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 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 24.10.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 08 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Otto Chmelíka a Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.
Usnesení č. ZM 19 08 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Petr Látal
Mgr. Jan Šmíd
Petr Toncar, DiS.

Usnesení č. ZM 19 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města
Děčín na období 2020 - 2024 a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 19 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku čerpání střednědobého úvěru v roce 2019 a
schvaluje
dočerpání úvěru na jiné akce schváleného rozpočtu, zejména akce uvedené v důvodové
zprávě.
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Usnesení č. ZM 19 08 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na úpravu Statutu sociálního fondu statutárního města
Děčín a
schvaluje
Statut sociálního fondu statutárního města Děčín s účinností od 01.01.2020.
Usnesení č. ZM 19 08 04 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
16.9.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 08 04 04
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 9. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.10.2019.
Usnesení č. ZM 19 08 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se doplnění linek městské
autobusové dopravy a dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby.
Usnesení č. ZM 19 08 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce a o
souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce „Výměna
střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 05 29 ze dne 20.9.2018 v plném
znění,
2. podání žádosti ze strany statutárního města Děčín o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu z programu MŠMT ČR - 133 530, podprogram 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK A TJ pro akci: „Výměna střešního pláště zimního
stadionu Děčín“,
3. zajištění spolufinancování při realizaci akce „ Výměna střešního pláště zimního stadionu
Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR v předpokládané výši 15.000 tis.
Kč vč. DPH.
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Usnesení č. ZM 19 08 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání čestného prohlášení Sportovnímu klubu
Děčín, z.s.
schvaluje
vydání čestného prohlášení pro Sportovní klub Děčín, z.s., Maroldova 1279/2, Děčín I o
spoluúčasti statutárního města Děčín na projektu rekonstrukce atletické dráhy a sektorů, dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 19 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1919 m2.
Usnesení č. ZM 19 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín o výměře dle GP, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č. 337 o výměře 384 m2
a p. č. 423/6 o výměře 883 m2 vše k. ú. Loubí u Děčína, s podmínkou zatížení části pozemku
p. č. 423/6 k. ú. Loubí u Děčína věcným břemenem – práva vedení veřejného osvětlení,
přístupu, údržby, oprav a rekonstrukce.
Usnesení č. ZM 19 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 987/1, p. č. 988/1, p. č. 991/2, p. č. 997
a p. č. 1198/1, o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 19 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3135/4 a část pozemku p. č. 3139/2 vše k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 19 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 19 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 182/9 o výměře 86 m2, p. č. 183/3 o výměře 174 m2,
p. č. 183/2 o výměře 41 m2, p. č. 182/1 o výměře 22 m2 vše k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod částí pozemku
pod místní komunikací v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 40/U/Kos/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod částí pozemku
p. č. 409/1, dle GP č. 918-142/2019 nově ozn. jako p. p. č. 409/17 o výměře 102 m2,
p. p. č. 409/18 o výměře 146 m2 a p. p. č. 409/19 o výměře 7 m2, v k. ú. Děčín-Staré Město, se
všemi právy a povinnostmi, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo problematiku budoucích obratišť v návaznosti na plánovanou
akci SŽDC s. o., Praha 1 “Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) Děčín východ (mimo)“ a
schvaluje
bezúplatný převod - formou daru:
1. stavby obratiště na části pozemku p. č. 896 v k. ú. Křešice u Děčína,
2. částí pozemků p. č. 779 a p. č. 780 v k. ú. Křešice u Děčína, vč. stavby obratiště, se všemi
součástmi a příslušenstvím, po kolaudaci stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí
nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“, do majetku statutárního města
Děčín.
Usnesení č. ZM 19 08 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod formou daru
- pozemku p. č. 3116/3 o výměře 208 m2 v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem umístění a provozování stavby „Cyklostezka Ploučnice“
pro oprávněného Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01, Ústí
nad Labem a
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pozemků p. č. 3115/1 o výměře 105 m2 k. ú. Děčín, p. č. 3116/2 o výměře 24 m2
k. ú. Děčín, p. č. 3116/4 o výměře 98 m2 v k. ú. Děčín,
vše pod stavbou vodního díla - hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni,
vybudovaného v rámci stavební akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby
hrázemi, PPO pravý břeh Labe a PPO levý břeh Labe“ do vlastnictví Povodí Labe s. p.,
IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Hradec Králové.
-

Usnesení č. ZM 19 08 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6. 2019, týkající se bezúplatného
převodu pozemků v k. ú. Děčín pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“, z původního textu
„pozemek p. č. 2636/34 o vým. 1318 m2“ na nový text „pozemky p. č. 2636/34 o vým. 717 m2 a
p. č. 2636/35 o vým. 394 m2“, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. ZM 19 08 05 12
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 10 ze dne 20.09.2018 v plném znění, z důvodu nových
skutečností a
zveřejňuje
1. záměr města prodat části pozemků p. č. 132/1 k. ú. Dolní Žleb o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven - (cca 600 + 640 m2),
2. záměr města prodat část pozemku p. č. 132/6 k. ú. Dolní Žleb o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven - (cca 160 m2),
s podmínkou zatížení částí pozemků p. č. 132/1 a 132/6 k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem
práva stezky a práva umístění vodovodního potrubí pro uživatele tohoto potrubí,
3. výkup pozemku p. č. 137/2 k. ú. Dolní Žleb o výměře 141 m2.
Usnesení č. ZM 19 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1923 včetně
objektu č. p. 667 Benešovská ul., v k. ú. Děčín formou daru a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k. ú. Děčín
formou daru, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.09.2019 do 24.10.2019 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Petr Látal v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Otto Chmelík v.r.

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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