Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 20.12.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 11 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Martina Poštu a Jakuba Houšku.
Usnesení č. ZM 19 11 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Martin Weiss
Bc. Petr Zdobinský
RSDr. Jaroslav Horák

Usnesení č. ZM 19 11 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 19 11 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020 v celkovém objemu příjmů 971.076 tis. Kč,
výdajů 1.071.884 tis. Kč a financování 100.808 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti správy bytového fondu města a
stanoví
závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se
zodpovědné útvary a městem zřízené příspěvkové organizace řídit, s výjimkou správy
bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a
údržbu.
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Usnesení č. ZM 19 11 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem
1. ledna 2020.
Usnesení č. ZM 19 11 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku
z pobytu a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem
1. ledna 2020 a stanoví sazbu poplatku ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu.
Usnesení č. ZM 19 11 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Domov pro osoby se zvláštním režimem
Křešice - realizace a podání žádosti o dotaci“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“
v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 2020,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
84,7 mil. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané výši
42,35 mil. Kč včetně DPH,
4. realizaci akce z vlastních zdrojů, respektivě z úvěru, a to i v případě, že nebudeme mít
stále rozhodnutí o poskytnutí dotace či dotaci neobdržíme.
Usnesení č. ZM 19 11 05 02
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, projednalo členství statutárního města v Basketbalovém klubu
Děčín z.s. a
rozhodlo
o účasti v již založené právnické osobě a to v Basketbalovém klubu z.s., IČO 49888366 se
sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín a
zmocňuje
primátora města k podání žádosti o členství v souladu se stanovami spolku.
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Usnesení č. ZM 19 11 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2020 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 7.859.000,00 Kč pro HC Děčín z.s.,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 11 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2020 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.490.000,00 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 11 05 05
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 2020 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 588.000,- 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 2020 v předloženém znění.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Martin Weiss v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Martin Pošta v.r.

Jakub Houška v.r

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