Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.04.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 04 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Bc. Petra Zdobinského a Martina Liesela.
Usnesení č. ZM 19 04 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Milan Rosenkranc
Petr Toncar, DiS.
Mgr. Hana Cermonová

Usnesení č. ZM 19 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 19 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu
12. změny Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným
postupem a
bere na vědomí
tuto informaci ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 19 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ a
schvaluje
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1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané max. výši
1.000 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 19 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů D. a R. K. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému dvojdomu č. p. 59 na st. p. č. 112 a č. p. 60
na st. p. č. 113 v k. ú. Maxičky a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům D. a R. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 1/1 v k. ú. Maxičky k rodinnému dvojdomu č. p. 59 na st. p. č. 112 a čp. 60
na st. p. č. 113 v k. ú. Maxičky dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní H. S. o prominutí příslušenství pohledávky
vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu Želenická 494/38,
Děčín VI a
rozhodlo
o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení a
souhlasí
se zastavením výkonu rozhodnutí vedeného Okresním soudem v Děčíně pod čj. 1E 794/2001.
Usnesení č. ZM 19 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. T. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem M. T. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Podmokelská 1194/33, Děčín IV v celkové výši 781.988,00 Kč, a to
o snížení na 10 %, tj. na částku 78.199,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách s panem D. S. a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 19 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí
pro rok 2019 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 u žádostí ve
výši nad 50.000,00 Kč
1. Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč, Poradna - 0,00 Kč
2. Agentura osobní asistenční služby z.ú.- Osobní asistence - 90.000,00 Kč
3. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. Odborné sociální poradenství, činnost CSP AVAZ - 54.000,00 Kč
4. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč, Sociálně
terapeutické dílny - 0,00 Kč
5. Centrum LIRA, z.ú. - Raná péče - 63.000,00 Kč
6. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 0,00 Kč
7. Fokus Labe, z.ú. - Sociální rehabilitace Děčín - 67.000,00 Kč, Sociálně aktivizační služby
Děčín - 50.000,00 Kč, Odborné sociální poradenství Děčín - 58.000,00 Kč, Centrum
duševního zdraví Děčín - 170.000,00 Kč
8. Hospic sv. Štěpána, z.s. - Odlehčovací služba - 10.000,00 Kč, Sociální poradenství
12.000,00 Kč
9. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s
dětmi) - 0,00 Kč, Občanská poradna Děčín - 0,00 Kč
10. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 0,00 Kč
11. JIPRO-CASH s.r.o. - Domov se zvláštním režimem - 160.000,00 Kč
12. Křesťanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 0,00 Kč
13. JURTA, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny - 40.000,00 Kč, Sociální rehabilitace 36.000,00 Kč, Podpora samostatného bydlení - 40.000,00 Kč, Chráněné bydlení 30.000,00 Kč
14. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba - 210.000,00 Kč, Odlehčovací služba 180.000,00 Kč
15. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 0,00 Kč, Chráněné
bydlení 0,00 Kč
16. Oblastní spolek Českého čeveného kříže Děčín - Pečovatelská služba - 42.000,00 Kč,
Domov se zvláštním režimem - 116.000,00 Kč
17. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 0,00 Kč
18. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti 0,00 Kč,
Návrat dítěte do rodiny - 0,00 Kč
19. Spirála, Ústecký kraj, z. s. - Centrum krizové intervence - 10.000,00 Kč, Intervenční
centrum - 30.000,00 Kč, Linka pomoci - 0,00 Kč
20. Valerie-Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory - 198.000,00 Kč, Terénní odlehčovací služba
- 32.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Společnou cestou - 77.000,00 Kč
22. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum podpory rodiny - 85.000,00 Kč
23. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc.organizacích v DC - 0,00 Kč
24. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín - Klub dobré
pohody - 80.000,00 Kč
25. Valerie-Homecare, s.r.o. - Doprava pro seniory - 25.000,00 Kč
26. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Mikrojesle - 300.000,00 Kč
27. Agentura Naděje, z.s. - Odlehčovací služba - 0,00 Kč
28. Spolek Severka z.s. - Hvězdičky - 0,00 Kč
29. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Ústeckého kraje,
p.s. – Sociální poradenství pro sluchově postižené - 0,00 Kč, Tlumočnické služby Teplice a
Ústecký kraj - 0,00 Kč,
30. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. - Odborné sociální poradenství 0,00 Kč, Osobní asistence - 0,00 Kč
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31. Demosthenes, o.p.s. - Raná péče - 0,00 Kč
32. Cinka z.s. - Tančím s knihou v ruce - 0,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
zároveň zastupitelstvo města
ukládá
radě města vyvolat jednání s nepodpořenými subjekty a následně předložit nový návrh
přidělených dotací na příštím zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. ZM 19 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
8.4.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 04 04 08
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10.04.2019.
Usnesení č. ZM 19 04 04 09
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 1/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 08.03.2019.
Usnesení č. ZM 19 04 04 10
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Naděždu Češkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2019 - 2022.
Usnesení č. ZM 19 04 04 11
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Ladislava Miko do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2019 – 2022.
Usnesení č. ZM 19 04 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady,
k. ú. Nebočady, Za Tunelem a
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schvaluje
zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady, k. ú. Nebočady, Za Tunelem.
Usnesení č. ZM 19 04 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad
Labem, k. ú. Boletice nad Labem, Lesní Mlýn a
schvaluje
zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem, k. ú. Boletice nad Labem, Lesní
Mlýn.
Usnesení č. ZM 19 04 04 15
Zastupitelstvo města projednalo na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění (dále jen zákon) předložený návrh zastupitele Otto Chmelíka, týkající se kontroly
hospodárného a efektivního nakládání s majetkem města Děčína a
souhlasí
s provedením kontroly nájemních smluv a stanovení výše nájemného vybrané nemovitosti
Mírové náměstí242/4, Děčín IV ve vlastnictví města Děčína na pozemku p. č. 1013,
k. ú. Podmokly, zapsané na LV 10001 a
ukládá
finančnímu výboru v souladu s § 119, odst. 2 a) zákona zahájit kontrolu hospodaření
s majetkem města u výše uvedené nemovitosti a kontrolnímu výboru v souladu s § 119, odst.
3 b a 3 c) prověřit, zda nastavení parametrů nájemních smluv bytových i nebytových prostor
u téže nemovitosti, podle kterých se nájmy uskutečňují, nejsou pro město nevýhodné, a to
s termínem do 31. 5. 2019, aby mohly být zápisy o provedené kontrole obou výborů
předloženy do termínu konání řádného Zastupitelstva města Děčín v červnu tohoto roku.
Usnesení č. ZM 19 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení předkupního práva na část pozemku
p. č. 3052 k. ú. Děčín a
schvaluje
zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 3052 k. ú. Děčín, o výměře cca 23 m2 (dle
GP, který bude vyhotoven), pozemek nyní ve vlastnictví pana M. J.
Usnesení č. ZM 19 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- do majetku města části pozemků p. č. 1399 a p. č. 1397 (nově dle GP č. 588-113/2018
ozn. jako p. č. 1399/2 o výměře 14 m2 a p. č. 1397/2 o výměře 9 m2) vše k. ú. Krásný
Studenec a
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-

