Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 31.01.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 01 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Martina Poštu a Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.
Usnesení č. ZM 19 01 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Petr Látal
Mgr. Milan Rosenkranc
Petr Toncar, DiS.

Usnesení č. ZM 19 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2019 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 01/2019, dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2019
o 48.382 tis. Kč a zvýšení financování roku 2019 o 48.382 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 19 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na svěření pravomoci jednat v pracovněprávních
vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie
Děčín řediteli Městské policie Děčín PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA a
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svěřuje
PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA, řediteli Městské policie Děčín, pravomoc jednat
v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených
do Městské policie Děčín, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. ZM 19 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a E. Ž. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 92 na p. p. č. 538/33
v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům M. a E. Ž. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 538/3 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 92 na p. p. č. 538/33
v k. ú. Vilsnice dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů V. a M. Š. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 984 na p. p. č. 3419
v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům V. a M. Š. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 3419 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 984 na p. p. č. 3419
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů L. a J. B. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p. p .č. 957
v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům L. a J. B. na výstavbu technické infrastruktury
na p. p. č. 955, 1246/1 a 1229/1 v k. ú. Prostřední Žleb k novostavbě rodinného domu
na p. p. č. 957 v k. ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 01 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. T. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
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o prominutí části pohledávky za panem J. T. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Palackého 643/3, Děčín IV ve výši 105.199,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 10.520,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana V. H. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
neprominout pohledávku za pronájem nebytového prostoru v ZŠ Vojanova panu V. H.
Usnesení č. ZM 19 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2018 ze zasedání finančního výboru ZM dne
3.12.2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 01 04 08
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.01.2019.
Usnesení č. ZM 19 01 04 09
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky
pro rok 2019 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti
sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o. a
schvaluje
přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 2019
z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín
tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena
ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb
uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
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Usnesení č. ZM 19 01 04 10
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se Dokumentace záměru podle
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - „Přeložka silnice I/13 v
úseku Děčín - D8 (Knínice) a
nesouhlasí
s vedením přeložky silnice I/13 tunelem pod Pastýřskou stěnou (varianta Pastýřská),
vyjádřeným usnesením zastupitelstva města č. ZM 14 06 05 01 ze dne 26. 06. 2014 a
doporučuje
rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13 na základě výsledku procesu
vyhodnocení EIA a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR,
ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o realizaci přeložky
silnice I/13.
Usnesení č. ZM 19 01 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z. s. ve výši 410.000,00 Kč.
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z. s. na provoz
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“
v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 01 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. ve výši 2.365.000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s.
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 01 04 13
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
14.1.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 01 04 14
Zastupitelstvo města projednala návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše kompenzace
veřejné služby na rok 2019 mezi Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem
Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 19 01 04 15
Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se aktuálních informací
při přípravě Plavebního stupně Děčín a tento
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR
a ministrem životního prostředí ČR o realizaci stavby Plavební stupeň Děčín, která je v nově
připravované územně plánovací dokumentaci města Děčín označena pod kódem záměru Z 237 a je vedena jako veřejně prospěšná stavba VPS-5, s navrhovaným způsobem využití DV plocha pro vodní dopravu o velikosti cca 49 tisíc m2 pro umístění jednotlivých staveb a
vyzývá
premiéra ČR Andreje Babiše, aby projednal s ministrem dopravy ČR a ministrem životního
prostředí ČR urychlenou realizaci stavby Plavebního stupně Děčín, ke které již v minulosti
opakovaně dalo Zastupitelstvo města Děčín i Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasné
stanovisko.
Usnesení č. ZM 19 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 244/1 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 120 m2).
Usnesení č. ZM 19 01 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 36/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven a pozemek st. p. č. 65 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 01 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 01 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 19 01 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232
o výměře 4 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a B. Š.
za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 01 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1218/1 (nově dle GP č. 870-187/2018 ozn. jako p. č. 1218/5
o výměře 214 m2) v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. H.
za cenu 64.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 01 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 oba
k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 19 01 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 14.12.2018 do 31.01.2019 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Petr Látal v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martin Pošta v. r.

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v. r.

Jaroslav H r o u d a v . r .
primátor
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