Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28.02.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 02 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Jana Šmída a Ing. Bc. Tomáše Brčáka.
Usnesení č. ZM 19 02 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Herites
Mgr. Ivana Poschová
MUDr. Petr Havlík

Usnesení č. ZM 19 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 19 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města
Děčín,
ruší
Jednací řád Zastupitelstva města
č. ZM 17 07 03 01 ze dne 21. září 2017 a

Děčín

schválený

usnesením

zastupitelstva

vydává
nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností
od 28.02.2019.
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Usnesení č. ZM 19 02 04 01
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
schvaluje
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400 000 Kč společnosti Labská plavební společnost,
s.r.o., dle důvodové zprávy,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 19 02 05 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 02 05 02
Zastupitelstvo města Děčín projednalo implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín
2014 – 2020 (dále SPRM) a
bere na vědomí
zařazení čtyř nových indikátorů do sledování (č. 61-64):
- KONCEPCE SMART CITY
- POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
- POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY
- POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY.
Usnesení č. ZM 19 02 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Z. a D. Š. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za manžely Z. a D. Š. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Karolíny Světlé 241/16, Děčín VII ve výši 79.985,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 7.999,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní A. K. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní A. K. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Ústecká 674/85, Děčín V ve výši 1.369.069,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 136.907,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní M. R. o prominutí příslušenství pohledávky
vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

2

rozhodlo
o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení a
souhlasí
se zastavením výkonů rozhodnutí vedených Okresním soudem v Děčíně pod čj. E 1269/99 a
čj. E 1270/99.
Usnesení č. ZM 19 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost Ing. J. N. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 212 na st. p. č. 609 v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace Ing. J. N. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č. 273/8
v k. ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č. p. 212 na st. p. č. 609 v k. ú. Březiny
u Děčína dle platných Zásad.
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 02 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Ing. D. Z. a Bc. M. Z. o poskytnutí účelové
dotace na výstavbu technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 455/12
v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům Ing. D. Z. a Bc. M. Z., na výstavbu technické
infrastruktury na p. p. č. 455/7 a 436/1 v k. ú. Boletice nad Labem k novostavbě rodinného
domu na p. p. č. 455/12 v k. ú. Boletice nad Labem dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Statutu sociálního fondu statutárního města Děčín a
tento
schvaluje
s účinností od 01.03.2019.
Usnesení č. ZM 19 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku
ČD“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“
do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.
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Usnesení č. ZM 19 02 05 10
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se přepracované verze
Dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů - „Přeložka silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka)
a
doporučuje
rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská
spojka) na základě výsledku procesu vyhodnocení EIA a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR,
ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o urychlení realizace přeložky
silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka).
Usnesení č. ZM 19 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
11. 2. 2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 474/1 o vým. 778 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, za cenu dle „Zásad“, tj. 600 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2.
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Usnesení č. ZM 19 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 81 o výměře 124 m2, pozemek p. č. 496 o výměře
1056 m2 a pozemek p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou
„Cyklostezka Ploučnice“ a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p. č. 306/11 o vým. 74 m2,
p. č. 306/17 o vým. 802 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, p. č. 2636/4 o vým. 13 m2,
p. č. 2636/32 o vým. 341 m2, p. č. 2636/34 o vým. 1318 m2, p. č. 2947/4 o vým. 38 m2,
p. č. 2947/5 o vým. 21 m2, p. č. 2947/6 o vým. 526 m2, p. č. 2949/10 o vým. 583 m2 vše
v k. ú. Děčín, p. č. 184/16 o vým. 75 m2, p. č. 184/17 o vým. 26 m2, p. č. 241 o vým. 228 m2,
p. č. 324/9 o vým. 320 m2, p. č. 428/13 o vým. 40 m2, p. č. 450/6 o vým. 228 m2, p. č. 450/7
o vým. 240 m2, p. č. 848/5 o vým. 866 m2, p. č. 860/6 o vým. 839 m2, p. č. 879/7 o vým. 3622
m2, p. č. 900/7 o vým. 9 m2 a část pozemku p. č. 1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn.
jako p. p. č. 1301/9 o vým. 465 m2, vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 02 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1233 o vým. 281 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 19 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1333/1 o vým. 88 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 19 02 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2794/4 o vým. 1539 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 02 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
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prodej části pozemku p. č. 1037/1, dle GP č. 265-201/2018 nově ozn. jako p. p. č. 1037/13
o vým. 402 m2, v k. ú. Chlum u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. D. M.,
za cenu 80.400,00 Kč + poplatek ve výši 12.060,00 Kč za užívání pozemku bez nájemního
vztahu + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 02 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 3652/1 o vým. 210 m2, p. č. 3652/2 o vým. 52 m2, p. č. 3656/1 o vým.
260 m2, p. č. 3656/3 o vým. 78 m2 a p. č. 3656/4 o vým. 12 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Constellium Extrusions Děčín s. r. o., Ústecká 751/37,
Děčín V-Rozbělesy, za cenu 489.600,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části
pozemků p. č. 3652/2 a p. č. 3656/1 služebností inženýrské sítě – práva umístění, užívání a
údržby podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství v rozsahu
dle GP č. 4171-15/2019, pro oprávněného statutární město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 19 02 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
prodej částí pozemků st. p. č. 197/2 o výměře 369 m2 a část p. č. 1202/1 (nově dle GP
773-148/2018 ozn. jako p. č. 1202/3) o výměře 7 m2 vše k. ú. Bynov se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manž. J. a H. K., za cenu 225.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 02 06 13
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku v k. ú.
Děčín-Staré Město do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 709/1 o vým. 25 m2 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 19 02 06 14
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 18/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
a o zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný
převod pozemků p. č. 3155/14 o výměře 24 m2 a p. č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše
v k. ú. Podmokly do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 19 02 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
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výkup části pozemku p. č. 210, dle GP č. 854-050/2018 nově ozn. jako p. č. 210/2 o vým.
104 m2, k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví PEGYN,
spol. s r. o., Spojenců 193, Děčín XXXII-Boletice nad Labem do vlastnictví statutárního města
Děčín, za cenu 52.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 02 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup vodního zdroje v k. ú. Křešice u Děčína a
neschvaluje
výkup vodního zdroje z majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, který je tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží umístěnými na pozemku jiného vlastníka,
a to p. p. č. 288 k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 02 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018, týkající se výše kupní
ceny, z původního textu“ „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za cenu
dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady“,
v návaznosti na žádost kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.
Usnesení č. ZM 19 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 1.2.2019 do 28.2.2019 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Gabriela Hodboďová v.r.

Předseda návrhové komise:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Herites v.r.
Mgr. Jan Šmíd v.r.
Ing. Bc. Tomáš Brčák v.r.

Jaroslav H r o u d a v . r .
primátor
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