z majetku města pozemek p. č. 895 o výměře 713 m2 k. ú. Krásný Studenec.

Usnesení č. ZM 19 04 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1292 o vým. 31 m2 a části pozemku p. č. 1291 o vým.
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 04 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 781/1 k. ú. Boletice nad Labem, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 19 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 79/1 a 78/3 v k. ú. Podmokly o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2).
Usnesení č. ZM 19 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov
o prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok
v Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř. km. 2,953 – 3,530“ a
schvaluje
prodej části pozemků p. č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k. ú. Horní Oldřichov (dle GP
č. 858-38/2018, vypracovaného Ing. Ivou Vančurovou, Litoměřice se jedná o pozemky
p. č. 1437/7 o výměře 21 m2, 1437/8 o výměře 9 m2, 1455/12 o výměře 11 m2, p. č. 1571/2
o výměře 78 m2 vše v k. ú. Horní Oldřichov), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí
Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku č. 5822-13-1/19
ze dne 20.03.2019, vypracovaného Pavlem Rejnem, Česká Lípa, ve výši 21.520,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 19 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1037/1, dle GP č. 315-67/2019 nově ozn. jako p. p. č. 1037/15
o vým. 94 m2, v k. ú. Chlum u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele L. M.
a L. M. za cenu 18.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/4 o výměře
21 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Ing. P. J. za cenu
4.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 04 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle GP č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/3 o výměře
42 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. P. za cenu
37.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 04 05 11
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku
města a
schvaluje
1. výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem
Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2.000,00 Kč,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 8 m2) od Římskokatolické
farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do majetku města,
za cenu dle nabídky, tj. 2.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 04 05 12
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku
města a
schvaluje
1. výkup části pozemku p. č. 2161/2 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 55,30 m2) od p. L. B., do majetku města, za cenu dle nabídky, tj.
1.000 Kč/m2,
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2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/2
k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 55,30 m2) od p. L. B., do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1.000 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 19 04 05 13
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku
města a
schvaluje
1. výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 79,67 m2) od manž. M. D. a D. D. do majetku města, za cenu dle
nabídky, tj. 1.200 Kč/m2,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 79,67 m2) od manž. M. D. a
D. D., do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1.200 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 19 04 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku p. č. 106 v k. ú. Podmokly,
za účelem majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 106 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví paní M. P. a Ing. M. S. za cenu dle „Zásad“, tj. 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 04 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku p. č. 109 v k. ú. Podmokly,
za účelem majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 109 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví manželů Ing. P. a Ing. M. V. za cenu dle „Zásad“, tj. 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 04 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací
v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 276/42 o výměře 154 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, pod stavbou místní
komunikace zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 538c,
bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
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Usnesení č. ZM 19 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.03.2019 do 25.04.2019 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Petr Zdobinský v.r.

Martin Liesel v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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