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 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26.11.2015
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 15 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Šárku Zimovou Dostálovou a Ing. Martina Weisse.
Usnesení č. ZM 15 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Daniela Trojanová
Ing. Vladislav Raška
Jaroslav Foldyna

Usnesení č. ZM 15 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na
úřední desce.
Usnesení č. ZM 15 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti přátel Děčína – Amici Decini o dotaci
na provoz informačního centra a
schva luje
1.

2.

poskytnutí dotace Společnosti přátel Děčína – Amici Decini ve výši 156.240,00 Kč
na zajištění provozu informačního centra v budově hlavního nádraží od ledna do září
2016,
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. ZM 15 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru ze dne
10.06.2015, Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru ze dne 17.09.2015 a Zápis z 8.
zasedání kontrolního výboru ze dne 15.10.2015 Zastupitelstva města Děčín a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín
v roce 2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 15 09 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje, o poskytnutí věcného daru - nafukovacího raftu PULSAR 380 z majetku statutárního
města Děčín v hodnotě 56 tis. Kč včetně DPH a
schva luje
1. v souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích, v platném znění o poskytnutí věcného daru
– nafukovacího raftu PULSAR 380 z majetku statutárního města Děčín v hodnotě 56 tis.
Kč majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, se sídlem
Horova 1340/10, Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 70886300, a že tento věcný dar bude
používán obdarovaným za účelem plnění úkolů ČR – Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
2. uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení a která splňuje podmínku
stanovenou v bodě č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 15 09 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce
2015 a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2015 paní Nataše Belisové a panu
Vojtěchu Haňkovi.
Usnesení č. ZM 15 09 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a
schva luje
nové znění "Doplňková pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku
města Děčína ve vybraných domech" ve smyslu:
1. změny určení nabídkové ceny za prodej jednotek
2. vypuštění z textu odkazy na zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) a související
odkazy
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3. úpravy textu čl. III odst 2.4. doplnění slova může.
Usnesení č. ZM 15 09 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace pro HC Děčín, z. s., Oblouková 638/21, 405
05 Děčín, IČ: 69387605 na projekt „Dorostenecké a juniorské soutěže HC Děčín v roce
2015“ a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotace v roce 2015 pro HC Děčín, z. s., Oblouková 638/21, 405
05 Děčín I, IČ: 69387605 na projekt „Dorostenecké a juniorské soutěže HC Děčín v roce
2015“ dle důvodové zprávy ve výši 260 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015 v předloženém znění a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 15 09 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana P. B. a paní Z. B. o prominutí pohledávky
za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky města za panem P. B. a paní Z. B. za poplatek z prodlení
při placení nájmu bytu 2. polské armády 741/4, Děčín I ve výši 859.400,00 Kč, a to
o snížení na 10 %, tj. na částku 85.940,00 Kč.
Usnesení č. ZM 15 09 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti Centrum Pivovar, se sídlem Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1, IČ 28192460, o převod vybudovaných staveb a
schva luje
převod vybudovaných staveb na pozemcích města v rámci výstavby obchodního Centra
Pivovar do majetku statutárního města Děčín za symbolickou částku ve výši 1 Kč. Jedná se
o stavby:
1. Okružní křižovatka (Ruská x Sofijská)
2. Úprava Revolučního náměstí
3. Úprava křižovatky ul. Ruská x Podmokelská (vč. světelně signalizačního zařízení)
4. Přechodový ostrůvek v ul. Slovanská,
z majetku společnosti Centrum Pivovar, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
IČ 28192460
Usnesení č. ZM 15 09 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení příslušenství z prodlení při placení nájmu
bytu a
rozhodlo
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schválit snížení příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-4 panu Z.
L. a to poplatek z prodlení z částky 623.241,00 Kč na 10 %, tj. 62.324,00 Kč, úrok
z prodlení v částce 16.902,50 Kč nesnižovat.
Usnesení č. ZM 15 09 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč,
vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1 materiálu a darovací smlouvy, jež je přílohou č. 2
materiálu a
schva luje
převod starší výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze č. 1
materiálu a darovací smlouvy, jež je přílohou č. 2 materiálu do vlastnictví Asociace
vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín, Dvořákova 1 331/20 Děčín I.
Usnesení č. ZM 15 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 3299 o výměře 212 m 2, p. č. 3294/1 o výměře 190 m2,
p. č. 3288/1 o výměře 124 m2, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 15 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 71 o celkové výměře 758 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 3 o výměře 215 m 2 a p. č. 5 o výměře 211 m2 vše v k. ú.
Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 09 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 761/138 o výměře cca 300 m 2 a část pozemku
p. č. 761/180 o výměře cca 200 m2, v k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 15 09 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
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nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1272/1 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 500 m2.
Usnesení č. ZM 15 09 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 110 m2.
Usnesení č. ZM 15 09 05 07
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní urovnání odpočívadel na stávající cyklotrase
Labská stezka, jejichž investorem je Ústecký kraj a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 2408/2 k. ú. Děčín a p. č. 495/1 k. ú. Dolní Žleb,
na nichž budou odpočívadla realizovány.
Usnesení č. ZM 15 09 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město
a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 687/3 a část pozemku p. č. 682/1 k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. ZM 15 09 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město
a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 495/7 a p. č. 495/11 k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 15 09 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 535/1 k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 15 09 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
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nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1047/4 a p. č. 1047/48 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 15 09 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 164 v k. ú. Vilsnice, dle geometrického plánu č. 567-037/2015
nově označen jako pozemek p. č. 164/2 o výměře 150 m 2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele P. a V. B., za cenu 45.000,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem, s podmínkou zřízení věcného břemene práva umístění, užívání a údržby
vrchního vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství pro oprávněného, tj. statutární město
Děčín.
Usnesení č. ZM 15 09 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
prodej částí pozemků p. p. č. 136 a p. p. č. 135/1 v k. ú. Dolní Žleb, dle geometrického
plánu č. 223-026/2015 nově označen jako pozemek p. p. č. 136 o výměře 505 m 2, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro paní M. B., za cenu 101.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 15 09 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schva luje
prodej části pozemku 845/2, dle GP č. 522-99/2015 nově ozn. jako p. p. č. 845/3 o vým.
93 m2, k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro Severočeskou
vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu 74.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 15 09 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku st. p. č. 5/2, dle GP č. 844-033/2015 ozn. jako st. p. č. 5/2 o vým.
72 m2, v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. M. a M. L.
za cenu 36.000,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení věcného břemene služebnost stezky - v rozsahu dle GP č. 844-033/2015 pro oprávněného tj. vlastníka
nemovitosti st.p.č. 2 + p. p. č. 28 k. ú. Prostřední Žleb s ujednáním, že věcné břemeno bude
vymahatelné pouze v době povodní tj. zvýšené hladiny řeky Labe, kdy nebude možné pro
přístup k domu čp. 48 využít místní komunikaci z důvodu jejího zatopení.
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Usnesení č. ZM 15 09 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
výkup části pozemku p. č. 1281/2, dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/6
o vým. 3 m2, k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu dle znaleckého
posudku, který bude vyhotoven + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 15 09 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Prostřední
Žleb a
schva luje
nabytí části pozemku p. č. 1281/3, dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/5
o vým. 15 m2, k. ú. Prostřední Žleb bezúplatným převodem od ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha do majetku
města.
Usnesení č. ZM 15 09 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schva luje
nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín ve smyslu:
1. doplnění čl. I odst. 2 o znění „Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky,
které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie.“
2. vypuštění z Přílohy č. 1 ustanovení o ceně pozemků v zahrádkářských koloniích
3. doplnění do Vysvětlivek znění „ koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude
využit za účelem výstavby účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou
komunikací, a to pouze v pásmu I. a II.
4. doplnění do Vysvětlivek u koeficientu 0,9 znění „… (např. pozemky pod řadovými nebo
samostatně stojícími garážemi, bazény a jinými účelovými stavbami).
Usnesení č. ZM 15 09 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vzdání se předkupního práva k pozemku v k. ú.
Podmokly a
schva luje
vzdání se zákonného předkupního práva k pozemku p. č. 3569/4 k. ú. Podmokly, toto právo
nebude statutární město uplatňovat.
Usnesení č. ZM 15 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.10.2015 do 26.11.2015 a tyto
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bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková

Předseda návrhové komise:

Daniela Trojanová v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

Ing. Martin Weiss v.r.

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