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
ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27.04.2016
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 16 04 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Václava Němečka a Hanu Pacinovou.
Usnesení č. ZM 16 04 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Milan Rosenkranc
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Dagmar Toncarová

Usnesení č. ZM 16 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
a
schva luje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 16 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015 a
schva luje
roční Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
zóna Centrum ke dni 31. 12. 2015.
Usnesení č. ZM 16 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělání v ORP Děčín a
schva luje
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návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Děčín ve znění dle přílohy.
Usnesení č. ZM 16 04 04 02
zastupitelstvo města projednalo aktuální informace o Integrované strategii Ústeckochomutovské aglomerace a
bere na vědomí
Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace a
jmenuje
Ing. Valdemara Grešíka jako člena Řídicího výboru ITI.
Usnesení č. ZM 16 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu Zvýšení bezpečnosti lávky přes
východní nádraží a okolí a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti lávky přes východní nádraží a
okolí“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18 Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
44 mil. Kč,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
17 mil. Kč.
Usnesení č. ZM 16 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč pro rok
2016 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč organizacím poskytujícím sociální služby a
aktivity v sociální oblasti dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín
2014 - 2020 a
schva luje
1. nastavení cílových hodnot indikátorů do r. 2020 u Karet indikátorů č. 4, 19, 20, 32, 45
a 47
2. vyhodnocení plnění indikátorů a AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2015.
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Usnesení č. ZM 16 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou s Ústeckým krajem a
schva luje
1. uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, IČO: 70892156 a
statutárním městem Děčín, IČO: 00261238,
2. svěřit do působnosti Rady města Děčín rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné
smlouvě, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy smlouvy.
Usnesení č. ZM 16 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce „45. ročník
Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2016“ a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína
Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace, Českolipská 123, 405 02,
Děčín – Děčín XXVII-Březiny na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2016“
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 16 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana V. K. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhod lo
o prominutí části pohledávky města za panem V. K. za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ve výši 195.433,00 Kč, a
to o snížení na 10 %, tj. na částku 19.543,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 04 04 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů I. a M. S. o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhod lo
o prominutí části pohledávky města za manžely I. a M. S. za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ve výši 977.263,00 Kč, a
to o snížení na 10 %, tj. na částku 97.726,00 Kč.
Usnesení č. ZM 16 04 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup nemovitosti v k. ú. Podmokly a
schva luje
výkup nemovitosti čp. 630 ul. Teplická, Děčín IV, včetně pozemku p. č. 486 o výměře 124 m2
vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku paní K. T. P., za
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nabídkovou cenu 2.100.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem do majetku
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 851/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 16 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 110/1 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 16 04 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1717/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven –
cca 92 m2, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 16 04 05 04
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední
Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1136/2 (dle geometrického plánu č. 851-234/2015 se
jedná o p. č. 1136/3 o výměře 185 m2, v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 16 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1047/50 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 16 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo opětovně návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní
Oldřichov a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 110 m2.
Usnesení č. ZM 16 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo opětovně návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 936/10 v k. ú. Podmokly o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven - cca 14 m2.
Usnesení č. ZM 16 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu nemovitostí v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit




z majetku města část pozemku p. č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p. č. 498
(cca 117 m2) o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k. ú. Křešice u Děčína vč. stavby
nové garáže, která bude na směňovaných částech pozemků realizována před jejich
směnou;
do majetku města pozemek p. č. 496/2 o vým. 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,
včetně stavby garáže č. e. 1583 k. ú. Křešice u Děčína.

Usnesení č. ZM 16 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod podílu na pozemku v k. ú. Pardubice a
schva luje
převod spoluvlastnického podílu o velikosti 4/48 z celku pozemku p. č. 2387/23 o výměře
47 m2 v k. ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro MěstNV Pardubice, IČO
274046, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice formou jednostranného prohlášení (uznání
vlastnického práva MěstNV Pardubice).
Usnesení č. ZM 16 04 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vilsnice a
schva luje
bezúplatný převod pozemku p. č. 968 o výměře 39 m2 k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a
příslušenstvím z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 16 04 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schva luje
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revokaci usnesení č. ZM 15 10 06 01 ze dne 17.12.2015 a č. ZM 16 02 07 16 ze dne
18.02.2016 v plném znění, z důvodu administrativní chyby (nesprávné označení pozemku) a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3293/1 v k. ú. Podmokly o výměře 146 m2.
Usnesení č. ZM 16 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.04.2016 do 27.04.2016 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Milan Rosenkranc v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Václav Němeček v. r.

Hana Pacinová v. r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v. r.
primátorka
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