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 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 15.12.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 10 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu RSDr. Jaroslava Horáka a Dagmar Toncarovou.
Usnesení č. ZM 16 10 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Pavel Sinko
Hynek Plachý
Ing. Vojtěch Ryvola

Usnesení č. ZM 16 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 16 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
schva luje
1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2017 v celkovém objemu příjmů 742 067 tis.
Kč, výdajů 789 443 tis. Kč a financování 47 376 tis. Kč vč. rozpočtu hospodářské
činnosti - správy bytového fondu města a
2. stanovuje závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu,
jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit, s výjimkou
správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady
na opravu a údržbu.
Usnesení č. ZM 16 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 12 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 a
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rozhodlo
1. o uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009
s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu a
2. o změně zajištění úvěru vyjmutím pozemků uvedených v důvodové zprávě ze Smlouvy
o zastavení nemovitosti č. ZN/2224/09/LCD ze dne 27.10.2009.
Usnesení č. ZM 16 10 04 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě žádosti o dotaci projektu
„Modernizace varovného a informačního systému“ na modernizaci varovného a
informačního systému v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
v 47. výzvě Ministerstva životního prostředí a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci,
2. předfinancování projektu městem Děčín ve výši 100 %, tj. 8 mil. Kč vč. DPH
3. spolufinancování projektu v minimální výši 30 % celkových výdajů, tj. 2,4 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 16 10 04 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
16.11.2016 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 10 04 04
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město
Děčín a spádové obce od 01.01.2017 do 31.03.2017 mezi statutárním městem Děčín a
Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce
od 01.01.2017 do 31.03.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s.,
IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.
Usnesení č. ZM 16 10 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o omezení
potulného pouličního umění a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o omezení potulného pouličního umění.
Usnesení č. ZM 16 10 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání obecně závazné vyhlášky statutárního
města č. 3/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
vydává
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obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 3/2016, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění dle přílohy tohoto usnesení, a to s účinností
patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Usnesení č. ZM 16 10 04 07
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření
Ústeckého kraje č. 60 - 72 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018,
s tím, že finanční prostředky pro rok 2017 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří z části 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
schva luje
přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 60 - 72 k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok
2017 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních
služeb Děčín tvoří z části 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.
Usnesení č. ZM 16 10 04 08
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny“
v rámci výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu 117D062 Regenerace
panelových sídlišť pro rok 2017 MMR ČR,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2017 - 2018
v předpokládané minimální výši 16,2 mil. Kč vč. DPH (13,4 mil. Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech 2017 - 2018
v předpokládané min. výši 12,2 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 16 10 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení soudního smíru s panem P. D. a
schva luje
uzavření smíru s panem P. D. v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 16 10 04 10
Zastupitelstvo města projednalo informaci o podané žádosti o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu z programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, cíl 1 technické
zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně
v souladu se zájmy ochrany přírody, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, pro akci „UV lampy do bazénů Aquaparku v Děčíně“ a
schva luje
zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 40 %
celkových způsobilých výdajů, tj. min. 592.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 16 10 04 11
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě žádosti o dotaci projektu „Úprava
přechodu pro chodce v ulici 2. polské armády“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava přechodu pro chodce v ulici 2. polské
armády“ do programu SFDI (Zvyšování bezpečnosti pro rok 2017)
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 15 % celkových výdajů, tj. 86 tis. Kč včetně DPH (71 tis. Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 16 10 04 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace v rámci
programu MŠMT ČR - 133510 za účelem spolufinancování akce „Reko střecha - III. etapa“
a
schva luje
poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce „Reko střecha - III. etapa“
v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 5 000 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 16 10 04 13
Zastupitelstvo města projednalo záměr výstavby odborných učeben v ZŠ Březová
dle předloženého projektového záměru, na základě kterého bude podán projekt v rámci
výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v předpokládané hodnotě 7 mil. Kč a
schva luje
1. zajištění spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových finančních nákladů projektu,
2. zajištění předfinancování projektu v roce 2017 ve výši cca 7 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 16 10 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat části pozemků p. č. 730, p. č. 733 a p. č. 1220,
dle GP č. 858-138/2016 nově ozn. jako p. p. č. 730/2 o vým. 2 m 2, p. č. 733/2 o vým. 4 m2,
p. č. 733/3 o vým. 8 m2 a p. č. 1220/2 o vým. 3 m2, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 16 10 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 77/12 o výměře 143 m 2 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 10 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 249/2 o výměře cca 20 m2 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 10 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města směnit
 pozemek p. č. 1019 o vým. 2152 m2 v k. ú. Krásný Studenec, z majetku města;
 část id. ½ pozemku p. č. 1149/9 v k. ú. Krásný Studenec, do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 10 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1226 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 16 10 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 o výměře cca 48 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 16 10 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schva luje
prodej pozemku p. č. 732 o výměře 514 m2 k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele S. a M. B., za cenu 257.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.

