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 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 16.12.2021
v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I
Usnesení č. ZM 21 10 01 00
Zastupitelstvo města
schvaluje
distanční účast zastupitele Mgr. Jana Šmída a Ing. Valdemara Grešíka na dnešním zasedání
zastupitelstva města formou videokonference s hlasováním pomocí lístků s uvedením volby,
kdy pracovník Magistrátu města Děčín stiskne dle provedené volby příslušné tlačítko
na hlasovacím zařízení.
Usnesení č. ZM 21 10 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jitku Flachsovou a Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.
Usnesení č. ZM 21 10 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Otto Chmelík
Ing. Vladislav Raška
Mgr. Ivana Poschová

Usnesení č. ZM 21 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 21 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního
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města Děčín na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 957.559 tis. Kč, výdajů 1.086.647 tis. Kč
a financování 129.088 tis. Kč a
stanoví
závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené
v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 21 10 03 02
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo další ročník participativního rozpočtu města „Tvoříme Děčín
2022“ a
schvaluje
realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2022 „Tvoříme Děčín 2022“
a vyčlenit v návrhu rozpočtu města Děčín na rok 2023 částku 2 mil. Kč na realizaci projektů
vzešlých z tohoto ročníku.
Usnesení č. ZM 21 10 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 50 na st. p. č. 511 v k. ú. Bynov a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní V. B. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 664/4 v k. ú. Bynov k rodinnému domu č. p. 50 na st. p. č. 511 v k. ú. Bynov
dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 10 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh Územní energetické koncepce statutárního města
Děčín a
schvaluje
Územní energetickou koncepci statutárního města Děčín a její variantu číslo 2 - Akceptační
scénář s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů
energie a alternativních zdrojů energie bez ZEVO a
ukládá
radě města předložit zastupitelstvu, a to nejdéle na posledním zasedání ZM v roce 2022
dopracovanou územní energetickou koncepci o studii proveditelnost ZEVO.
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Usnesení č. ZM 21 10 04 05
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k poskytnuté dotaci na pořízení
elektromobilu a vozidla s pohonem CNG a
schvaluje
přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 248.035,20 Kč.
Usnesení č. ZM 21 10 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení na prodej části pozemku
v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29. 4. 2021 týkající se prodeje části pozemku
p. č. 332 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej.
Usnesení č. ZM 21 10 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1455/7 o výměře 215 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 21 10 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 44/4 (nově dle GP č. 940-212/2021 ozn. jako p. č. 44/11)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 230 m2, se všemi součástmi a příslušenství pro I. a V. K.
za cenu 69.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 10 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 338 m2.
Usnesení č. ZM 21 10 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 10 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
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nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 319/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 167 m2.
Usnesení č. ZM 21 10 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 10 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schvaluje
nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín“ ve smyslu:
1. zveřejnění záměru města prodat samostatné pozemky na realitním serveru po dobu 30 dní
2. stanovení ceny za prodej znaleckým posudkem pro ocenění cenou obvyklou
3. zrušení související přílohy 1. „zásad“ – cenová tabulka a vysvětlivky, včetně mapových
podkladů
4. zrušení odst. 3 čl. VII – možnost vyhotovení ZP žadatelem v případě, kdy je pozemek
např. ve svahu, kamenitý apod.
5. zrušení čl. VIII – úleva v kupní ceně v případě stavby RD
6. zvýšení minimální ceny za vyhotovení kupní smlouvy z původních 200,- Kč na 500,- Kč
7. zvýšení paušální částky v případě odstoupení od prodeje nemovitosti z původní 3000,- Kč
na novou částku 5000,- Kč
8. doplnění povinnosti uhradit vzniklé náklady v souvislosti s prodejem, tj. znalecký posudek,
geometrický plán 9/ zrušení odst. 1 článku XI. – prodej pozemku, jehož součástí je stavba
a s tím související doplnění a upřesnění v části původní přílohy č. 2 nově nyní přílohy
č. 1 - žádost
9. vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky o schválení.
Usnesení č. ZM 21 10 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.11.2021 do 10.12.2021 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Otto Chmelík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Flachsová v.r.
Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

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