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 24.11.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Šárku Zimovou Dostálovou a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 16 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Jiří Zeman
Jaroslav Foldyna
Ing. Antonín Hrstka

Usnesení č. ZM 16 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 16 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín
na období 2017 – 2021 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem
Děčín a
rozhodlo
o přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města a
uzavření smlouvy s peněžním ústavem vybraným v souladu se Směrnicí č. 5 – 6
k pořizování služeb, materiálu a majetku města.
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Usnesení č. ZM 16 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce
2016 a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2016 panu Pavlu Jiráskovi a manželům Haně
a Pavlovi Charvátovým.
Usnesení č. ZM 16 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ pro rok 2017 včetně
formulářů a vzoru smluv a
schva luje
Výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu „Podpora
aktivit v oblasti kultury“ pro rok 2017 včetně formulářů a vzoru smluv.
Usnesení č. ZM 16 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ pro rok 2017 včetně
formulářů a vzoru smluv a
schva luje
Výzvu pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu „Podpora
aktivit v oblasti sportu“ pro rok 2017 včetně formulářů a vzoru smluv.
Usnesení č. ZM 16 09 07 01
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marii Janačíkovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2016 – 2020.
Usnesení č. ZM 16 09 07 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru ze dne
06.10.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 09 07 03
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu usnesení č. ZM 16 05 06 08 ze dne 26.05.2016 – tajemník – vyřazeno z další
kontroly.
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Usnesení č. ZM 16 09 07 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje, o poskytnutí věcného daru - lodního přívěsu PL7H z majetku statutárního města
Děčín v hodnotě 50 tis. Kč včetně DPH a
schva luje
1. v souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích, v platném znění poskytnutí věcného daru –
lodního přívěsu PL7H z majetku statutárního města Děčín v hodnotě 50 tis. Kč
do 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 16 09 07 05
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 09 07 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana F. L. o prominutí příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájemného bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
prominout část pohledávky města za panem F. L. za příslušenství pohledávky, vzniklé při
placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu
Čsl. partyzánů 378, Děčín XXXII v celkové výši 575.734,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj.
na částku 57.573,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 09 07 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní I. H. o prominutí příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájemného bytů a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a
rozhodlo
prominout část pohledávky města za paní I. H. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů ve výši 329.944,00 Kč, a to
o snížení na 20 %, tj. na částku 65.989,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 09 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a vypořádání
zhodnocení nemovité věci a
schva luje
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Smlouvu o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci mezi
statutárním městem Děčín a Římskokatolickou farností Děčín IV - Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 09 07 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Děčín XXXII - Boletice, se sídlem Spojenců 159, 407 11 Děčín XXXII,
o poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,00 Kč za účelem pořízení přenosné požární
stříkačky PPS-18 a
schva luje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,00 Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice, se sídlem Spojenců 159,
407 11 Děčín XXXII za účelem pořízení přenosné požární stříkačky PPS-18, a
2. uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení a která splňuje
podmínku stanovenou v bodě č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 16 09 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy č. 101/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a
schva luje
návrh Smlouvy č. 101/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci Úprava přechodu pro chodce Bynov.
Usnesení č. ZM 16 09 07 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace za účelem
spolufinancování akce „REKO KABIN - II. etapa“ a návrh na revokaci usnesení
zastupitelstva města a
schva luje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 01 05 13 ze dne 21.1.2016 v plném
znění
2. poskytnutí dotace jako spoluúčasti při financování a realizaci akce „REKO KABIN II. etapa“ ve výši 2 222 tis. Kč vč. DPH
3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „REKO KABIN - II. etapa“
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 09 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2167 o vým. 126 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 09 08 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
