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 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 30.05.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Otto Chmelíka a Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.
Usnesení č. ZM 19 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Herites
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Bc. Petr Zdobinský

Usnesení č. ZM 19 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu
Děčín a tuto
bere na vědomí
ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Usnesení č. ZM 19 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o pořízení Územní studie veřejného prostranství Děčín
- Bynov a tuto
bere na vědomí
ve smyslu důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 19 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo možnost spolupráce
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a

s

nově

vzniklým

Sdružením

rozhodlo
1. o členství statutárního města Děčín a vstupu do dobrovolného svazku obcí Sdružení
energetických manažerů měst a obcí (IČO:07361564, Mírové náměstí 15/7, 412 01,
Litoměřice) s ročním členským příspěvkem ve výši 25.000 Kč
2. jmenovat Ing. Pavla Heritese politickým zástupcem statutárního města Děčín a pana
Michala Štrobla technickým zástupcem statutárního města Děčín v tomto sdružení.
Usnesení č. ZM 19 05 05 02
Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín
2014 – 2020 (SPRM) a
schvaluje
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2018,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2018.
Usnesení č. ZM 19 05 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí
pro rok 2019 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2019 u žádostí ve
výši nad 50.000,00 Kč
1. Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 30.000,00 Kč, Poradna - 34.000,00 Kč
2. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 70.000,00 Kč,
Sociálně terapeutické dílny - 70.000,00 Kč
3. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 81.000,00 Kč
4. Charitní sdružení Děčín, z. s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s
dětmi) - 300.000,00 Kč, Občanská poradna Děčín - 228.000,00 Kč
5. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 114.000,00 Kč
6. Křestanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 250.000,00 Kč
7. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 120.000,00 Kč,
Chráněné bydlení 90.000,00 Kč
8. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 315.600,00 Kč
9. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti
132.000,00 Kč, Návrat dítěte do rodiny - 42.000,00 Kč
10. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC - 80.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní I. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p. p. č. 1660/22 v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
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1. o poskytnutí účelové dotace paní I. H. na výstavbu technické infrastruktury
na p. p. č. 1660/1 a 1661 v k. ú. Podmokly k novostavbě rodinného domu
na p. p. č. 1660/22 v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo opakovanou žádost pana V. H. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem V. H. za úrok z prodlení, vzniklý za nezaplacení
nájemného za nebytový prostor v ZŠ Vojanova ul. v celkové výši 66.355,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 6.636,00 Kč.
Usnesení č. ZM 19 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City a
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti Smart City.
Usnesení č. ZM 19 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
13.5.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 05 05 08
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.05.2019.
Usnesení č. ZM 19 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s Dopravním podnikem
města Děčína, a.s., IČO: 62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV od 1.7.2025 s délkou
trvání alespoň do 31.12.2027 a
schvaluje
1. úmysl uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním mezi
statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. IČO: 62240935 se
sídlem Dělnická 106, Děčín IV od 1.7.2025 s délkou trvání alespoň do 31.12.2027,
2. Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících.
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Usnesení č. ZM 19 05 05 10
Zastupitelstvo města zvážilo přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova
411/26, Děčín na sociální bydlení“ a
rozhodlo
o nepřijetí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální
bydlení“.
Usnesení č. ZM 19 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo možnost realizace projektu „Efektivní úřad prostřednictvím
elektronizace procesů“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“
do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa, sociální
inovace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost v celkové min.
předpokládané výši 4.446.750,00 Kč vč. DPH (3.675.000,00 Kč bez DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v odhadované
výši 889.350,- Kč včetně DPH (735.000,00 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v minimální
předpokládané výši 211.750,00 Kč včetně DPH (175.000,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 19 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace ve výši nad 50.000,00 Kč v oblasti sportu pro
rok 2019 a
ro z h o d l o
o poskytnutí dotace pro Taneční skupinu Freedom z.s. na projekt Taneční Mistrovství světa
„DANCESHOCK2019“ ve výši 390.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 535/1 o vým. dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1260/1 o vým. 1814 m2, v k. ú. Velká Veleň.

4

Usnesení č. ZM 19 05 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh ve věci prodeje vodního díla „Děčín, Sněžnická
ul. - I.etapa-vodovod na p. č. 1165“ a
schvaluje
prodej vodního díla „Děčín, Sněžnická ul. - I.etapa-vodovod na p. č. 1165“ (tj. vodovodu
o celkové délce 151,85 m) společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice ve znění předložené smluvní dokumentace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 19 05 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemků st. p. č. 81 o výměře 124 m2, p. č. 496 o výměře 1056 m2 a p. č. 503/1
o výměře 1036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž.
Š. a L. B., za cenu 443.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 05 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. ZM 19 05 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manž. P a E. B., za cenu 42.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 05 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví pro p. L. K., manž. L. a I. P., manž. J. a K. S. a
p. P. S., za cenu 63.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 05 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
nabytí pozemků p. č. 729/7 o vým. 40 m2, p. č. 729/8 o vým. 370 m2, p. č. 729/25 o vým.
20 m2, p. č. 729/26 o vým. 188 m2, p. č. 729/29 o vým. 35 m2 a p. č. 729/30 o vým. 17 m2
v k. ú. Bynov, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
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Usnesení č. ZM 19 05 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k. ú. Podmokly pod stavbou místní
komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením
146c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 05 06 11
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
neschvaluje
nabytí pozemků p. č. 416/1 o vým. 236 m2, p. č. 416/6 o vým. 248 m2, p. č. 416/7 o vým.
105 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 19 05 06 12
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup pozemku pod účelovou komunikací
v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 1592/3 o vým. 247 m2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví P. Ř., paní S. Ž., a M. Ž., do majetku města, za
cenu 74.100,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 19 05 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. Děčín
do majetku města a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 24/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemku p. č. 1793
o vým. 1393 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi, do majetku města.
Usnesení č. ZM 19 05 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 18 06 05 11 ze dne 28.6.2018, týkající se prodeje pozemku
p. č. 2637 k. ú. Děčín v plném znění, z důvodu změny skutečností.
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Usnesení č. ZM 19 05 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017, týkající se prodeje pozemku
p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. ZM 19 05 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.04.2019 do 30.05.2019 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Pavel Herites v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Otto Chmelík v.r.

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor

7

