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 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28.05.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 15 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jiřího Štajnera a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 15 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Jaroslav Foldyna
Hana Pacinová

Usnesení č. ZM 15 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 15 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín
do doby dokončení nových podkladů, které budou zapracovány do návrhu Územního plánu
Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před
zahájením projednání dle § 50 stavebního zákona a
schva luje
pozastavení pořizování Územního plánu Děčín do doby dokončení nových podkladů, které
budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením projednání dle § 50 stavebního
zákona.
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Usnesení č. ZM 15 05 05 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Bohumilu Kozákovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2015 – 2019.
Usnesení č. ZM 15 05 05 02
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Naděždu Češkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2015 – 2019.
Usnesení č. ZM 15 05 05 03
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Ladislava Miko do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2015 – 2019.
Usnesení č. ZM 15 05 05 04
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města a
ukládá
vedení města nastavit funkční mechanismy pro realizace investičních akcí města s adresnou
odpovědností konkrétních pracovníků magistrátu města a zajistit digitalizaci podkladů
pro následnou archivaci do 31.12.2015. Zodpovídá primátorka města.
Usnesení č. ZM 15 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru ZM ze dne
09.04.2015 a Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ZM ze dne 07.05.2015 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 46 včetně pozemků a objektu
bez čp/če na st.p.č. 91 vše v k.ú. Maxičky a
schva luje
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předkládací cenu objektu čp. 46, Maxičky, včetně pozemku st.p.č. 58 o výměře 122 m 2,
objekt bez čp/če na st.p.č. 91, pozemek st.p.č. 91 o výměře 22 m2 a část pozemku
p.č. 556/4, dle GP č. 237-245/2012 p.p.č. 556/4 o výměře 1060 m2, vše v k.ú. Maxičky
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle znaleckého posudku č. 2688/6/15 ve výši
1.060.420,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. J., Děčín III o prominutí pohledávky
za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu a
rozhod lo
o prominutí části pohledávky města za panem J. J. za poplatek z prodlení při placení nájmu
bytu ve výši 172.714,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 17.271,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. U. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné za byt v objektu Pražská 401, Děčín XXXII včetně vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytu a
rozhod lo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem
bytu v objektu Pražská 401, Děčín XXXII a
souh la sí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytu v objektu Pražská 401, Děčín XXXII včetně nákladů řízení, bez příslušenství
– poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 15 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odstoupení od smlouvy uzavřené dne 11.03.2014
s paní H. K. Děčín VI o splátkách dluhu vyplývajícího ze smlouvy o poskytnutí úvěru
švýcarskou vládou – DEZA a
rozhod lo
o odstoupení od smlouvy z důvodu porušení podmínek smlouvy ze strany dlužníka.
Usnesení č. ZM 15 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti Voxar, s.r.o. o zařazení adresy
Masná 9712, Děčín I do seznamu míst v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a
nesouh la sí
se zařazením adresy Děčín I, Masná 9712 do seznamu míst v příloze č. 1 obecně závazné
vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her,
na kterých mohou být v kasinech provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), i), l), m), n)
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a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.
Usnesení č. ZM 15 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti BONVER WIN a.s. o povolení výjimky
z OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a
nesouh la sí
s povolením výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her pro provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her v herně na adrese Kamenická 657/155, Děčín II.
Usnesení č. ZM 15 05 05 12
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.04.2015
a tento
bere na vědo mí.
Usnesení č. ZM 15 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s J. H. a
rozhod lo
uzavřít dohodu o uznání dluhu a povolení splátek s J. H. nar. 03.01.1954, v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 15 05 05 14
Zastupitelstvo města projednalo Akční plán města Děčín na rok 2015 jako nástroj realizace
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 – 2020 a
schva luje
Zásobník projektů jako přílohu Akčního plánu na rok 2015, ve kterém byly provedeny změny
představiteli vedení města (paní primátorka a 3 náměstci primátorky) a byla zohledněna
rozpočtová opatření provedená od doby jeho projednání v Řídícím výboru Strategie dne
10.04.2015, kdy jej jeho členové doporučili schválit v orgánech města.
Usnesení č. ZM 15 05 05 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně
postižených AVAZ Děčín o poskytnutí mimořádné dotace a
rozhod lo
1. o poskytnutí mimořádné dotace Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
AVAZ Děčín, ve výši 100 tis. Kč,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 15 05 05 16
Zastupitelstvo města projednalo 3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 2018 a tento
schva luje.
