Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 18.02.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 02 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Pavla Sinka a Mgr. Tomáše Kohoutka.
Usnesení č. ZM 16 02 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Mgr. Václav Lešanovský
MVDr. Jana Bednarska

Usnesení č. ZM 16 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 16 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo způsoby volby člena kontrolního výboru zastupitelstva
města a
rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 16 02 03 02
Zastupitelstvo města
volí
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volební komisi ve složení: Ing. Vladislav Raška, MUDr. Ladislav Trněný a Mgr. Milan
Rosenkranc.
Usnesení č. ZM 16 02 03 03
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě návrhu volební komise, Vladimíra Šoltyse dalším členem
kontrolního výboru ode dne 18.02.2016.
Usnesení č. ZM 16 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo záměr realizace projektu „Česko – saská spolupráce
hasičských jednotek“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko a
schva luje
1. záměr realizace projektu „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v rámci
Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko a
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v
rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko a
3. předfinancování projektu „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v rámci
Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko z rozpočtu statutárního města Děčín finanční částkou v maximální výši
3.000.000,00 Kč a
4. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a městem Bad Schandau
ve Spolkové republice Německo, obcí Reinhardtsdorf-Schöna ve Spolkové republice
Německo a obcí Rathmannsdorf ve Spolkové republice Německo.
Usnesení č. ZM 16 02 05 01
Zastupitelstvo města projednalo rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko, Křinické
nám. 1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911 a
schva luje
uzavření Dohody o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a Dodatku č. 1 k Dohodě
o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska dle přílohy usnesení.
Usnesení č. ZM 16 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín
a spádové obce od 01.04.2016 do 31.12.2016 a
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rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín
a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2016
do 31.12.2016.
Usnesení č. ZM 16 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Restaurování kamenných prvků kaple
Nejsvětější Trojice v Nebočadech“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější
Trojice v Nebočadech“,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
21.252,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 16 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2015 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 16 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. M. o prominutí příslušenství pohledávky za
nájemné z bytu včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky města za paní V. M. za poplatek z prodlení při placení nájmu
bytu Vilsnická 143/65, Děčín VII ve výši 54.092,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
5.409,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 46 včetně pozemků a objektu
bez čp/če na st.p.č. 91 vše v k. ú. Maxičky a
schva luje
prodej objektu čp. 46, Maxičky, včetně pozemku st.p.č. 58 o výměře 122 m2, objekt bez čp/če
na st. p. č. 91, pozemek st.p.č. 91 o výměře 22 m2 a část pozemku p. č. 556/4,
dle GP č. 237-245/2012 p.p.č. 556/4 o výměře 1060 m2, vše v k. ú. Maxičky se všemi
součástmi a příslušenstvím, společnosti Armex Oil s.r.o., se sídlem Mánesova 2022/13,
Děčín VI, za cenu 1.400.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní L. V. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
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schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní L. V. v celkové výši 38.018,00 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 02 06 07
Zastupitelstvo statutárního města projednalo návrh na budoucí uspořádání silniční sítě a
záměr převedení části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku statutárního města Děčín
po dokončení stavby: „I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III.“ a
schva luje
záměr převedení části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku statutárního města Děčín
po dokončení stavby: „I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III.“
Usnesení č. ZM 16 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Domov se zvláštním režimem –
Křešice“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov se zvláštním režimem – Křešice“ v rámci
programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb z MPSV ČR,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši 50 mil.
Kč bez DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané výši
12,5 mil. Kč bez DPH.
Usnesení č. ZM 16 02 06 09
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marii Šťastnou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2016 – 2020.
Usnesení č. ZM 16 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku p. č. 711/6 v k. ú. Děčín – Staré
Město a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 15 08 04 07 ze dne 22.10.2015 v plném znění,
zveřejňuje
záměr města prodat celý pozemek p. č. 711/6 o výměře 1195 m 2 v k. ú. Děčín - Staré Město,
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 16 02 07 02
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní urovnání v rámci realizace akce „Oprava PB
zdi Ploučnice v Březinách u sádek - havárie“ a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 241 o výměře cca 62 m2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 02 07 03
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní urovnání v rámci realizace akce „Oprava
povodňových škod na Oldřichovském potoce, ulice Jelení, ř. km 0,240 – 0,340, k. ú. Horní
