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 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.11.2021
v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I
Usnesení č. ZM 21 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jaroslava Hroudu a Bc. Jaroslavu Kamarytovou Vršitou.
Usnesení č. ZM 21 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Ondřej Smíšek
Radek Flachs
MUDr. Petr Havlík

Usnesení č. ZM 21 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 21 09 03 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 4/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 15.10.2021.
Usnesení č. ZM 21 09 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci
v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2022 a
schvaluje
Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti
kultury“ v roce 2022.
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Usnesení č. ZM 21 09 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci
v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2022 a
schvaluje
Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti
sportu“ v roce 2022.
Usnesení č. ZM 21 09 03 04
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 8/2021 ze dne 18. 10. 2021
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 09 03 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 12 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby, týkající se úhrady nepředvídatelných
nákladů za objízdné trasy v období od 1.1. do 30.9.2021 a změnu úhrady kompenzace
Dopravnímu podniku města Děčína, a.s. za vyrovnání tržeb od Ústeckého kraje pro rok 2021.
Usnesení č. ZM 21 09 03 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu statutárního města Děčín na rok
2022 a
schvaluje
Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora oblasti
sociálních věcí a podpora rodiny“ na rok 2022.
Usnesení č. ZM 21 09 03 07
Zastupitelstvo města projednalo převzetí obchodního podílu o velikosti 100 % ve společnosti
Kle-Ne spol. s r. o. v likvidaci, IČO 48289400 jako náhradu za náklady spojené s vypravením
pohřbu a
neschvaluje
převzetí obchodního podílu o velikosti 100 % ve společnosti Kle-Ne spol. s r. o. v likvidaci,
IČO: 48289400, se sídlem Velký Šenov, Šluknovská 107, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4886 a vstup do uvedené
společnosti.
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Usnesení č. ZM 21 09 03 08
Zastupitelstvo města projednalo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405 01 Děčín III, týkající se zajištění
tzv. třídící slevy pro obce a
schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se společností Technické služby
Děčín a.s., Březová 402, 405 01 Děčín III, týkající se zajištění tzv. třídící slevy pro obce.
Usnesení č. ZM 21 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej bytové jednotky č. 789/2 v budově č. p. 789,
ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 789/2 v budově č. p. 789, ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 715/4363 na společných částech budovy č. p. 789
a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, pro J. a A. D., za cenu ve výši
338.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1177-082/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií.
Usnesení č. ZM 21 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Děčín a
neschvaluje
výkup pozemku p. č. 174, jehož součástí je stavba Děčín I-Děčín, č. p. 347 Tyršova ul.,
pozemku p. č. 175 o výměře 287 m2, vše v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví Hájek - GPH akciová společnost, Antala Staška 2027/79, Praha 4, za nabídkovou
cenu 35.000.000,00 Kč do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 09 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na využití předkupního práva dle Kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného práva ze dne 05.12.1996 na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 86/1 o výměře 287 m2 v k. ú. Děčín z vlastnictví ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
za nabídkovou cenu 75.000,00 Kč do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 09 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku včetně
stavby v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1148/3974 na pozemku p. č. 488/1 o výměře
688 m2, jehož součástí je stavba Děčín III-Staré Město, č. p. 136 ul. Litoměřická vše
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v k. ú. Děčín-Staré Město pro D. H., za cenu 790.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1237047/2021 ze dne 29.6.2021 znalce Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 21 09 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup pozemků p. č. 37 o vým. 96 m2 a p. č. 38 o vým. 172 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti Hradecká zemědělská s. r. o.,
Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové, do majetku města, za cenu
10.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
výkup části pozemku p. č. 1666/39 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví p. E. H., do majetku města, za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 08
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 21 09 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 44/4 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 47/1 o výměře 250 m2 a p. č. 44/5 o výměře 1 160 m2 vše
k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 09 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 768/2 k. ú. Bynov o výměře 701 m2.
Usnesení č. ZM 21 09 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 620 k. ú. Boletice nad Labem o výměře
dle geometrického plánu (cca 23 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 09 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/78 k. ú. Podmokly o vým. dle geometrického
plánu (cca 25 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 09 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 620 k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 09 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 116 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 178 m2,
pod objektem čp. 110 ul. Litoměřická, Děčín III.
Usnesení č. ZM 21 09 04 18
Zastupitelstvo města, po úpravě projektové dokumentace, projednalo návrh na prodej částí
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v rámci plánované realizace stavby „Bělský potok, ř. km 1,839
- 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína“ a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1134/10 o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 1136/2 o výměře
16 m2 (dle GP č. 814-2021340/2021 se jedná o díly „b + a“) v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 3.519,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
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prodej části pozemku p. č. 132/6, části pozemku p. č. 132/1 (dle GP č. 287-232/2018 se jedná
o p. č. 132/13 o výměře 186 m2 a p. č. 132/11 o výměře 935 m2) s podmínkou zatížení
pozemku věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní
přípojky k pozemkům p. č. 190 (VB “A+B“)a p. č. 9 (VB “A+C“) k. ú. Dolní Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro A. a J. Ch., za cenu 224.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 132/1 (dle GP č. 287-232/2018 se jedná o p. č. 132/12 o výměře
346 m2) s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce vrchního vedení veřejného osvětlení (VB „D“), pro R. H., za cenu
69.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 137/2 o výměře 141 m2 a části pozemku p. č. 138/1 (dle GP č. 287232/2018 se jedná o p. č. 138/4 o výměře 55 m2) v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím, od J. Ch., za cenu 39.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 09 04 23
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku p. č. 292/9 k. ú. Březiny u Děčína a
bere na vědomí,
že bude uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č. 292/9 k. ú.
Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s R. Ch.
Usnesení č. ZM 21 09 04 24
Zastupitelstvo města projednalo historickou problematiku objektu na pozemku p. č. 2314 k. ú.
Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2918 k. ú. Děčín (dle geometrického plánu č. 2755-64/2021 se
jedná o p. č. 2918/2 o výměře 20 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro M. P., za cenu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 21 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 22.10.2021 do 25.11.2021 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Ondřej Smíšek v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Hrouda v.r.

Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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