Usnesení č. ZM 15 05 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu
nájemného vč. služeb a
rozhod lo
nesnížit smluvní pokutu za pozdní úhradu nájemného vč. služeb v objektu restaurace
Pastýřská stěna, dle směrnice č. 4-4 panu Tomáši Bílému a Janu Kotkovi z částky
116.773,10 Kč na 10 % tj. 11.677,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 05 05 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost od paní Martiny Juhnové o poskytnutí dotace
na provoz koupaliště v Nebočadech a návrh smlouvy o poskytnutí dotace a
rozhod lo
1. o poskytnutí dotace na provoz koupaliště v Nebočadech pro rok 2015 ve výši
100.000,00 Kč pro paní Martinu Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Děčín a paní
Martinou Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 15 05 05 19
Zastupitelstvo města projednala návrh o uznání dluhu a dohody o splátkách za nájemné
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26
Děčín IV a
schva luje
uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách se Stavební firmou Marek Kopinec s.r.o.
se sídlem podnikání Děčín VII Chrochvice, Želenická 228/67, IČO 28690133 v celkové výši
128.847,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 15 05 05 20
Zastupitelstvo města projednalo Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře
Společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji a
schva luje
Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře Společenské odpovědnosti organizací
v Ústeckém kraji.
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Usnesení č. ZM 15 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Podmokly a
schva luje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelového vedení
pro napájení kamer MP a pro veřejné osvětlení na pozemku p.č. 2704 zast.pl. a nádvoří
v k.ú. Podmokly pro oprávněného, statutární město Děčín, od povinného EW Bridge s.r.o.,
se sídlem Křížová 19/11, Děčín II, IČO 27337715, za cenu 10.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 15 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín a Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést
 části pozemků v k.ú. Děčín: p.č. 2293/1 díl „c“ o výměře 5 m2 , p.č. 2293/2 díl „d“
o výměře 6 m2 , p.č. 2395/19 díl „g+a“ o výměře 981 m2 , p.č. 2919/1 díl „b“ o výměře 5
m2 , p.č. 2919/2 díl „f“ o výměře 9 m2 a p.č. 2939/2 díl „e“ o výměře 30 m2, dle GP č 2284105/2013 ozn. jako p.č. 3109/1 o výměře 1037 m 2, p.č. 2395/23 , dle GP č. 2284105/2013 ozn. jako p.č. 3109/4 o výměře 25 m2, p.č. 2401/1 díl „b“ o výměře 22 m2 a p.č.
2944 díl „a“ o výměře 6 m2 , dle GP č. 2283-104/2013 ozn. jako p.č. 3108/1 o výměře
28 m2 , p.č. 2401/1, dle GP č. 2283-104/2013 ozn. jako p.č. 3108/4 o výměře 1 m2 ,
p.č. 2471/13 díl „a“ o výměře 1 m2 a p.č. 2471/14 díl „b“ o výměře 404 m2, dle GP
č. 2285-106/2013 ozn. jako p.č. 3110/1 o výměře 405 m 2 , p.č. 2463/9 díl „c“ o výměře 3
m2 , p.č. 2463/17 díl „b“ o výměře 2 m2 a p.č. 2463/33 díl „a“ o výměře 14 m2, dle GP č.
2268-103/2013 ozn. jako p.č. 3107/1 o výměře 19 m 2, p.č. 2636/8, dle GP č. 2268103/2013 ozn. jako p.č. 3107/4 o výměře 329 m 2, p.č. 2540/1 díl „h“ o výměře 2 m2 ,
p.č. 2540/14 díl „f“ o výměře 1 m2 , p.č. 2540/17 díl „i+n“ o výměře 5 m2, p.č. 2636/4 díl
„k“ o výměře 1 m2 , p.č. 2636/8 díl „l+m“ o výměře 39 m2 , p.č. 2636/9 díl „e+j+g“
o výměře 59 m2 a p.č. 2936 díl „d“ o výměře 3 m2, dle GP č. 2268-103/2013 ozn. jako p.č.