5

Usnesení č. ZM 16 10 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
1. prodej pozemku p. č. 3466/25 o výměře 50 m 2 v k. ú. Podmokly, vč. stavby technického
vybavení, na ní stojící (bývalá hydroforová stanice), se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I, za cenu
40.000,00 Kč + stavba za cenu dle ZP č. 676-050/2016 ve výši 73.723,00 Kč + ostatní
náklady, s podmínkou vybudování nového samostatného uzávěru pitné vody
před prodávaným objektem na p. č. 3466/25 k. ú. Podmokly, a to na náklady kupujícího,
2. prodej části pozemku p. č. 3466/16 v k. ú. Podmokly o výměře 83 m2 (dle GP č. 3942188/2016 se jedná o p. č. 3466/29 k. ú. Podmokly), se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro spol. GOLSS Děčín, s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I, za cenu
66.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej pozemku p. č. 114 o výměře 236 m 2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana Z. J., za cenu 107.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
schva luje
prodej pozemku p. č. 268 o výměře 617 m 2 v k. ú. Vilsnice, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví, podíl ve výši ½ paní H. P. a podíl ve výši ½
panu F. P., za cenu 185.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
prodej pozemků p. č. 899/50 o výměře 446 m 2 a p. č. 899/34 o výměře 1638 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele Ing. Š. a L. M., za cenu
625.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej id. ½ pozemků v k. ú. Velká Veleň a
schva luje
prodej id. ½ pozemků p. č. 1310/3 o vým. 80 m 2, p. č. 1623/3 o vým. 187 m2 a p. č. 1623/4
o vým. 106 m2 vše k. ú. Velká Veleň, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní M. Š,
za cenu 149.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 16 10 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
schva luje
prodej pozemků st. p. č. 462/2 o vým. 114 m 2, st. p. č. 708/1 o vým. 51 m2, p. č. 814/6
o vým. 59 m2, p. č. 814/12 o vým. 159 m2 a p. č. 816/6 o vým. 213 m2 vše v k. ú. Bynov,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. V. S., za cenu 243.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schva luje
prodej pozemku st. p. č. 137 o vým. 97 m2 v k. ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
za cenu 77.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 505, dle GP č. 247-53/2016 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 1 m2,
v k. ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. M. K., za cenu
500,00Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 16
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku
v k. ú. Děčín a
schva luje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p. č. 673/3
o výměře 2 420 m2 v k. ú. Děčín do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 10 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku
v k. ú. Děčín a
schva luje
uzavření kupní smlouvy č. 39/U/VOB/2016 mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM
na výkup pozemku p. č. 2341/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 10 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
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výkup části pozemku st. p. č. 138, dle GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p. p. č. 591 o vým.
7 m2, v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví
p. H. M., p. L. Š. a p. Y. Š., za cenu 6.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. ZM 16 10 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
výkup části pozemku p. č. 210/4, dle GP č. 227-31/201 nově ozn. jako p. p. č. 210/5
o vým. 2 m2, v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku p. J. B.,
za cenu 1.000,00Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 10 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
bere na vědomí
výsledek dohadovacího řízení konaného dne 25. 10. 2016, jehož účelem bylo určení
kupujícího pozemku p. č. 3047 o vým. 451 m2 v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3047 o vým. 451 m 2 k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro paní V. V., za cenu 135.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí
výsledek dohadovacího řízení konaného dne 25. 10. 2016, jehož účelem bylo určení
kupujícího pozemků p. č. 121/3 o vým. 829 m2 a p. č. 121/4 o vým. 640 m2 v k. ú. Krásný
Studenec.
Usnesení č. ZM 16 10 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 78 o výměře 4 m 2 a části pozemku p. č. 79/1 o výměře 1 m2 vše
v k. ú. Podmokly (dle GP č. 3927-212/2016 se jedná o p. č. 78/4 a 79/5 v k. ú. Podmokly),
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele P. a J. S., za cenu 4.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 16 10 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
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schva luje
prodej pozemků p. č. 60 o výměře 653 m 2, p. č. 61 o výměře 110 m2, p. č. 64 o výměře
421 m2 vše v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
Z. a E. R., za cenu 355.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 10 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.11.2016 do 15.12.2016 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Pavel Sinko v.r.

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Dagmar Toncarová v.r.

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