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 27.04.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 17 04 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Martina Weisse a Hanu Pacinovou.
Usnesení č. ZM 17 04 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Ladislav Trněný
Ing. Vladislav Raška
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.,

Usnesení č. ZM 17 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 17 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schva luje
rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2017 o
59.500 tis. Kč a zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 17 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 46. ročník
Mistrovství floristů ČR „Děčínská kotva 2017“ a
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rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění
kulturní akce „Děčínská kotva 2017“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci
hlučných činností a o nočním klidu a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu.
Usnesení č. ZM 17 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení
Destinačního fondu České Švýcarsko a
schva luje
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko.
Usnesení č. ZM 17 04 07 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
22.3.2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 17 04 07 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a P. V. o prominutí příslušenství
pohledávky, vzniklé při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky města za manžely M. a P. V. za příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ve výši
75.882 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 7.588 Kč.
Usnesení č. ZM 17 04 07 04
Zastupitelstvo města projednalo společnou žádost Svazu měst a obcí České republiky a
Arcibiskupství pražského o podpoření sbírky na pořízení nových varhan do katedrály sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a
rozhodlo
o poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,00 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské varhany
na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

2

Usnesení č. ZM 17 04 07 05
Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města
Děčín 2014 - 2020 a
schva luje
1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2016,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2016,
3. nastavení cílové hodnoty indikátoru do r. 2020 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA
ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na 29 341 GJ/rok,
4. vyřazení indikátoru č. 26 (POČET AKCÍ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE
MĚŘÍ NÁVŠTĚVNOST) ze sledování.
Usnesení č. ZM 17 04 07 06
Zastupitelstvo města projednalo problematiku složení komisí při zadávání veřejných
zakázek a v souvislosti s elektronizací veřejných zakázek
schva luje
následující postup s účinností od 1. 5. 2017:
1. Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení
veřejných zakázek – odboru rozvoje, MM Děčín
2. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou
města pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise
bude složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále
případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených prostřednictvím předsedů
politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a každý
klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého
náhradníka
3. Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.
Usnesení č. ZM 17 04 07 07
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 23. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.03.2017.
Usnesení č. ZM 17 04 07 08
Zastupitelstvo města projednalo problematiku řešení dopravy v území dopravní obslužnosti
a
schva luje
vypracování plánu udržitelné městské mobility (dále jen SUMP).
Usnesení č. ZM 17 04 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro rok 2017 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a
rozhodlo
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1. o poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti
sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 04 08 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 357 o výměře 5 372 m 2, p. č. 362 o výměře 262 m2,
p. č. 348/7 o výměře 891 m2 a p. č. 348/17 o výměře 538 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, které
jsou nepřístupné z veřejné komunikace.
Usnesení č. ZM 17 04 08 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Lesy ČR s. p., správa toků – oblast Povodí
Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice o prodej pozemku p. č. 3017 v k. ú. Děčín,
za účelem realizace akce „Ludvíkovický potok ř. km 0,900 – 1,400“ a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3017 o výměře 4 209 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 17 04 08 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín o výměře cca 130 m 2.
Usnesení č. ZM 17 04 08 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města směnit
 část pozemku p. č. 2367/1, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p. p. č. 2367/3
o výměře 20 m2, v k. ú. Děčín, z majetku města a
 část pozemku p. č. 2376, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p. p. č. 2376/2
o výměře 54 m2, v k. ú. Děčín, do majetku města.
Usnesení č. ZM 17 04 08 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemku p. č. 2955/1 o vým. 7047 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu
352.350,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene – služebnost
inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení veřejného osvětlení
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vč. příslušenství v rozsahu dle GP č. 2514-204/2016 pro oprávněného, statutární město
Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 04 08 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
neschva luje
výkup pozemku p. č. 2319/1 o vým. 1193 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví pana J. P.
Usnesení č. ZM 17 04 08 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
schva luje
výkup pozemků p. č. 341/2 o vým. 51 m2, p. č. 342/3 o vým. 111 m2 a p. č. 388/3 o vým.
362 m2 vše v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového
spoluvlastnictví p. P. A., p. E. B., p. J. B., p. J. H., p. E. P., p. J. P., H. Š., p. M. Z. a p. V. Z.,
za cenu 183.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 04 08 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku v k. ú.
Prostřední Žleb a
schva luje
revokaci usnesení ZM 17 01 04 01 ze dne 26.1.2017 týkající se prodeje pozemku p. č. 75/1
o výměře 1686 m2 k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu nových skutečností a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměrách dle GP,
který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 17 04 08 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej pozemků p. č. 672/1 o výměře 306 m 2, p. č. 672/2 o výměře 7 m2 a části pozemku
p. č. 673/2 (dle GP č. 2515-206/2016 se jedná o p. č. 673/5 o výměře 185 m 2), vše
v k. ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro B. G. a
Š. G. za cenu 343.620,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 04 08 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a výkup pozemků
v k. ú. Podmokly a
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schva luje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 06 06 28 ze dne 30.06.2016, týkající
se nabytí pozemku p. č. 1271/3 k. ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových
skutečností a
2. výkup částí pozemků p. č. 1271/2, p. č. 1271/3 a p. č. 1271/4, dle GP č. 3946-127/2016
se jedná o pozemek p. č. 1271/45 o výměře 187 m2, pozemek p. č. 1271/48 o výměře
265 m2 a pozemek p. č. 1271/49 o výměře 411 m 2, vše v k. ú. Podmokly z majetku
společnosti Centrum Pivovar a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha
za cenu 3,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 04 08 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
zatížit části pozemků p. č. 393/24 a p. č. 393/33 vše v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovodní řad – stavba Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul. – I. etapa –
vodovodní řad V 1-1, V 1-2) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka zařízení, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 04 08 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schva luje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 03 07 11 ze dne 30. 3. 2017
týkající se prodeje části pozemku p. č. 604/5 v k. ú. Děčín-Staré Město ve smyslu změny
označení kupujícího, a to z původního textu „do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky
bytových jednotek domu č. p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III“ nově na text
„pro Společenství vlastníků jednotek domu Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO
22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín“, z důvodu
žádosti kupujícího o prodej pozemku za účelem výkonu vlastnických práv.
Usnesení č. ZM 17 04 09 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 31.03.2017 do 27.04.2017 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.
Předseda návrhové komise:

MUDr. Ladislav Trněný v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Weiss v.r.
Hana Pacinová v.r.
Mgr. Marie B l a ž k o v á
primátorka
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v.r.

