6.2021 znalce Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 21 07 05 20
Zastupitelstvo města, po úpravě projektové dokumentace, projednala návrh na prodej částí
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v rámci plánované realizace stavby „Bělský potok, ř. km 1,839
- 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína“ a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1134/10 o výměře 1 m2 a část pozemku p. č. 1136/2
o výměře 16 m2 (dle GP č. 814-2021340/2021 se jedná o díly „b + a“) v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 07 05 21
Zastupitelstvo města projednalo historickou problematiku objektu na pozemku p. č. 2314
k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2918 k. ú. Děčín (dle geometrického plánu č. 275564/2021 se jedná o p. č. 2918/2 o výměře 20 m2).
Usnesení č. ZM 21 07 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3056/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 20 m2) s tím, že na prodávané části pozemku nadále
zůstanou umístěné nádoby na komunální odpad jako dosud.
Usnesení č. ZM 21 07 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 115/1 k. ú. Vilsnice (dle GP č. 658-175/2021 se jedná o p. č. 115/6
o výměře 22 m2) v k. ú. Vilsnice, s podmínkou zatížení nezbytné části pozemku p. č. 115/1
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k. ú. Vilsnice věcným břemenem služebnosti cesty (práva chůze a jízdy) k prodávané části
pozemku p. č. 115/1 k. ú. Vilsnice, pro pana R. Ř., za cenu 19.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 135/1 k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemek p. č. 135/1 o výměře 3 029 m2 v k. ú. Dolní Žleb pro pana P. Š. na zahradu
za cenu 302.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 446/2 k. ú. Chlum u Děčína o výměře 647 m 2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. K. a V. V. za cenu 129.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 170/24 k. ú. Dolní Žleb o výměře 448 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. A. S. za cenu 89.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 30
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku
v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 21 03 05 23 ze dne 15.4.2021, týkající se prodeje pozemku
p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
2. prodej pozemku p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 2 473 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. K. Š. za cenu dle návrhu, tj. 370.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 07 05 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 337 o výměře 60 m2, části pozemku p. č. 339/2 (nově dle GP č. 302116/2021 ozn. jako 339/3 o výměře 97 m2) a části pozemku p. č. 574 (nově dle GP č. 302116/2021 ozn. jako 574/3 o výměře 105 m2) vše k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. V. P. za cenu 52.400,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení
pozemků p. č. 339/2 (nově dle GP ozn. jako p. č. 339/3) a p. č. 574 (nově dle GP ozn. jako p.
č.574/3) věcným břemenem – služebnost inženýrské sítě - vrchního vedení veřejného
osvětlení.
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Usnesení č. ZM 21 07 05 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2964/1 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 07 05 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 44/4 k. ú. Březiny u Děčína o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 07 05 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 1129/1 k. ú. Děčín o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 07 05 35
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 956 k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 07 05 36
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2960/1 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 07 05 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 306/2, p. č. 307 a p. č. 308 vše k. ú. Děčín - Staré
Město.
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Usnesení č. ZM 21 07 05 38
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2852/2 k. ú. Děčín o výměře 1245 m2.
Usnesení č. ZM 21 07 05 39
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 687/1 k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 21 07 05 40
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín o výměře 286 m2.
Usnesení č. ZM 21 07 05 41
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 20 08 05 28 ze dne 26.11.2020, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1521/1 k. ú. Krásný Studenec v plném znění, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. ZM 21 07 05 42
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup nemovitosti v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výkup stavby Děčín IV-Podmokly, č. p. 318 Labské nábřeží, v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z majetku Komunistické strany Čech a Moravy, Politických vězňů
1531/9, Praha 1, IČO 00496936 za nabídkovou cenu 4.900.000,00 Kč do majetku statutárního
města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 07 05 43
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 20170581/OMH na prodej nemovitostí a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené
mezi statutárním městem Děčín a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu
stanoveného pro uskutečnění směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR
s. p. z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín do 31.12.2023, tj. změna čl. IX.
odst. 4 uvedené kupní smlouvy dle předloženého znění, po doplnění dle schváleného
usnesení.
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Usnesení č. ZM 21 07 05 44
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 761/136 o výměře 258 m2, p. č. 761/154 o výměře 3 m2,
p. č. 761/153 o výměře 3 m2 a části pozemků p. č. 761/134 a p. č. 761/138 o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 21 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.06.2021 do 23.09.2021 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Otto Chmelík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Václav Němeček v.r.

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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