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 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 29.06.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 17 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Dagmar Toncarovou a Václava Němečka.
Usnesení č. ZM 17 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Mgr. Milan Rosenkranc
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA

Usnesení č. ZM 17 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném
na úřední desce.
Usnesení č. ZM 17 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2016 včetně účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2016 a
schva luje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2016,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2016, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 17 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace Labské plavební společnosti,
s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2
schva luje
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s.r.o., dle důvodové zprávy,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 17 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2018 a
schva luje
Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín
pro rok 2018.
Usnesení č. ZM 17 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Plánu odpadového hospodářství města Děčína a
schva luje
Plán odpadového hospodářství města Děčína na období 2017 – 2021.
Usnesení č. ZM 17 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Š. H. a pana M. M. o prominutí poplatku
z prodlení, vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu Š. H.
a panem M. M. ve výši 1.195.705,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
119.571,00 Kč a o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení za paní Š. H. ve výši
1.141.680,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 114.168,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 06 05 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Z. G. o povolení splátek nedoplatku
za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu vč. příslušenství za byt č. 39
v ul. Tržní 1932/26, Děčín IV a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 17 06 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. K. o povolení splátek nedoplatku
za umístění zvířat v městském útulku a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 15 04 05 09 ze dne 23.04.2015 a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi
Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV,
IČ 00212504 a statutárním městem Děčín a
rozhodlo
o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný
převod části silnice č. I/62, ul. Ústecká v délce 1,400 do majetku statutárního města Děčín
v návaznosti na stavbu „I/62 Děčín - Vilsnice, I., II., III. stavba“ a
schva luje
1. nabytí komunikace ul. Ústecká v délce 1,400 km a části pozemku p. č. 3657/86,
p. č. 3657/16, p. č. 3657/28, p. č. 3710/31 v k. ú. Podmokly formou daru z majetku
Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku statutárního města Děčín,
2. uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 17 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana L. K. o prominutí ostatní pohledávky
dle Směrnice č. 4 - 5 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín a
neschva luje
žádost pana L. K. o prominutí ostatní pohledávky za umístění zvířat v městském útulku
ve výši 23.267,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
17.5.2017 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 17 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Územní studie ORP Děčín“ a
schva luje
znění tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 17 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo informace
prostřednictvím působení domovníků“ a

