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 29.04.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 04 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Valdemara Grešíka a Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.
Usnesení č. ZM 21 04 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Jiří Chára
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Jakub Houška

Usnesení č. ZM 21 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 21 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
schvaluje
1. zvýšení cen jízdného v městské autobusové dopravě od 1.7.2021. Nově se stanovuje
cena obyčejného jízdného - platba v hotovosti na 22 Kč, platba elektronicky na 18 Kč,
ostatní zvyšované položky cen jízdného viz. příloha,
2. změnu výpočtu referenční tržby pro rok 2021,
3. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a
statutárním městem Děčín.
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Usnesení č. ZM 21 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dohody o sjednání spoluúčasti na propadu tržeb,
dohoda o započtení a
schvaluje
uzavření Dohody o sjednání spoluúčasti na propadu tržeb, dohoda o započtení mezi
statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. IČO 62240935.
Usnesení č. ZM 21 04 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace
o povolení částečného odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období
od října do prosince 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši
22.500,00 Kč a
schvaluje
povolení částečného odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od
října do prosince 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 22.500,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 04 03 04
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na nákup hasičského dopravního automobilu
z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra a dofinancování akce z vlastních zdrojů města a
schvaluje
přijetí této dotace a současně dofinancování akce z vlastních zdrojů města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 04 03 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 17. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.04.2021.
Usnesení č. ZM 21 04 03 06
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2021 ze dne 19. 04. 2021 a
tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 04 03 07
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu rozvojové zóny Děčín - východní nádraží
a
schvaluje
1. Studii využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží;
2. Zpracování a podání dokumentů potřebných pro podání potenciálního strategického
projektu „Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží“ do Plánu spravedlivé územní
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transformace v souladu s veřejnou výzvou pro Ústecký kraj, kde nositelem projektu bude
statutární město Děčín.
Usnesení č. ZM 21 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 11, dle GP č. 427-018/2021 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 37 m2,
v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. D. B., za cenu 1.850,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 332, dle GP č. 633-35/2021 nově ozn. jako p. č. 332/2 o vým.
2681 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Š. a
A. J., za cenu 804.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 337/2 o výměře 104 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro p. M. H., za cenu 31.200,00 Kč + ost. náklady.
Usnesení č. ZM 21 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 21 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 380/4 o výměře 40 m2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a bezúplatný převod části
pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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1. revokaci usnesení č. ZM 15 09 05 16 ze dne 26. 11. 2015, týkající se výkupu části
pozemku p. č. 1281/2, dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/6
o výměře 3 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění z důvodu nových skutečností a
2. nabytí části pozemku p. č. 1281/2, dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/6
o výměře 3 m2, k. ú. Prostřední Žleb pod stavbou komunikace, bezúplatným převodem
z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
do majetku města.
Usnesení č. ZM 21 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na uplatnění předkupního práva k objektu č. e. 1528
na pozemku p. č. 1385/24 v k. ú. Děčín a
neschvaluje
přijetí nabídky objektu č. e. 1528 na pozemku p. č. 1385/24 v k. ú. Děčín v souladu
s předkupním právem dle § 3056 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, za cenu ve výši
239.000,00 Kč od stávajícího vlastníka objektu J. M.
Usnesení č. ZM 21 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat nemovitosti, a to pozemek st. p. č. 265/2 o výměře 224 m2, jehož součástí
je stavba čp. 7, pozemek st. p. č. 281 o výměře 310 m2, jehož součástí je stavba čp. 6,
pozemek st. p. č. 282 o výměře 372 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, pozemek p. č. 629/3
o výměře 102 m2, pozemek p. č. 1302/2 o výměře 141 m2 a pozemek p. č. 629/1 o 10088 m2,
vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 21 04 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 356/1 k. ú. Chrochvice a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 356/1 k. ú. Chrochvice (dle GP č. 614-12/2021 se jedná
o p. č. 356/6 o výměře 122 m2, za účelem zázemí a odstavné plochy pro 2 osobní vozidla
k objektu na p. č. 349/1 k. ú. Chrochvice (vybudování nové bytové jednotky) pro manžele D. K.
a O. K., se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 73.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 04 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 308 k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 21 04 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 247/5 k. ú. Dolní Žleb o výměře 336 m2.
