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 28.04.2022
v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I
Usnesení č. ZM 22 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jana Paličku a Bc. Petra Zdobinského.
Usnesení č. ZM 22 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 22 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 5 zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 22 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí individuálních dotací na akce sportovního
kalendáře pro děti a mládež v roce 2022 a
rozhodlo
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu individuální dotace na akce sportovního
kalendáře pro děti a mládež v roce 2022 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč a uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na akce sportovního kalendáře pro rok 2022
dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Basketbalový klub Děčín z.s., IČO: 49888366, CEYBL: 20.000,00 Kč;
NF U11w: 50.000,00 Kč; NF U13: 50.000,00 Kč; MČR: 30.000,00 Kč;
WC U12: 30.000,00 Kč; WC U14: 30.000,00 Kč
2. Basketbalový klub Děčín z.s., IČO: 49888366, SCM: 200.000,00 Kč
3. TJ Slavoj Děčín, z.s., IČO: 40229734, Mezinárodní turnaj Prague Handball CUP 2022:
20.000,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 22 05 03 02
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2022 ze dne 11. 4. 2022
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 22 05 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost A. H. a V. P. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 87 na st. p. č. 98/3 v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace A. H. a V. P. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 98/3 a p. p. č. 404/3 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 87
na st. p. č. 98/3 v k. ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 22 05 03 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost L. a K. T. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k obytné budově č. p. 365 na st. p. č. 1082 v k. ú. Bynov a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace ve výši 96.256,00 Kč L. a K. T., na výstavbu technické
infrastruktury na p. p. č. 710/1 a 710/12 v k. ú. Bynov k obytné budově č. p. 365
na st. p. č. 1082 v k. ú. Bynov dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 22 05 03 05
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury
pro rok 2022 ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům působícím v oblasti kultury a
rozhodlo
poskytnout individuální dotace subjektům působícím v oblasti kultury pro rok 2022 u žádostí
ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. Mateřské centrum Bělásek z.s., IČ: 265 49 191, Mimořádná dotace - Akce s Běláskem:
20.000,00 Kč
2. Mateřské centrum Bělásek z.s., IČ: 265 49 191, Běláskové klání v podzámčí: 20.000,00 Kč
3. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s., IČ: 183 85 397, Kulturní aktivity střediska
Úsvit: 20.000,00 Kč
4. MgA. Dmitrij Pljonkin, rok narození 1977, Sochaři Děčínu 22, 100.000,00 Kč
5. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín - Libverda,
p.o., IČ: 472 74 654, Děčínská Kotva 2022 - Mistrovství floristů ČR, 180.000,00 Kč. Dotace
je zahrnuta v rámci schváleného rozpočtu Městských slavností Děčín 2022
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 5 o poskytnutí dotace subjektům působícím v
oblasti kultury v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 22 05 03 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Karla Čapka
211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 273 46 471 o poskytnutí dotace na provozování
osobní lodní dopravy v Děčíně pro sezonu 2022 a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o.,
se sídlem Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 273 46 471, a
2. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a smlouvu o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 22 05 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu statutárního města Děčín
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 - II.“ a
schvaluje
Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora oblasti
sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 -II“.
Usnesení č. ZM 22 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků
v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou na převod pozemku pod komunikací a
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou
č. 2019-0995/OMH ze dne 17.12.2019 ve smyslu nápravy zveřejnění darovací smlouvy
v registru smluv včetně všech metadat dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 22 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 496/3, zast. pl. o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č. e. 1011
v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 450.000,00 Kč
do majetku města z vlastnictví V. K.
Usnesení č. ZM 22 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 307 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro D. a T. S. za cenu dle znaleckého posudku č. 1312-022/2022, tj.
80.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
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schvaluje
prodej části pozemku p. č. 414/17 (nově dle GP č. 971-84/2021 ozn. jako p. č. 414/19)
k. ú. Prostřední Žleb o výměře 103 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro J. F., za cenu
dle znaleckého posudku č. 1319-029/2022, tj. 20.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 438/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 384 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím za cenu dle znaleckého posudku č. 1351-061/2022, tj. 24.000,00 Kč a prodej
části pozemku p. č. 443/1 (nově dle GP č. 972-277/2021 ozn. jako p. č. 443/7) k. ú. Prostřední
Žleb o výměře 92 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle znaleckého posudku
č. 1320-030/2022, tj. 4.600,00 Kč + ostatní náklady pro V. P.
Usnesení č. ZM 22 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 595/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 363 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro společnost Swissotel s.r.o., se sídlem Harrachov 673, za cenu
dle znaleckého posudku č. 1322-032/2022, tj. 170.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 324/1 k. ú. Dolní Žleb o výměře 373 m2.
Usnesení č. ZM 22 05 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 170/11 k. ú. Dolní Žleb o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 22 05 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1227/1 k. ú. Děčín o výměře 222 m2.
Usnesení č. ZM 22 05 04 10
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodejního stánku na pozemku p. č. 829/1
k. ú. Bynov a
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schvaluje
výkup stavby „Novinový stánek na pozemku p. č. 829/1 k. ú. Bynov (v zastávce MHD)“,
kolaudační rozhodnutí čj. STÚ-332/7/2088/97/Ko/Vá ze dne 02.07.1997 za cenu 20.000,00 Kč
+ ostatní náklady, od I. a L. K., v návaznosti na plánovanou investiční akci „Revitalizace
Bynova - I. etapa (Rekonstrukce U Zámečku a Na Vyhlídce)“.
Usnesení č. ZM 22 05 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 745 o výměře 84 m2 a p. č. 746 o výměře 329 m2 vše v k. ú. Boletice
nad Labem, pod stavbou rodinného domu a jako zázemí, zahradu, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro M. H., za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé
č. 1326-036/2022, tj. 260.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 3056/1 k. ú. Podmokly (dle GP č. 4455-326/2021 se jedná
o p. č. 3056/3 o výměře 21 m2) s tím, že na prodávané části pozemku nadále zůstanou
umístěné nádoby na komunální odpad jako dosud, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
J. a L. S., za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1324-034/2022, tj. 8.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 116 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 178 m2, A. D., za cenu dle
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1323-033/2022, tj. 120.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 22 05 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 115/3 k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 115/3 o výměře 1 m2 v k. ú. Bělá u Děčína (dle návrhu
geometrického plánu).
Usnesení č. ZM 22 05 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 936/10 o výměře 221 m2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 22 05 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1063 o výměře 316 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 22 05 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1062/7 o výměře 230 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 22 05 04 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost, týkající se pozemku p. č. 786/18 k. ú. Prostřední Žleb
a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 786/18 k. ú. Prostřední Žleb o výměře cca 300 m 2.
Usnesení č. ZM 22 05 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 35/1 o výměře 655 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 22 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.03.2022 do 22.04.2022 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Palička v.r.
Bc. Petr Zdobinský v.r.

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