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 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 21.01.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 01 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Vojtěcha Ryvolu a MUDr. Annu Briestenskou.
Usnesení č. ZM 16 01 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Dagmar Toncarová
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Ing. Valdemar Grešík

Usnesení č. ZM 16 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 16 01 02 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
rezignaci MUDr. Jiřího Zemana na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva města,
předanou dne 21.01.2016 primátorce města a
odvolává
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, MUDr. Jiřího Zemana z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva
města ke dni 21.01.2016.
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Usnesení č. ZM 16 01 02 03
Zastupitelstvo města projednalo způsoby volby člena kontrolního výboru zastupitelstva
města a
rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 16 01 02 04
Zastupitelstvo města
volí
volební komisi ve složení: Ing. Vladislav Raška, MUDr. Ladislav Trněný a Mgr. Milan
Rosenkranc.
Usnesení č. ZM 16 01 02 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na volbu člena kontrolního výboru zastupitelstva
města a tuto
odk ládá.
Usnesení č. ZM 16 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu
produktu Labské stezky a
schva luje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labské stezky ve
znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. ZM 16 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz Fotbalového
stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, z. s., na provoz Zimního
stadionu pro HC Děčín, z. s. a na provoz Sportovní haly Maroldova pro BK Děčín, s.r.o.
pro rok 2016 a
rozhodlo
1. poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení pro rok 2016 v předložené výši
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru ze dne 12.11.2015 a
tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 16 01 05 02
Zastupitelstvo města Děčín projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města
č. ZM 15 05 05 04 ze dne 28.05.2015 a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 05 05 04 ze dne 28.05.2015 –
primátorka města – vyřazeno z další kontroly.
Usnesení č. ZM 16 01 05 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 10/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
15.12.2015 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 01 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní R. K. o prominutí příslušenství pohledávky za
nájemné včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a
rozhodlo
neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem
bytů a
souhlasí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytů včetně nákladů řízení, bez příslušenství – poplatku z prodlení a úroku
z prodlení.
Usnesení č. ZM 16 01 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. S. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem J. S. v celkové výši
46.188,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 01 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. S. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní V. S. v
114.367,00 Kč v předloženém znění.
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celkové výši

Usnesení č. ZM 16 01 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. P. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní V. P. v celkové výši 47.065,00 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 01 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní B. J. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní B. J. v celkové výši 33.270,00 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 01 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní P. H. o prominutí pohledávky při placení nájmu
bytu a
schva luje
prominutí části pohledávky města za paní P. H. a to o snížení poplatku z prodlení z částky
77.448,00 Kč na 10 % tj. na částku 7.745,00 Kč a nerozhodnout o prominutí úroku z prodlení
v částce 1.295,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 01 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout
neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady
a náměstka primátorky.
Dále projednalo návrh na odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy
komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady a návrh na peněžité plnění
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
stanovuje
dle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva a člena rady v maximální výši a v souhrnu odměn a příplatků podle počtu
obyvatel za jednotlivé funkce ode dne 21.01.2016,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce náměstka
primátorky ve výši 40 % maximální částky a v součtu odměn, tj. 40 % z pevné složky
a 40 % z příplatku podle počtu obyvatel ode dne 21.01.2016,
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3. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1.200,00 Kč a předsedy komise rady ve výši 500,00 Kč
za zasedání výboru zastupitelstva či komise rady ode dne 21.01.2016,
4. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena výboru zastupitelstva
ve výši 1.000,00 Kč a člena komise rady ve výši 300,00 Kč za zasedání výboru
zastupitelstva či komise rady ode dne 21.01.2016,
rozhodlo
1. o výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva fyzické osobě,
která není členem zastupitelstva města ve výši 1.200,00 Kč za zasedání výboru
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva ode dne
21.01.2016,
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.
Usnesení č. ZM 16 01 05 11
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu "Revitalizace panelového sídliště Děčín
- Březiny" a
revokuje
usnesení č. ZM 15 10 05 12 ze dne 17.12.2015 v bodech:
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2016 - 2017
v předpokládané výši 18,8 mil. Kč vč. DPH (15,5 mil. Kč bez DPH),
4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2016 - 2017
v předpokládané min. výši 14,8 mil. Kč vč. DPH a
schvaluje
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2016 - 2017
v předpokládané výši 29,5 mil. Kč vč. DPH (24,5 mil. Kč bez DPH),
4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2016 - 2017
v předpokládané min. výši 25,5 mil. Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 16 01 05 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci
vyhlašované MŠMT ČR a návrh na revokaci části usnesení týkající se akce " Reko kabin a
regenerace – II. etapa" a
schva luje
revokaci části usnesení č. ZM 13 06 05 21 ze dne 19.9.2013 bod 2. a 3. z důvodu , že
v roce 2014 nebyla uvedená akce realizována.
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Usnesení č. ZM 16 01 05 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci
vyhlašované MŠMT ČR a
schva luje
1. spolufinancování v roce 2016 na realizaci akce „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v
objektu Zimního stadionu Děčín ze strany statutárního města Děčín ve výši max. 30 %
nákladů, tj. 4 246 tis. Kč
2. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté
dotace MŠMT na akci „Reko kabin a regenerace – II. etapa“ v objektu Zimního
stadionu Děčín a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní
smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín a ukončení činnosti
(zániku) HC Děčín.
Usnesení č. ZM 16 01 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. p. č. 1291 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 16 01 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod podílu na pozemku v k. ú. Pardubice a
zveřejňuje
záměr města převést spoluvlastnický podíl o velikosti 4/48 z celku pozemku p. č. 2387/23
o výměře 47 m2 v k. ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Děčín formou
jednostranného prohlášení.
Usnesení č. ZM 16 01 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 915/1 o výměře 13.998 m 2, p. č. 915/2 o výměře 4.516 m2
a st. p. č. 225 o výměře 45 m2, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 16 01 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město
a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 166 a část pozemku p. č. 169/1 k. ú. Děčín – Staré
Město o celkové výměře cca 72 m2, za účelem parkování vozidel.
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Usnesení č. ZM 16 01 06 05
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, k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 16 01 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 60/4 o vým. 42 m 2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 16 01 06 07
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
neschva luje
nabytí pozemků p. č. 416/1 o vým. 236 m2, p. č. 416/6 o vým. 248 m2, p. č. 416/8 o vým.
162 m2 a p. č. 416/9 o vým. 54 m2 vše v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 01 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej:
1. části pozemku p.č. 180/1 (dle GP č. 840-24/2015 se jedná o díl "b") o výměře 3 m2
2. části pozemku p.č. 169/1 (dle GP č. 840-24/2015 se jedná o díl "a") o výměře 127 m 2 pro
pana M. Š., se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 104.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 16 01 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a na zřízení věcného
břemene v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 15 07 06 04 ze dne 24.9.2015 ve smyslu vyjmutí
pozemku p. č. 3657/15 k. ú. Podmokly z tohoto usnesení z důvodu změny vlastníka
pozemku
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle projektové dokumentace stavby
„I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku p. č. 3657/15 v k. ú. Podmokly pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
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Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, za cenu dle Znaleckého posudku, který bude
vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě dle projektové dokumentace stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“ na pozemku
p. č. 3657/15 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, za cenu
dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. ZM 16 01 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 18.12.2015 do 21.01.2016 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková

Předseda návrhové komise:

Dagmar Toncarová v. r.

Předseda volební komise:

Ing. Vladislav Raška v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vojtěch Ryvola v. r.

MUDr. Anna Briestenská v. r.

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