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 dne 13. 12. 2007
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 07 09 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karin Fišerová – předseda
RSDr. Jaroslav Horák
MUDr. Ladislav Trněný
Usnesení č. ZM 07 09 01 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 07 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 424/2007/RKS/227/302
o odprodeji nebytové jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej
bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 06 08 03 20 ze dne 14. 9. 2006 v plném znění a
2. prodej nebytové jednotky č. 227/302 v budově čp. 227, ul. 28. října, a s ní souvisejících
spoluvlastnických podílů ve výši 1534/34418 na společných částech budovy a pozemku
st. p.č. 227 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
Nghia TRANOVÁ – podíl ½ za kupní cenu 1 410 000,- Kč
Khuong TRAN DINH – podíl ½ za kupní cenu 1 410 000,- Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
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− po dobu 10 let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
− umožní provoz a údržbu kompaktní předávací stanice umístěné ve společných částech
budovy
− umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
− se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
− kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 07 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatku číslo 3 ke
zřizovací listině Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 07 09 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín o. s. o navýšení dotace na provoz Zimního
stadionu na rok 2007 a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2007,
určené pro HC Děčín o. s., se sídlem Oblouková ul., Děčín I, PSČ 405 01, IČ 69387605, na
provozování Zimního stadionu v Děčíně a
rozhodlo
o navýšení dotace o částku 911 000,-- Kč pro HC Děčín o. s., se sídlem Oblouková ul., Děčín
I, PSČ 405 01, IČ 69387605, na provozování Zimního stadionu v Děčíně a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro HC Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 07 09 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na manažera a členy Řídícího výboru IPRM Děčín a
jmenuje
manažera a členy Řídícího výboru IPRM Děčín ve složení:
1. Ing. Vladislav Raška, primátor města – manažer
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2. Ing. Jiří Šťastný, 2. náměstek primátora
3. Ing. Věra Jančová , vedoucí OR MM Děčín
4. Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů OR MM Děčín
5. Věra Bezoušková, odborný pracovník OR MM Děčín
6. Eva Šmídová, odborný pracovník OE MM Děčín
7. Ing. Dagmar Vávrová, projektová manažerka OSV MM Děčín
8. Petr Michajličenko, odborný pracovník OMH MM Děčín
9. Bc. Jan Dvořák DiS, vedoucí oddělení školství MM Děčín
10. Mgr. Petra Ludwigová, projektová manažerka Centra sociálních služeb Děčín, p. o., MM
Děčín
11. Ing. Ladislav Kučera, konzultant, Obchodní akademie Děčín
12. Jan Kučera, majitel firmy Bohemia Cargo, s. r. o.
13. Ing. Jana Bártová, člen ZM
14. MUDr. Ivan Stríbrský, člen ZM
15. Šárka Dostálová, člen ZM, zástupce za NNO
16. Ing. Mgr. Libor Lněnička, RAVEN EU Advisory, a. s.
17. Ing. Irena Kašpárková, projektová manažerka AQE advisors, s. r. o.
Usnesení č. ZM 07 09 03 04
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení k Městské úrovni prevence kriminality na léta
2008 až 2011 vyplývající ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a toto
schvaluje.
Usnesení č. ZM 07 09 03 05
Zastupitelstvo města projednalo složení komise prevence kriminality, jejímž předsedou je
ředitel městské policie Marcel Horák a členy náměstek primátora Mgr. Miroslav Samler,
vedoucí Odboru školství a kultury Ing. Dalibor Deutsch, projektová manažerka Centra
sociálních služeb Děčín Mgr. Petra Ludwigová, vedoucí Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Ing. Renáta Grešíková, preventista OŘ PČR Děčín vrchní inspektor nprap. Mgr.
Aneta Zdobylaková, vedoucí děčínského střediska Probační a mediační služby PaedDr.
Michal Slavík a zaměstnanec Městské policie Děčín Tomáš Pavlík, který zároveň zastává
funkci manažera prevence kriminality a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 07 09 03 06
Zastupitelstvo města projednalo Městský program prevence kriminality na rok 2008 - Žádost
o státní účelovou dotaci a garanci nutné dvacetiprocentní finanční účasti města na projekty
prevence kriminality a tento
schvaluje.
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Usnesení č. ZM 07 09 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu Zásad postupu pro poskytování účelové
dotace na infrastrukturu a
schvaluje
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace na podporu
výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín s účinností od 14. 12. 2007.
Usnesení č. ZM 07 09 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout za výkon
funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a
stanovuje
výši měsíční odměny za výkon funkce členky sociální komise pro paní Šárku Dostálovu
v maximální výši ode dne 1. 12. 2007.
Usnesení č. ZM 07 09 03 09
Zastupitelstvo města projednalo nabídku společnosti MVV Energie CZ, s. r. o. Praha včetně
návrhu smlouvy a
rozhodlo
uzavřít Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem mezi
statutárním městem Děčín a MVV Energie CZ, s. r. o. Praha a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o poskytování energetických služeb se
zaručeným výsledkem mezi statutárním městem Děčín a MVV Energie CZ, s. r. o. Praha.
Usnesení č. ZM 07 09 03 10
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.
k odkupu akcií této společnosti od města Jirkov a
neschvaluje
jejich odkup.
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Usnesení č. ZM 07 09 03 11
Zastupitelstvo města projednalo smlouvu na poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení
Děčín ve výši 80 tis. Kč na spoluúčast v projektu „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ do
Blokového grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti a
rozhodlo
o uzavření smlouvy na poskytnutí finanční dotace Charitnímu sdružení Děčín ve výši
80 tis. Kč na spoluúčast v projektu „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“ do Blokového
grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti, dle důvodové zprávy a příloh a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 07 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1055/4 o výměře 83 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 07 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1059/37 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře dle GP.
