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 30.11.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 17 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Pavla Sinka a MVDr. Janu Bednarskou.
Usnesení č. ZM 17 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Dagmar Toncarová
Jiří Štajner

Usnesení č. ZM 17 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 17 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo, dle Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu
České Švýcarsko, poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,00 Kč do Destinačního fondu na rok
2018 a
schva luje
výše navrhovanou částku.
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Usnesení č. ZM 17 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
18.10.2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 17 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana A. H. o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem A. H. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Loubská 80, Děčín XIII ve výši 289.252,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 28.925,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 09 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. B. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem M. B. v celkové výši
23.225,89 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 09 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dopravního podniku města Děčína, a.s. na výši
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2018 ve výši 65.008.000,00 Kč a
nesouhla sí
s předloženým návrhem Dopravního podniku města Děčína, a.s. na výši kompenzace
veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2018 ve výši 65.008.000,00 Kč a
schva luje
kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2018 ve výši 61.577.000,00 Kč,
která bude finančně krýt změnu cen jízdného pro občany starší 70 let a držitelé zlaté
medaile prof. MUDr. Jana Janského, včetně 10% nárůstu mezd řidičů městské autobusové
dopravy.
Usnesení č. ZM 17 09 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na přečíslování linek městské autobusové dopravy,
výši referenčních tržeb a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
schva luje
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1. přečíslování linek městské autobusové dopravy,
2. změnu tarifních podmínek a výši referenčních tržeb, které slouží k výpočtu vyrovnání
tržeb mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi statutárním městem
Děčín a Ústeckým krajem s platností od 10.12.2017.
Usnesení č. ZM 17 09 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schva luje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.
Usnesení č. ZM 17 09 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce
2017 a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2017 Děčínskému pěveckému sboru a
Mgr. Milanu Rosenkrancovi.
Usnesení č. ZM 17 09 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout
neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se o tyto funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátorky, předseda a
člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva
města. Jedná se o funkce: předseda osadního výboru, člen výboru zastupitelstva, předseda
a člen komise rady a projednalo poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze
sociálního fondu a rozpočtu města a
stanovuje
ode dne 01.01.2018 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 2.371,00 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka
primátorky ve výši 21.336,00 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 9.482,00 Kč,

3

4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 3.571,00 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši
3.371,00 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
komise rady ve výši 2.921,00 Kč a člena komise rady ve výši 2.721,00 Kč,
v případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech
3. až 5. náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se
navyšuje při výkonu každé další funkce o uvedené částky:
 1.200,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
 1.000,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,

550,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,

350,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu
tří různých funkcí se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo
stanovilo nejvyšší odměnu,
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost,
za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce ve výši 235,00 Kč za hodinu. Maximální
nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, je 705,00 Kč a
rozhodlo
1. ode dne 01.01.2018 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši
1.200,00 Kč, člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva města, ve výši 1.000,00 Kč, předsedy komise rady fyzické osobě, která
není členem zastupitelstva města, ve výši 550,00 Kč a člena komise rady fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 350,00 Kč,
2. 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,
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu
města, které je pro uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní
smlouvě v platném znění a dále ve Směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního
fondu statutárního města Děčín v platném znění.
Usnesení č. ZM 17 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
zatížit část pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, resp.
pozemku p. č. 2879 k. ú. Podmokly, bezúplatně.
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Usnesení č. ZM 17 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb o výměře 246 m2.
Usnesení č. ZM 17 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku a zatížení pozemku
věcným břemenem v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře cca 7 m2,
která bude upřesněna GP, z důvodu majetkoprávního nesouladu a zatížit část pozemku
p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře cca 9 m 2 věcným břemenem – služebnost cesty
k nemovitosti p. č. 1592 k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 17 09 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 172/8 o výměře 487 m 2 k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 17 09 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města směnit:
 z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1413/1 o výměře cca 8000 m 2
v k. ú. Krásný Studenec
 do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1369 o celkové výměře cca
8000 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 17 09 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 16 08 04 29 ze dne 20. 10. 2016, ve věci výkupu pozemků v k. ú.
Prostřední Žleb z majetku spol. Lesy ČR, v plném znění, z důvodu změny způsobu
majetkového narovnání.
Usnesení č. ZM 17 09 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků a
zveřejňuje
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záměr města směnit
 z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2, p. č. 901
o výměře 3593 m2 v k. ú. Křešice u Děčína a p. č. 983 o výměře 1034 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město;
 do majetku statutárního města Děčín pozemky p. č. 741 o výměře 367 m 2, p. č. 748
o výměře 578 m2, p. č. 752/1 o výměře 239 m2, p. č. 1243/7 o výměře 2368 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, p. č. 53/9 o výměře 312 m2, p. č. 53/17 o výměře 469 m2, p. č. 107/3
o výměře 355 m2, p. č. 107/5 o vým. 191 m2, p. č. 185 o výměře 686 m2 a p. č. 271
o výměře 1568 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 09 05 08
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení
pozemku v k. ú. Podmokly a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 469/1 k. ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým
plánem, který bude vyhotoven (cca 49 m2) s manž. J. a K. S.
Usnesení č. ZM 17 09 05 09
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení
pozemku v k. ú. Podmokly a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 469/1 k. ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým
plánem, který bude vyhotoven (cca 100 m2) s panem J. M.
Usnesení č. ZM 17 09 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 622/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 130 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a I. K.
za cenu 1.610,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 09 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 622/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 40 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele M. a I. W.
za cenu 920 Kč/m2 + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 17 09 05 12
Zastupitelstvo města projednalo
v k. ú. Prostřední Žleb a

návrh

na

prodej

části

pozemku

p.

č.

374/1

schva luje
prodej části pozemku p. č. 374/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 1477 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M.
a J. L. za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 721-033/2017 ze dne 05.04.2017
ve výši 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 09 05 13
Zastupitelstvo města projednalo
v k. ú. Prostřední Žleb a

návrh

na

prodej

části

pozemku

p.

č.

374/1

schva luje
prodej části pozemku p. č. 374/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 1477 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
D. a S. H. za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 721-033/2017 ze dne
05.04.2017 ve výši 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 09 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemku p. č. 1235/1 o výměře 27 m 2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele J. a M. A., za cenu 5.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 09 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej pozemku st. p. č. 797 o výměře 15 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi
a příslušenstvím pro spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu
12.000,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní
Oldřichov věcným břemenem - služebnost - cesty k nemovitosti st. p. č. 797 k. ú. Horní
Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 17 09 05 16
Zastupitelstvo města projednalo opětovně problematiku prodeje pozemku v k. ú. Podmokly
a
neschva luje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 05 04 10 ze dne 25.05.2017, ve smyslu změny výše
kupní ceny z původního znění „….za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění:
„…za 150 Kč/m2 + ostatní náklady….“
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Usnesení č. ZM 17 09 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
neschva luje
výkup pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m 2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 do vlastnictví statutárního
města Děčín, za cenu 610.530,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.10.2017 do 30.11.2017 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Sinko v.r.

MVDr. Jana Bednarska v.r.

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