3107/3 o výměře 110 m2, p.č. 2383/2 díl „a“ o výměře 5 m2 , p.č. 2384/2 díl „b“ o výměře
6 m2 a p.č. 2390/2 díl „c“ o výměře 4 m2, dle GP č. 2290-125/2013 ozn. jako p.č. 3113/3
o výměře 16 m2,
 části pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město: p.č. 236/1, dle GP č. 785,2286-107/2013 ozn.
jako p.č. 1405 o výměře 5 m2
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“.
Usnesení č. ZM 15 05 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 78 v k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. ZM 15 05 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, v rámci
majetkoprávního vypořádání po dokončení akce „LP Bělského potoka, ř.km 0,200 – 0,250“ a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 1156/2 o výměře cca 5 m2, p.č. 1156/3 o výměře cca
16 m2, p.č. 220/2 o výměře cca 2 m2 a st.p.č. 42 o výměře 10 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 05 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1088/1 k.ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, po dokončení stavby „I/13 Děčín, křižovatka Teplická“.
Usnesení č. ZM 15 05 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 279 o výměře 261 m 2 v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 05 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p.p.č. 762/11 v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.p.č. 762/11 k.ú. Bynov o výměře 204 m2.
Usnesení č. ZM 15 05 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 244/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú.
Děčín.
Usnesení č. ZM 15 05 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 527/2 o vým. 1106 m 2 k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 15 05 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost TJ Union Děčín – spolek, Teplická 312, Děčín IX,
ze dne 17.03.2015 a
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zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 761/5 k.ú. Bynov (dle GP č. 736-20/2015 se jedná
o p.č. 761/186 o výměře 64 m2).
Usnesení č. ZM 15 05 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 5/2 o vým. 102 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 15 05 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
neschva luje
výkup pozemku p.č. 1281/2 o vým. 92 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 15 05 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1341/1 o vým. 22 266 m2 k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 05 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části id. ½ pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část id. ½ pozemku p.č. 235/30 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 05 06 15
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 m 2, včetně stavby garáže bez čp.
stojící na tomto pozemku, vše v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 05 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schva luje
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prodej části pozemku p.č. 2857/1, dle GP č. 2421-45/2015 ozn. jako p.č. 2857/13 o výměře
23 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní M. B. za cenu 20.700,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 15 05 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p.č. 428 o výměře 416 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu 239.616,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 15 05 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 1035/6 k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, na zahradu, pro pana T. S.,
za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 05 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části p.č. 1035/6 a části p.č. 1218/1 k.ú. Horní Oldřichov o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím,
na zahradu, pro pana L. V., za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 05 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 1420/1 v k.ú. Horní Oldřichov, dle geometrického plánu č. 802007/2015 nově označen jako p.č. 1420/10 o výměře 4 m 2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Junák – český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s., se sídlem Vítova
301, Děčín IX – Bynov, za cenu 800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 15 05 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej pozemku p.č. 924/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele P. a H. B., za cenu 5.000,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
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Usnesení č. ZM 15 05 06 22
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti VTS Holding, a.s. o prominutí úroku
z prodlení a
schva luje
snížení úroku z prodlení dle směrnice č. 4-4 společnosti VTS Holding a.s. z částky
125.356,00 Kč na 10 %, tj. 12.536,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 05 06 23
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti VTS Holding, a.s. o prodej částí
pozemků v k.ú. Podmokly a
schva luje
prodej části pozemku p.č. 964/1 o výměře 566 m2 a části pozemku p.č. 965/5 o výměře
1285 m2 v k.ú. Podmokly, dle geometrického plánu č. 3536-151/2012 ze dne 8.2.2013 nově
ozn. jako p.č. 965/10 o výměře 1851 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost VTS Holding a.s., IČO 27073149, se sídlem Hyacintová
3208/8, Praha 10, za cenu 3.405.840,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 15 05 06 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků p.p.č. 276/46 a 276/47 v k.ú.
Březiny u Děčína a
schva luje
výkup pozemků p.p.č. 276/46 o výměře 168 m 2 a 276/47 o výměře 266 m2 v k.ú. Březiny
u Děčína z majetku ČR - Státní pozemkový úřad.
Usnesení č. ZM 15 05 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 24.04.2015 do 28.05.2015 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.
Předseda návrhové komise: RSDr. Jaroslav Horák v.r
Ověřovatelé zápisu: Jiří Štajner v.r.
Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

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