Usnesení č. ZM 21 04 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a schválení směny pozemků a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 19 10 06 07 ze dne 12.12.2019, usnesení č. ZM 20 04 08 63
ze dne 25.06.2020 a usnesení č. ZM 20 07 04 01 ze dne 12.11.2020, týkající se směny
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy, v plném
znění z důvodu nových skutečností a
2. směnu pozemků, a to:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 790, dle GP č. 798-047/2018
nově ozn. jako p. p. č. 790/2 o vým. 4762 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, pozemek
p. č. 518/2 o vým. 538 m2 a pozemek p. č. 520 o vým. 242 m2 oba v k. ú. Bynov,
p. č. 983 o vým. 1034 m2 a pozemek p. č. 1113 o vým. 3185 m2 v k. ú. Děčín – Staré
Město, část pozemku p. č. 850, dle GP č. 608-034/2020 nově ozn. jako p. č. 850/4
o vým. 11511 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, pozemek p. č. 411/3 o vým. 801 m 2,
pozemek p. č. 411/4 o vým. 598 m2, pozemek p. č. 411/6 o vým. 45 m2, pozemek
p. č. 412/2 o vým. 88 m2, pozemek p. č. 412/3 o vým. 204 m2, pozemek p. č. 412/5
o vým. 665 m2, pozemek p. č. 412/7 o vým. 695 m2, pozemek p. č. 414/4 o vým. 1015
m2, pozemek p. č. 414/6 o vým. 543 m2, pozemek p. č. 414/10 o vým. 149 m2,
pozemek p. č. 414/11 o vým. 556 m2, pozemek p. č. 414/16 o vým. 162 m2, pozemek
p. č. 414/18 o vým. 468 m2 a pozemek p. č. 414/20 o vým. 1361 m2 vše
v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 1097/11 o vým. 841 m2, pozemek p. č. 1122/6 o vým.
3111 m2 a pozemek p. č. 1122/7 o vým. 215 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Hradec Králové, za cenu 1.516.138,00 Kč + ostatní náklady a
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 322 o vým. 1832 m2, pozemek
p. č. 324 o vým. 1520 m2, pozemek p. č. 341/1 o vým. 349 m2 a pozemek p. č. 381/2
o vým. 690 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pozemek p. č. 173/1 o vým. 17762 m2,
pozemek p. č. 173/2 o vým. 40225 m2, pozemek p. č. 173/3 o vým. 202 m2, pozemek
p. č. 173/5 o vým. 8227 m2, pozemek p. č. 173/6 o vým. 6403 m2 a pozemek
p. č. 427/2 o vým. 788 m2 vše v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 53/9 o vým. 312 m2,
pozemek p. č. 53/17 o vým. 469 m2, pozemek p. č. 107/1 o vým. 609 m2, pozemek
p. č. 107/3 o vým. 355 m2, pozemek p. č. 107/5 o vým. 191 m2, pozemek
p. č. 185 o vým. 686 m2, pozemek p. č. 271 o vým. 1568 m2 a pozemek p. č. 598/2
o vým. 96 m2 vše v k. ú. Podmokly, pozemek p. č. 741 o vým. 367 m 2, pozemek
p. č. 748 o vým. 578 m2 a pozemek p. č. 752/1 o vým. 239 m2 vše v k. ú. Prostřední
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR – Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.569.055,00 Kč + ostatní náklady a
3. uzavření směnné smlouvy č. S 1033/16 (2019-1018/OMH) mezi statutárním městem Děčín
a ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové.
Usnesení č. ZM 21 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 16.04.2021 do 29 .04.2021 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise: Ing. Jiří Chára v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

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