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zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 333/8 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú.
Vilsnice.
Usnesení č. ZM 16 09 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 300 o výměře 525 m2 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 16 09 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 589 o výměře 139 m2 k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 16 09 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 471/7 o výměře 70 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 09 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly s konečnou platností. Dle Územního plánu města Děčín
nelze v této lokalitě takovouto stavbu postavit.
Usnesení č. ZM 16 09 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej části pozemků p. č. 2641/1, p. č. 2640, p. č. 2638 a p. č. 2637 dle GP č. 3396138/2011 nově označené jako p. č. 2641/1 o výměře 275 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro DC Hotel s.r.o., se sídlem Chrástecká 1306/5, Děčín VI –
Letná, IČ 046 37 348, za cenu 220.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 09 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schva luje
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prodej části pozemku p. č. 66/6 k. ú. Bělá u Děčína, dle geometrického plánu č. 764055/2016 nově ozn. jako p. č. 66/6 o výměře 14 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
½ pozemku pro pana Z. K. a ½ pozemku pro paní M. Ž. za cenu 2.800,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem, s podmínkou zřízení věcného břemene práva služebnosti
stezky (věcné břemeno práva chůze) pro vlastníka části pozemku p. č. 66/6 k. ú. Bělá
u Děčína, dle geometrického plánu č. 764-055/2016 nově ozn. jako p. č. 66/9 o výměře
15 m2, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 16 09 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 66/6 k. ú. Bělá u Děčína, dle geometrického plánu č. 764055/2016 nově ozn. jako p. č. 66/9 o výměře 15 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro paní H. Č., za cenu 3.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 09 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej id. ½ pozemku p. č. 694 k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej ideální ½ pozemku p. č. 694 o celkové 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 16 09 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 495/11, dle GP č. 863-148/2016 nově ozn. jako p. p. č. 495/11
o vým. 763 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro p. M. K., za cenu 610.400,00 Kč + 174.571,00 Kč za trvalé porosty dle ZP č. 5534-06416 + poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní
náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva umístění, užívání a údržby zemního
vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství, věcného břemene práva stezky v rozsahu
dle GP č. 863-148/2016 a s podmínkou, že kupující je povinen zdržet se kácení trvalých
porostů na pozemku uvedených ve ZP č. 5534-064-16, a to po dobu 10 let od nabytí
právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, vše pro oprávněného,
statutární město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 16 09 08 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej id. 1/2 pozemku p. č. 246/9 v k. ú. Bělá
u Děčína a
schva luje
prodej id. ½ pozemku p. č. 246/9 o celkové výměře 436 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro p. F. M., za cenu 65.400,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 16 09 08 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 391, dle GP č. 821-178/2016 nově ozn. jako díl „a“ o vým.
28 m2, v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. A. V.,
za cenu 1.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 09 08 15
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krásný
Studenec do majetku města a
neschva luje
nabytí pozemků p. č. 352/10 o vým. 1213 m2, p. č. 352/11 o vým. 1110 m2, p. č. 352/13 o
vým. 162 m2 a p. č. 352/14 o vým. 62 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím, bezúplatným převodem z podílového spoluvlastnictví p. J. Ch., p. J. P. a
p. Z. S., do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 09 08 16
Zastupitelstvo města projednalo výzvu k uplatnění předkupního práva k nemovitosti v k. ú.
Chrochvice a
neschva luje
uplatnění předkupního práva ke stavbě čp. 68, Děčín VII – Chrochvice ve vlastnictví
manželů Z. a L. K.., která se nachází na pozemku p. č. 300 o výměře 525 m2 v k. ú.
Chrochvice ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 09 08 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148,
Děčín IV o prominutí nájemného a
rozhodlo
částečně prominout nájemné za pronájem pozemků p. č. 2406, 2408/1 a části p. č. 2408/2
k. ú. Děčín, spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148, Děčín IV, za období
od zprovoznění Cyklostopu a autokempu, tj. za období od 12.06.2014 – 30.06.2016,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 16 09 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 21.10.2016 do 24.11.2016 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

MUDr. Jiří Zeman

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

v.r.

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

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