Oldřichov“ a
zveřejňuje
záměr města směnit:
1. z vlastnictví statutárního města Děčín pozemky p. č. 1401/3 o výměře 11 m2, p. č. 1402/3
o výměře 4 m2 a p. č. 1402/4 o výměře 4 m2, vše k. ú. Horní Oldřichov,
2. z vlastnictví Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov pozemky p. č. 1299/5
o výměře 42 m2 a p. č. 1299/6 o výměře 5 m2 vše k. ú. Horní Oldřichov
s finančním vyrovnáním.
Usnesení č. ZM 16 02 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 94/1 o výměře 651 m 2, p. č. 94/4 o výměře 119 m2,
p. č. 94/3 o výměře 424 m2, p. č. 83/6 o výměře 211 m2, p. č. 83/7 o výměře 252 m2 a
nezveřejňuje
záměr města prodat část p. č. 1136/2 (dle geometrického plánu č. 851-234/2015 se jedná
o p. č. 1136/3 o výměře185 m2), vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 16 02 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1229 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 16 02 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 16 02 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 16 02 07 08
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Bynov
do majetku města a
schva luje
nabytí pozemku p. č. 761/154 o vým. 3 m2 v k. ú. Bynov bezúplatným převodem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 16 02 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú.
Prostřední Žleb a
schva luje
1. prodej pozemku p. č. 720/2 o vým. 90 m2, k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele A. a L. P., za cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady
s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na zatížení části
pozemku p. č. 720/2 k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven, pro
oprávněného, statutární město Děčín a
2. zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na zatížení části pozemku
p. č. 719/2 k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven,
pro oprávněného, statutární město Děčín od povinného, manželů A. a L. P., za cenu
20.000,00 Kč + ostatní náklady a
3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na
zatížení části pozemku p. č. 719/2 k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle GP, který bude
vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín od povinného, manželů A. a L. P.,
za cenu 20.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a výkup
části pozemku v k. ú. Chrochvice a
schva luje
1. prodej části pozemku p. č. 3824/1, dle GP č. 3829/573-055/2015 nově ozn. jako
p.p.č. 3824/3 o vým. 49 m2, k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro
p. J.G., za cenu 9.800,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení věcného břemene
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práva umístění, užívání a údržby zemního vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství
pro oprávněného, statutární město Děčín a
2. výkup části pozemku p. č. 39, dle GP č. 3829/573-055/2015 nově ozn. jako p. p. č. 39/2
o vým. 6 m2, k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana J.G.,
za cenu 1.200,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 16 02 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 2425, dle GP č. 3828-053/2015 nově ozn. jako p. p. č. 2425/2
o vým. 84 m2, k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ing. P. G., za cenu
75.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schva luje
prodej pozemku p. č. 1517 o výměře 84 m 2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro p. S. L., za cenu 75.600,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení
věcného břemene práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení veřejného osvětlení
vč. příslušenství, v rozsahu dle GP č. 549-247/2015, pro oprávněného, statutární město
Děčín.
Usnesení č. ZM 16 02 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3299 o výměře 212 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele R. a V. W., za cenu 63.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3294/1 o výměře 190 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele D. a K. P., za cenu 57.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
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prodej pozemku p. č. 3288/1 o výměře 124 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana R. K., za cenu 37.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3293/2 o výměře 146 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele L. a J. N., za cenu 43.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3282/1 o výměře 144 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele Z. a Z. H. a J. P. za cenu 43.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3275/1 o výměře 166 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele P. a H. K. za cenu 49.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3270/1 o výměře 127 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana Ing. J. M. za cenu 38.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 3269/1 o výměře 127 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro N. T. a T. T. M., za cenu 38.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 16 02 07 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
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prodej pozemku p. č. 3287/1 o výměře 129 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro pana J. P., za cenu 38.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 02 07 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
schva luje
prodej pozemků p. č. 3 o výměře 215 m2 a p. č. 5 o výměře 211 m2 vše k. ú. Křešice
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele R. a L. K., za cenu
127.800,00Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 16 02 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 22.01.2016 do 18.02.2016 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Předseda volební komise:

Ing. Vladislav Raška v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Sinko v.r.

Mgr. Tomáš Kohoutek v.r.

Mgr. Hana Cermonová v.r.
1. náměstkyně primátorky
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