Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26.02.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 15 02 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Pavla Sinka a Ing. Antonína Hrstku.
Usnesení č. ZM 15 02 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Dagmar Toncarová

Usnesení č. ZM 15 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 15 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Petici občanů z Děčína I, adresovanou vedení města,
a požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu, který je rušen
provozem restaurací, barů a klubů ve vymezené lokalitě Děčína I a
souhlasí,
aby otázka rušení nočního klidu, ke kterému dochází provozem vytipovaných restaurací,
barů a klubů na území celého města, byla před případným vydáním obecné závazné
vyhlášky města, jako krajním řešením k zajištění veřejného pořádku, nejdříve projednána
zástupci města s každým provozovatelem, s cílem, aby tito sami přijali taková opatření,
aby nedocházelo provozováním jejich zařízení k rušení nočního klidu v okolí provozovny.
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Usnesení č. ZM 15 02 05 02
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014 a tuto
v předloženém znění
bere na věd omí.
Usnesení č. ZM 15 02 05 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o odpisu akcií společnosti GREEN CITY
DENMARK A/S a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. R. N. o prominutí pohledávky za poplatek
z prodlení při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky města za p. R. N. za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu
ve výši 597.455,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 59.746,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. F. N. o povolení splátek nedoplatku za nájemné
vč. příslušenství za byt v objektu 17. listopadu 1185/20, Děčín I a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 15 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní H. T. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné a vyúčtování služeb za byty v objektech U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391,
Děčín XXXII a
rozhodlo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb za byty v objektech
U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391, Děčín XXXII a
souhlasí
s částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky za příslušenství u pohledávek za nájemné
a vyúčtování služeb za byty v objektech U Trati 195, Děčín XXXI a V Sídlišti 391, Děčín
XXXII v insolvenčním řízení.
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Usnesení č. ZM 15 02 05 07
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupené
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín
a spádové obce od 01.04. do 31.12.2015 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín
a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupené Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.04. do 31.12.2015
a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín podpisem smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. ZM 15 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového
stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, o. s., na provoz zimního
stadionu pro HC Děčín, z. s. a na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín, s.r.o.
pro rok 2015 s tím, že účinnost dotační smlouvy je vázána na účinnost smlouvy nájemní a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení pro rok 2015 v předložené výši
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2015 v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 15 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost
určené pro sportovní kluby BK Děčín, s. r. o., HC Grizzly Děčín, s.r.o., FK Junior Děčín, o. s.
a BC Armex Děčín, o. s. pro rok 2015 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotací pro rok 2015 v předložené výši
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2015 v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 15 02 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s manželi P. a I. G. a
schva luje
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uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi P. a I. G. v celkové výši
44.549 Kč, v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 15 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Obnova místní komunikace z Čertovy
Vody do Dolního Žlebu“ a
schva luje
1. vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu k dokumentaci v původní šíři
komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu (k rozšíření dojde pouze v místě přeložky
vodovodu v délce 600 m a v místech budovaných výhyben) s tím, že zafinancování
projektové dokumentace v předpokládané výši 133 tis. Kč bude navrženo k pokrytí
ze zdrojů výsledků hospodaření města za rok 2014,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce
v předpokládané min. výši 17.113 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 14.143 tis. Kč),

2016

3. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2016
v předpokládané min. výši 2.567 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 2.121 tis. Kč) a
4. schválit přijetí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi
v roce 2013 z Ministerstva dopravy ČR v maximální výši 14.546 tis. Kč
z předpokládaných celkových nákladů 17.113 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 15 02 05 12
zastupitelstvo města projednalo informaci o přijetí dotací z Fondu solidarity Evropské unie –
povodně 2013 a dodatečně
schva luje
přijetí účelových dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a podepsání Smluv o poskytnutí účelové
dotace č. 14/SML 1981 a č. 14/SML 2786 z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod
v souvislosti s povodněmi v červnu 2013.
Usnesení č. ZM 15 02 05 13
Zastupitelstvo města projednalo problematiku poskytnutí peněžního daru Hospodářské
a sociální radě okresu Děčín na vypracování „Studie proveditelnosti a účelnosti - přeložky
silnice I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13
na pravém břehu Labe v Děčíně“ a
schva luje
uzavření Dodatku č. 1 na poskytnutí účelového peněžitého daru Hospodářské a sociální radě
okresu Děčín ve výši 150 000 Kč jako podíl města na zaplacení „Studie proveditelnosti
a účelnosti - přeložky silnice I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované
vedení přeložky I/13 na pravém břehu Labe v Děčíně“ a
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pověřuje
primátorku statutárního města Děčín, Mgr. Marii Blažkovou, podpisem Dodatku č. 1
k Darovací smlouvě ze dne 28.7.2014 s tím, že dodatek bude řešit posun termínu plnění
závazku obdarovaného a to, že ve lhůtě do 180 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1
předloží městu Děčín písemnou zprávu o využití daru, včetně daňového dokladu (faktura)
o zaplacení díla, a odborná studie bude rozšířena o variantu „Chrochvická“.
Usnesení č. ZM 15 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Podmokly a
rozhodlo
1. zatížit části pozemků p.č. 724/1 ost.pl. a p.č. 726/3 zahrada oba v k.ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení distribuční
soustavy – kabelová přípojka NN včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, bezúplatně
a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemků p.č. 724/1 ost.pl. a p.č. 726/3 zahrada oba v k.ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy –
kabelová přípojka NN včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, bezúplatně a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 15 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 115/3 o výměře 398 m 2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1420/1 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 428 o výměře 416 m 2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 845/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 634, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Chrochvice.
Usnesení č. ZM 15 02 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2857/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 15 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 276/53 v k.ú. Březiny u Děčína o výměře 514 m2.
Usnesení č. ZM 15 02 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby garáže v k.ú.
Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1161/17 o výměře 285 m2, včetně stavby garáže bez čp.
stojící na tomto pozemku, vše v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 02 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 k.ú. Podmokly
a
schva luje
prodej ideální ½ pozemku p.č. 694 o vým. 192 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
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a příslušenstvím pro Ing. L. B., za cenu 132.480,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 02 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej ideální ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
a
schva luje
prodej ideální ½ pozemku p.č. 694 o výměře 192 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele P. a A. Ch., za cenu 132.480,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 02 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod nemovitého majetku vojenského objektu lehkého opevnění v k.ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
bezúplatný převod nemovitého majetku – vojenského objektu lehkého opevnění ŘOPOK na
části pozemku p.č. 169/1 k.ú. Děčín – Staré Město, z vlastnictví Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, Praha 1, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 15 02 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod nemovitého majetku vojenských objektů lehkého opevnění v k.ú. Děčín – Staré Město, k.ú. Děčín, k.ú. Loubí u
Děčína a
neschva luje
bezúplatný převod nemovitého majetku – vojenských objektů lehkého opevnění ŘOPOK:
1. na části pozemku p.č. 102 k.ú. Děčín – Staré Město,
2. části pozemku p.č. 2408/1, části pozemku p.č. 2405, části pozemku p.č. 3010 vše
k.ú. Děčín,
3. části pozemku p.č. 805/1 k.ú. Loubí u Děčína,
z vlastnictví Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, Praha 1, do
vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 15 02 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků a návrh na uzavření smlouvy
o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k.ú. Březiny u Děčína a
schva luje
1. směnu pozemků:


