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 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26.03.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 15 03 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Danielu Trojanovou a Ing. Vojtěcha Ryvolu.
Usnesení č. ZM 15 03 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Vladislav Raška
MVDr. Jana Bednarska
RSDr. Jaroslav Horák

Usnesení č. ZM 15 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 15 03 02 02
Zastupitelstvo města
vza lo na vě domí
informaci zastupitele města pana Václava Němečka o závadách na objektu budovy
plaveckého areálu v majetku města, uvedených v odborném posudku z roku 2010, podanou
na zastupitelstvu města dne 26.02.2015, a
ukládá
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kontrolnímu výboru zastupitelstvu města prošetřit informace o závadách na objektu budovy
plaveckého areálu, uvedených v odborném posudku z roku 2010, a zprávu o výsledku
šetření předložit zastupitelstvu města do 25.06.2015.
Usnesení č. ZM 15 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2015 a
schva luje
rozpočtové opatření č. RO 15/2015 – 16/2015 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů
o 94 696 tis. Kč a zvýšení financování o 94 696 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 15 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31. 12. 2014 a tuto
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací kulturním subjektům pro rok 2015 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotací v roce 2015 pro subjekty pracující v oblasti kultury dle důvodové
zprávy ve výši nad 50 tis. Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč v roce 2015 subjektům
pracujícím v oblasti kultury v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 15 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce „44. ročník
Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2015“ a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč Střední zahradnické škole, Střední zemědělské
škole A. E. Komerse a SOU Děčín - Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín
na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2015“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 15 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na kulturní aktivity ve Společenském domě
Střelnice v Děčíně pro nájemce v roce 2015 a
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rozhodlo
1. o poskytnutí finanční dotace v roce 2015 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve
výši 500 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 15 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu o dílo na výstavbu dětského hřiště s litým
povrchem v ul. Na Pěšině na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov a
schva luje
uzavření smlouvy o dílo na výstavbu dětského hřiště s litým povrchem v ul. Na Pěšině
na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov a tím poskytnout firmě Porsche ČR reklamní plnění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podpisu smlouvy o dílo
na výstavbu dětského hřiště s litým povrchem v ul. Na Pěšině na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 15 03 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům na sportovní činnost pro rok 2015 a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotací v roce 2015 pro sportovní subjekty dle důvodové zprávy
ve výši nad 50 tis. Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč pro rok 2015 v předloženém
znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 15 03 05 06
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního
kina“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci v rámci Grantové výzvy 2014 programu Parky Nadace Proměny
zaměřené na obnovu nebo založení veřejných městských prostranství,
2. spolufinancování projektu městem v předpokládané výši 2,7 mil. Kč vč. DPH (předpoklad
konec roku 2017) a
pověřuje
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primátorku statutárního města Děčín, Mgr. Marii Blažkovou, podpisem žádosti o dotaci,
závazku o dofinancování projektu a dalších souvisejících dokumentů.
Usnesení č. ZM 15 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Děčín a
ruší
Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením
zastupitelstva města č. ZM 08 11 08 07 ze dne 18.12.2008 a
vydává
nový Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 15 03 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dohody o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí a
schva luje
Dohodu o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem
Děčín a Retail invest, a.s. a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín podpisem Dohody o vypořádání zhodnocení
nemovitých věcí.
Usnesení č. ZM 15 03 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost obce Dolní Habartice o bezúplatný převod
hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DCA 06-74 do vlastnictví obce Dolní Habartice,
se sídlem Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín, IČ: 00555924 a
schva luje
bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DCA 06-74 z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví obce Dolní Habartice, se sídlem Dolní Habartice 178,
405 02 Děčín, IČ: 00555924 a smlouvu o bezúplatném převodu předmětného vozidla, která
tvoří přílohu tohoto usnesení a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu tohoto vozidla.
Usnesení č. ZM 15 03 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout
neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady a
náměstka primátorky. Dále odměnu za funkci předsedy výboru zastupitelstva, předsedy
komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady a návrh na peněžité plnění
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fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
revokuje
za podmínky vyhlášení novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.04.2015, ve Sbírce zákonů:
1. usnesení zastupitelstva města ZM č. 14 08 15 01, měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady a náměstka
primátora ze dne 25.11.2014 v plném znění ke dni 31.03.2015
2. usnesení zastupitelstva města ZM č. 15 01 05 01, stanovení odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru
zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické
osoby, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva ze dne 29.01.2015 v plném znění ke dni
31.03.2015
stanovuje
za podmínky vyhlášení novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.04.2015, ve Sbírce zákonů:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva a člena rady v maximální výši a v souhrnu odměn a příplatků podle počtu
obyvatel za jednotlivé funkce ode dne 01.04.2015
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce náměstka
primátorky ve výši 40 % maximální částky a v součtu odměn, tj. 40 % z pevné složky
a 40 % z příplatku podle počtu obyvatel ode dne 01.04.2015
3. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1 200 Kč a předsedy komise rady ve výši 500,00 Kč za zasedání
výboru zastupitelstva či komise rady ode dne 01.04.2015
4. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena výboru zastupitelstva
ve výši 1.000,00 Kč a člena komise rady ve výši 300,00 Kč za zasedání výboru
zastupitelstva či komise rady ode dne 01.04.2015
rozhodlo
za podmínky vyhlášení novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 01.04.2015, ve Sbírce zákonů:
1. o výši peněžního plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva fyzické osobě,
která není členem zastupitelstva města ve výši 1.200,00 Kč za zasedání výboru
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva ode dne
01.04.2015
2. že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka
primátorky, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise
rady, člena komise rady, bude odměna resp. peněžité plnění náležet ode dne zvolení
do této funkce a to s účinností od 01.04.2015.
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Usnesení č. ZM 15 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.p.č. 924/3 o výměře 25 m 2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 15 03 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1717/1 k.ú. Děčín a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 1717/1 v k.ú. Děčín, o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a P. R., za cenu
900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schva luje
prodej pozemku p.č. 830/2 o výměře 177 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
8.850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku st.p.č. 265/2 v k.ú. Prostřední Žleb, dle GP č. 832-9/2015 ozn. jako
p.p.č. 1368 o výměře 27 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ch. D., za cenu
8.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schva luje
prodej pozemku p.p.č. 197/1 o výměře 693 m2 v k.ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana L. J., za cenu 207.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej pozemku p.p.č. 1481/3 k.ú. Horní Oldřichov o výměře 63 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana M. H., za cenu 18.900,00 Kč + ostatní náklady.

