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 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27.06.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Ivanu Poschovou a Mgr. Martina Poštu.
Usnesení č. ZM 19 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Martin Weiss
MUDr. Petr Havlík

Usnesení č. ZM 19 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 06 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města
Děčín,
ruší
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený
č. ZM 19 02 03 01 ze dne 28. února 2019 a po úpravě

usnesením

zastupitelstva

vydává
nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností
od 27.06.2019.
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Usnesení č. ZM 19 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2018 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 a výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2018 a
schvaluje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2018,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Usnesení č. ZM 19 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na nákup hasičského dopravního automobilu
z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra a zároveň přijetí dotace z dotačního programu „Program na podporu
JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
přijetí těchto dotací.
Usnesení č. ZM 19 06 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana P. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 22 na st. p. č. 571 v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu P. K. na výstavbu čistírny odpadních vod na st. p. č. 571
a 573 v k. ú. Boletice nad Labem k rodinnému domu č. p. 22 na p. p. č. 571 v k. ú. Boletice
nad Labem dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 06 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana L. U. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 373 na p. p. č. 380/9 v k. ú. Boletice nad
Labem a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu L. U. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 380/6 v k. ú. Boletice nad Labem a p. p. č. 643/3, 643/4 v k. ú. Křešice u Děčína
k rodinnému domu č. p. 373 na p. p. č. 380/9 v k. ú. Boletice nad Labem 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 19 06 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a J. D. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 44 na p. p. č. 1724 v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a J. D. na výstavbu čistírny odpadních vod na
p. p. č. 1723/1 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 44 na p. p. č. 1724
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 06 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů P. a B. K. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 87 na st. p. č. 152 v k. ú. Loubí
u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům P. a B. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 135/1, 844 v k. ú. Loubí u Děčína a p. p. č. 1527/4 v k. ú. Ludvíkovice
k rodinnému domu č. p. 87 na st. p. č. 152 v k. ú. Loubí 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 06 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní K. T. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní K. T. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Májová 359, Děčín XXXII v celkové výši 46.456,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 4.646,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 06 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení soudního smíru s paní I. P. a
neschvaluje
přistoupení na navrhovaný smír s paní I. P., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici
Světlá nad Sázavou ve sporu o zaplacení dlužného nájemného, vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu č. 6 v domě ul. Průchod 1411/14, Děčín I a bezdůvodného obohacení
v celkové částce 128.299,35 Kč s přísl.
Usnesení č. ZM 19 06 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace žadatele Art Bambini, ZUŠ Čs.
Legií 243/29, 405 02 Děčín 4 - účast na „Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate
Catalunya Barcelona 2019“ a
rozhodlo
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o poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč Art Bambini, ZUŠ Čs. Legií 243/29, 405 02 Děčín 4
na účast na „Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate Catalunya Barcelona 2019“ a o
neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 06 04 09
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12.06.2019.
Usnesení č. ZM 19 06 04 10
Zastupitelstvo města projednalo nabídku partnerství v projektu připravovaném Ústeckým
krajem v rámci implementace krajských akčních plánů vzdělávání, konkrétně aktivity
Technické kluby a
schvaluje
zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu
připravovaného v rámci implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje.
Usnesení č. ZM 19 06 04 11
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Asistenti prevence kriminality
v Děčíně II“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“
do Operačního programu Zaměstnanost - výzva č. 03_16_048,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
865 tis. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
216,3 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení č. ZM 19 06 04 12
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Prostupné zaměstnání v SMS II“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
1 000 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 19 06 04 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou individuální dotaci v oblasti sportu
na rok 2019 pro BK Děčín s.r.o., IČ 627 40 971 a
rozhodlo
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1. o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro BK Děčín s.r.o.,
IČ: 627 40 971, Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín v celkové výši
2.000.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 06 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se
sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění za podmínky
uzavření této dohody formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději
do 31.08.2019.
Usnesení č. ZM 19 06 04 15
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace CSS Děčín, p. o.
a tento
schvaluje
s účinnosti ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřuje primátora statutárního
města podpisem výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. ZM 19 06 04 16
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
17. 6. 2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 06 04 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou dotaci v oblasti kultury na rok 2019
ve výši nad 50.000,00 Kč pro D. P. a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace na rok 2019 pro D. P. na projekt „Jedeš Fest“ v celkové
výši 25.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1529 k. ú. Krásný Studenec o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 19 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný Studenec o výměře 991 m2.
Usnesení č. ZM 19 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3026/31 o výměře 18 143 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 06 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 457/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 80 m2).
Usnesení č. ZM 19 06 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Folknáře a
nezveřejňuje
záměr města směnit:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře o výměře
773 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
- do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek p. č. 568 v k. ú. Folknáře o výměře
773 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 164/3 (dle geometrického plánu č. 290-17/2019 se jedná
o p. č. 164/5 o výměře 77 m2) v k. ú. Dolní Žleb, pro manžele J. a M. Z., za cenu 15.700,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky st. p. č. 42 o výměře 112 m2, p. č. 220/2 o výměře 81 m2,
p. č 186/2 o výměře 113 m2 a p. č. 1156/2 o výměře 57 m2 vše k. ú. Bělá u Děčína.
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Usnesení č. ZM 19 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 65 o výměře 54 m2 a části pozemku p. č. 36/1 (nově dle GP č. 31667/2019 ozn. jako p. č. 36/8 o výměře 716 m2) vše k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. K. a P. M., za cenu 164.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 06 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku
p. č. 1385/1 (nově dle GP 2617-186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1092 m2 vše
k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. L. a J. N., za cenu
1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877 (nově dle GP č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327
o vým. 375 m2 a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele V. a J. Z., za cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k. ú. Prostřední
Žleb na základě výsledku dohadovacího řízení a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba Labské nábřeží
čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro Swissotel, s.r.o.,
se sídlem č. p. 673, 512 46 Harrachov, IČO 04579097 za cenu ve výši 1.550.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 19 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků – formou daru
pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ a
schvaluje
bezúplatný převod – formou daru pozemků 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, 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
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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, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku
Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. ZM 19 06 05 13
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 105 m 2)
v k. ú. Krásný Studenec, s manž. J. a I. K.
Usnesení č. ZM 19 06 05 14
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 39 m 2)
v k. ú. Krásný Studenec, s paní M. T. a paní A. T.
Usnesení č. ZM 19 06 05 15
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 1575/2 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (cca 33 m 2)
v k. ú. Krásný Studenec, s p. M. K.
Usnesení č. ZM 19 06 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod částí pozemku pod místní komunikací
v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
nabytí částí pozemku p. č. 409/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Děčín-Staré Město pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu
místních komunikací pod evidenčním označením 284c, bezúplatným převodem od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 06 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st. p. č. 225 o výměře 45 m2
vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 19 06 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí pozemku v k. ú. Vilsnice po zůstaviteli a
neschvaluje
nabytí pozemku p. č. 38/2 k. ú. Vilsnice po zůstaviteli panu L. Š.
Usnesení č. ZM 19 06 05 19
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na uplatnění předkupního práva k objektu čp. 470
Kamenická ul., Děčín II-Nové Město na pozemku p. č. 2058 k. ú. Děčín
neschvaluje
přijetí nabídky v souladu s předkupním právem dle §3056 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném
znění ve výši 2.000.000,00 Kč od stávajících vlastníků objektu manž. L. V. a A. V.
Usnesení č. ZM 19 06 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 2058 k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 2058 o výměře 261 m2 v k. ú. Děčín, panu M. F., za cenu 156.600,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 19 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 31.05.2019 do 27.06.2019 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ivana Poschová v.r.
Mgr. Martin Pošta v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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