o

projektu

„Zlepšení

kvality

bydlení

schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení
domovníků“ do Operačního programu Zaměstnanost,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 700.900,00 Kč vč. DPH
(579.256,00 Kč bez DPH),
3. zajištění spolufinancování projektu ze stany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 87.455,00 Kč vč. DPH (72.277,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 17 06 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
pro Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ 005 27 076 na akci „Srdce nad Olympem“
v roce 2017 a
rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 06 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh Děčínské sportovní, p. o. na konání a organizaci
Hudebního festivalu Labefest 2018 v rámci Městských slavností Děčín 2018 a
souhlasí
1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2018 v rámci Městských slavností Děčín 2018
v navrhovaném rozsahu dle přílohy č. 1,
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2018 ve výši 844.000,00 Kč v rámci
schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018.
Usnesení č. ZM 17 06 05 15
Zastupitelstvo města projednalo opravu vyhlídkového pavilonu Elbwarte – Labská Stráž a
schva luje
přijetí dotace z Fondu Ústeckého kraje.
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Usnesení č. ZM 17 06 05 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sokolské župy Severočeská - Novákova, Děčín,
Dlouhá jízda 1256/13, IČ 46717404 o poskytnutí dotace na zajištění akce „Tyršův Děčín“
v roce 2017 a
rozhodlo
poskytnout dotaci ve výši 200.000,00 Kč Sokolské župě Severočeská - Novákova
na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 06 05 17
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
a
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Děčín k zaslání odpovědi zástupci petičního výboru ve znění,
které je přílohou předkládaného materiálu.
Usnesení č. ZM 17 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat nemovitosti, a to pozemek st. p. č. 265/2 o výměře 224 m 2, jehož
součástí je stavba čp. 7, pozemek st. p. č. 281 o výměře 310 m 2, jehož součástí je stavba
čp. 6, pozemek st. p. č. 282 o výměře 372 m2, jehož součástí je stavba čp. 47, pozemek
p. č. 629/3 o výměře 102 m2, pozemek p. č. 1302/2 o výměře 141 m2 a část pozemku
p. č. 629/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 17 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 374/1 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 1447 m2 a 925 m2) v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 17 06 06 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 40 m 2.
Usnesení č. ZM 17 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
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zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 933/2 v k. ú. Březiny u Děčína o výměře cca 34 m 2.
Usnesení č. ZM 17 06 06 05
Zastupitelstvo města projednala problematiku prodeje části pozemku p. č. 1599
v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m 2).
Usnesení č. ZM 17 06 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1679/2 o výměře 24 m 2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 06 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly o výměře dle GP, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 17 06 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 271/6 o vým. 317 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 17 06 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 276/128 o výměře 236 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína,
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 276/23 věcným břemenem práva chůze a jízdy
(služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p. č. 276/128 k. ú. Březiny u Děčína,
bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 06 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 502/1 k. ú. Dolní Žleb o výměře 141 m 2.
Usnesení č. ZM 17 06 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 895 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 17 06 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schva luje
1. prodej části pozemku st. p. č. 822, dle GP č. 833-15/2017 nově ozn. jako st. p. č. 822
o výměře 16 m2, v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele K. a S. P., za cenu 8.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po uskutečnění demolice části objektu na části
pozemku stp. č. 822 v k. ú. Horní Oldřichov, vše dle projektové dokumentace “Demolice
objektu, stavební úpravy“ zpracované Ing. Jaromírem Matějíčkem, č. zakázky 248/2016
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku st. p. č. 822,
dle GP č. 833-15/2017 nově ozn. jako st. p. č. 822 o výměře 16 m 2, v k. ú. Horní
Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a S. P., za cenu
8.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že kupní smlouva bude
uzavřena po uskutečnění demolice části objektu na části pozemku stp. č. 822 v k. ú.
Horní Oldřichov, vše dle projektové dokumentace “Demolice objektu, stavební úpravy“
zpracované Ing. Jaromírem Matějíčkem, č. zakázky 248/2016.
Usnesení č. ZM 17 06 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín (dle GP č. 2535-018/2017 se jedná
o p. č. 77/17 o výměře 121 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele R. F. a
J. F., za cenu 222.640,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 06 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
schva luje
prodej částí pozemku p. č. 676/1, dle GP č. 758-102/2016 nově označené jako p. č. 676/1
o výměře 64 m2 a p. č. 676/4 o výměře 329 m2 vše v k. ú. Bynov, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele J. a M. K., za cenu 196.500,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 17 06 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
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schva luje
prodej části pozemku p. č. 75/1, dle GP č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/1
o vým. 135 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro Lesy ČR
s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové za cenu 27.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 17 06 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 75/1, dle GP č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/3
o vým. 1057 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J.
a O. Ch. za cenu 211.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 06 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 75/1, dle GP č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/4
o vým. 494 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní O. G.
za cenu 98.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 06 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 505/1, dle GP č. 226-246/2015 nově ozn. jako p. p. č. 505/5
o vým. 42 m2, k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
spoluvlastnictví pro p. J. K. a p. J. K., za cenu 2.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 06 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
schva luje
směnu částí pozemků
 z majetku statutárního města Děčín 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, se všemi součástmi
a příslušenstvím, do majetku spol. MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha –
Hloubětín, za cenu ostatních nákladů
 do majetku statutárního města Děčín 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, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku spol. MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha –
Hloubětín, za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 17 06 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schva luje
revokaci usnesení č. ZM 16 10 05 16 ze dne 15.12.2016, týkající se schválení smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016
na bezúplatný převod pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín do vlastnictví statutárního města
Děčín v plném znění, z důvodu neudělení schvalovací doložky ke smlouvě o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016 ze strany Ministerstva
životního prostředí.
Usnesení č. ZM 17 06 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
schva luje
výkup pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m 2 v k. ú. Děčín 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,
za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 17 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.05.2017 do 29.06.2017 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Dagmar Toncarová v. r.
Václav Němeček v. r.

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