6

Usnesení č. ZM 15 03 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schva luje
prodej části pozemku p.p.č. 769/1 v k.ú. Březiny u Děčína, dle GP č. 723-8/2015 ozn. jako
p.p.č. 769/3 o výměře 24 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní A. M., za cenu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 15 03 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části pozemku p.p.č. 1540/4 v k.ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 800-7/2015 ozn. jako
p.p.č. 1540/16 o výměře 121 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana L. O.,
za cenu 36.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části pozemku p.p.č. 1540/4 v k.ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 800-7/2015 ozn. jako
p.p.č. 1540/4 o výměře 121 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní A. D., za cenu
36.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 03 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu zahájení stavby na pozemku
p.č. 2190 k.ú. Děčín a
neschva luje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ve smyslu prodloužení termínu pro vydání
pravomocného stavebního povolení na stavbu domu a to do 31. 12. 2016 s tím, že do 3 let tj.
nejdéle do 31. 12. 2019 bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavbu domu
na pozemku p.č. 2190 k.ú. Děčín a
schva luje
dle ustanovení čl. V kupní smlouvy č. OMH/7544/03/07/08/10/Cer uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a p. N. S. dne 6. 10. 2010 dle usnesení č. ZM 08 06 08 66 ze dne
26.06.2008, odstoupení od této kupní smlouvy a vrácení si vzájemně poskytnutých plnění.
Usnesení č. ZM 15 03 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení č. ZM 14 04 06 02 ze dne
24.04.2014 a návrh na zveřejnění záměru města prodat pozemky v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 14 04 06 02 ze dne 24.04.2014, týkající se prodeje částí pozemků
p.č. 1396/1, 919/2, 919/4 k.ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu nových informací a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1396/1 o výměře 2086 m2, ideální podíl ½ z pozemku p.č.
919/2 o výměře 572 m2, ideální podíl ½ z pozemku p.č. 919/4 o výměře 250 m2, vše
v k.ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu nových informací.
Usnesení č. ZM 15 03 06 12
Zastupitelstvo města projednalo informaci o dražbě pozemků v k.ú. Podmokly a o podání
předražku a
bere na vědomí
informaci o dražbě pozemků v k.ú. Podmokly a o podání předražku.
Usnesení č. ZM 15 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.02.2015 do 26.03.2015 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Ing. Vladislav Raška v.r.

Ověřovatelé zápisu: Daniela Trojanová v.r.

Ing. Vojtěch Ryvola v.r.

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