z majetku statutárního města Děčín pozemek st.p.č. 16 o výměře 436 m2 a část
pozemku p.č. 774/1 (dle GP č. 719-224/2014 se jedná o p.č. 774/10 o výměře
421 m2) v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku paní J. K.



z majetku paní J. K. část pozemku st.p.č. 145 (dle GP č. 716-198/2014 se jedná o
p.č. 1324 o výměře 274 m2), v k.ú. Březiny u Děčína do majetku statutárního města
Děčín
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bez dalšího finančního vyrovnání s tím, že smlouva o směně pozemků bude uzavřena po
vybudování veřejně přístupné účelové komunikace na části st.p.č. 145 k.ú. Březiny u
Děčína ze strany J. K. na její náklady a následné změně kultury pozemku z plochy „trvalý
travní porost“ na plochu „ostatní plocha/ostatní komunikace“ v evidenci katastru
nemovitostí, a to ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření budoucí směnné smlouvy,
2. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu pozemků:


z majetku statutárního města Děčín pozemek st.p.č. 16 o výměře 436 m 2 a část
pozemku p.č. 774/1 (dle GP č. 719-224/2014 se jedná o p.č. 774/10 o výměře
421 m2) v k.ú. Březiny u Děčína, do majetku paní J. K.,



z majetku paní J. K. část pozemku st.p.č. 145 (dle GP č. 716-198/2014 se jedná o
p.č. 1324 o výměře 274 m2), v k.ú. Březiny u Děčína do majetku statutárního města
Děčín

bez dalšího finančního vyrovnání s tím, že smlouva o směně pozemků bude uzavřena po
vybudování veřejně přístupné účelové komunikace na části st.p.č. 145 k.ú. Březiny u Děčína
ze strany J. K. na její náklady a následné změně kultury pozemku z plochy „trvalý travní
porost“ na plochu „ostatní plocha/ostatní komunikace“ v evidenci katastru nemovitostí, a to
ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření budoucí směnné smlouvy.
Usnesení č. ZM 15 02 06 15
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Ministerstva zemědělství ČR, týkající se pozemků
v k.ú. Podmokly a
neschva luje
výkup pozemků p.č. 405/14 o výměře 149 m2, p.č. 405/16 o výměře 290 m2 a p.č. 416/4
o výměře 163 m2 vše v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 02 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Děčín
a
neschva luje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 14 07 08 22 ze dne 25. 9. 2014
týkající se prodeje pozemku p.č. 1250/14 k.ú. Děčín, ve smyslu změny textu z původního
znění „za cenu 325.200,00 Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 81.300,00 Kč + ostatní
náklady“ z důvodu žádosti kupujícího.
Usnesení č. ZM 15 02 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Děčín a
neschva luje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 14 07 08 23 ze dne 25. 9. 2014
týkající se prodeje pozemku p.č. 1250/16 k.ú. Děčín, ve smyslu změny textu z původního
znění „za cenu 325.200,00 Kč + ostatní náklady“ nově na „za cenu 81.300,00 Kč + ostatní
náklady“ z důvodu žádosti kupujícího.
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Usnesení č. ZM 15 02 06 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost SHOTTY - Martin Šotka, Rytířská 77/2, Děčín III ze
dne 18.06.2014 a
rozhodlo
materiál odložit.
Usnesení č. ZM 15 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 30.01.2015 do 26.02.2015 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu: Pavel Sinko v.r.

Ing. Antonín Hrstka v.r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v.r.
primátorka
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