Usnesení č. ZM 07 09 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 761/141 o výměře dle GP v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 07 09 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2644/9 o výměře 129 m2 a část pozemku p.č. 2644/1 o
výměře dle GP vše v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 07 09 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 976 o výměře 581 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 09 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 11 o výměře 151 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 07 09 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Krásný Buk a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 176 o výměře 149 m2 v k.ú. Krásný Buk.
Usnesení č. ZM 07 09 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 317 o výměře 73 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 09 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 761/12 o výměře 435 m2, p.č. 784/2 o výměře 514 m2,
st.p.č. 714/2 o výměře 143 m2, části pozemků p.č. 779, st.p.č. 714/1, p.č. 797 a p.č. 761/138 o
výměrách dle GP v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 07 09 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuj e
záměr města prodat pozemek p.č. 1728 o výměře 513 m2 a p.č. 1729 o výměře 690 m2 v k.ú.
Podmokly.
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Usnesení č. ZM 07 09 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku st.p.č. 457 o vým. dle GP v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 07 09 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Bynov a k.ú. Martiněves u
Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky a to:
− do majetku města pozemek p.č. 658/1 o vým. 2 393 m2 k.ú. Martiněves u Děčína
− z majetku města pozemek p.č. 58 o vým. 3 209 k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 07 09 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2803 o výměrách dle GP v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 09 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2804 o výměrách dle GP v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 07 09 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2810 o výměře 3992 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 07 09 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 332/3 dle GP č. 545-025/2007 ozn. jako p.č. 332/6 o výměře 94 m2
k.ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Františka Líbala, za cenu
37 600,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 07 09 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na na výkup částí pozemků v k.ú. Děčína a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 453 a části pozemku p.č. 449 k.ú. Podmokly dle GP č.
1758-364/2005 ozn. jako pozemek p.č. 449 o výměře 202 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR – Státní plavební správy, Jankovcova 1534/4, Praha 7 za cenu
101 000,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 09 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM, týkající se
výkupu pozemků v k.ú. Borek u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení ZM č. ZM 07 03 03 25 ze dne 19.4.2007 ve smyslu změny textu
z původního „pozemků ze zjednodušené evidence – č. 609/3 PK o výměře 647 m2, 611/1 –
díl 2 PK o výměře 329 m2, č. 611/3 PK o výměře 674 m2, č. 611/4 PK o výměře 85 m2, č.
608/2 PK o výměře 1020 m2, č.608/1 – díl 2 PK o výměře 2699 m2“ na nový text „ pozemků
ze zjednodušené evidence – č. 609/3 PK, 611/1 – díl 2 PK, č. 611/3 PK, č. 611/4 PK, č. 608/2
PK, č.608/1 – díl 2 PK dle nového geometrického plánu č. 152-006/2007 označené jako p.č.
651/9 o výměře 5557 m2 v k.ú. Borek u Děčína“.
Usnesení č. ZM 07 09 04 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků p.č. 3725/5 o výměře 2880
m2 a p.č. 3725/53 o výměře 238 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, za
účelem výstavby komerčního objektu, pro budoucího kupujícího spol. D-REA s.r.o., Dolní
Litvínov, čp. 5, Litvínov, za cenu 1.247.200,- Kč + ostatní náklady, s tím, že smlouva kupní
bude uzavřena do 3 měsíců po změně územního plánu města Děčín, kterou se určí předmětné
pozemky k zastavění objektem občanského vybavení, s podmínkou úhrady části kupní ceny
(zálohy) ve výši 100.000,- Kč před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že porušení
závazku k uzavření kupní smlouvy bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 100.000,- Kč;
smlouva o smlouvě budoucí zanikne, pokud do 31.12.2010 nedojde ke shora uvedené změně
územního plánu.
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Usnesení č. ZM 07 09 04 20
Zastupitelstvo města projednalo dopis pana Šlambory a
schvaluje
přijetí daru – pozemek p.č. 1733/2 o výměře 933 m2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví manželů Jaroslava a Jany Davidových a manželů Václava
a Miloslavy Šlamborových.

Usnesení č. ZM 07 09 04 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2446 o výměře 365 m2 a p.č. 2445 o výměře 242 m2 v k.ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím podíl ½ do společného jmění manželům Jiřímu a Miladě
Dörnerovým a podíl ½ do společného jmění manželům Petrovi a Miladě Vajglovým, za cenu
145 800,- Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 09 04 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2059 o výměře 253 m2 v k.ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím manželům Jiřímu a Jitce Círovým, za cenu 83 490,- Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 07 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2008 s tím, že veškeré výdaje provozního
a kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné
útvary a městem zřízené organizace řídit
2. využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů účelově na údržbu
veřejných prostranství a dětské koutky.
Usnesení č. ZM 07 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2007 ze zasedání finančního výboru ZM konaného
dne 21. 11. 2007 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 07 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23. 11. 2007 do 13. 12. 2007 a tyto
bere na vědomí.

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Plhoň, v. r.
Zdeněk Pitaš, v. r.

Předseda návrhové komise: Mgr. Karin Fišerová, v. r.

Ing. Vladislav R a š k a , v. r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r , v. r.
1. náměstek primátora
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