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 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 14.12.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 17 10 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Milana Rosenkrance a Václava Němečka.

Usnesení č. ZM 17 10 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Šárka Zimová Dostálová
Dagmar Toncarová
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

Usnesení č. ZM 17 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném
na úřední desce.
Usnesení č. ZM 17 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 a
schva luje
rozpočet statutárního města Děčín na rok 2018 v celkovém objemu příjmů 841 913 tis. Kč,
výdajů 962 326 tis. Kč a financování 120 413 tis. Kč vč. rozpočtu hospodářské činnosti správy bytového fondu města a
stanoví
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závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny
se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit, s výjimkou správy bytového fondu,
kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a údržbu.
Usnesení č. ZM 17 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město
Děčín a spádové obce od 01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a
Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od
01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO
25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.
Usnesení č. ZM 17 10 04 02
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 30 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky pro
rok 2018 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Děčín tvoří zčásti nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních
služeb Děčín, p. o. a
schva luje
přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 30 k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky pro rok 2018 poskytnuté
z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb
Děčín tvoří zčásti nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli
v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti
sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
Usnesení č. ZM 17 10 04 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce
hřeje“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce
hřeje“ jehož záměrem je úprava zahrady mateřské školy Tylova 814/1, Děčín II, v rámci
Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 1.002.675,00 Kč vč. DPH,
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3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 502.675,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 17 10 04 04
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Rekonstrukce bytových jednotek
v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytových jednotek
v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního
bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného operačního programu,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 2.129.014,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 212.901,40 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 17 10 04 05
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ a
schva luje
podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ do dotačního titulu
Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.
Usnesení č. ZM 17 10 04 06
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a VO podél silnice
I/13 - I. etapa“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“
do programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a VO podél silnice
I/13 - I. etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 0,5 mil. Kč
včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci chodníkové plochy,
3. financování VO v rámci výměny veřejného osvětlení v ul. Pivovarská a Teplická
v předpokládané min. výši 1,5 mil. Kč včetně DPH.
Usnesení č. ZM 17 10 04 07
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 15.11.2017.
Usnesení č. ZM 17 10 04 08
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
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rozhodlo
o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 10 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci a
schva luje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci, týkající se výše kompenzace veřejné služby za
rok 2018 mezi Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI,
IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 17 10 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2018 a
schva luje
1. poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 10 04 11
Zastupitelstvo města po seznámení se s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro SO ORP Děčín na období 2017 - 2023
schva luje
dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín na období 2017 - 2023.
Usnesení č. ZM 17 10 04 12
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob
ze SVL na trhu práce“ a
schva luje
přijetí dotace z operačního programu Zaměstnanost na projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob
ze SVL na trhu práce“.
Usnesení č. ZM 17 10 04 13
Zastupitelstvo města projednalo podání občanů nazvané jako „Petice občanů z Letné proti
výstavbě nového azylového domu v Děčíně na Letné, Řecká ulice“ a toto po doplnění
bere na vědomí
a
pověřuje
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1. tajemníka magistrátu vyhotovením odpovědi.
2. radu města k jednání se zástupci petičního výboru.
Usnesení č. ZM 17 10 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
zatížit část pozemku p. č. 1165 k. ú. Bělá u Děčína (dle GP č. 775-31/2017) věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.- I. etapavodovodní řad V 1-1, V 1-2“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka zařízení - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469,
Přítkovská 1689, Teplice, bezúplatně a
bere na vědomí
zřízení věcného břemene 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 na části pozemku p. č. 393/30,
části pozemku p. č. 393/31, části pozemku p. č. 393/20 a části pozemku p. č. 393/7 vše
v k. ú. Bělá u Děčína dle GP č. 775-31/2017 pro oprávněného – Severočeská vodárenská
společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, od povinného – vlastníků pozemků
p. č. 393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k. ú. Bělá u Děčína, bezúplatně s tím, že náklady
spojené s vyhotovením a vložením smlouvy do katastru nemovitostí uhradí investor stavby –
město Děčín.
Usnesení č. ZM 17 10 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2164/3 o vým. 20 m 2 a část
pozemku p. č. 2988 o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 17 10 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2944 o výměře dle GP v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 17 10 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 60/4 o vým. 42 m 2 v k. ú. Krásný Studenec.
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Usnesení č. ZM 17 10 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 228/16 o vým. 88 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 17 10 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 228/16 o vým. cca 40 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 17 10 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1546/1 k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 17 10 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města směnit:
 z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 270/1 o výměře cca 190 m 2
a část p. č. 677/1 o výměře cca 65 m2 vše v k. ú. Chrochvice
 do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře
cca 255 m2 v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 17 10 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
schva luje
prodej pozemků p. č. 761/72 o výměře 16 m2 a p. č. 761/74 o výměře 14 m2 v k. ú. Bynov, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro Společenství vlastníků domu Na Pěšině 278 a 279,
Děčín, se sídlem Na Pěšině 278, 405 05 Děčín IX, IČO 25472712, za cenu 27.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 10 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 884/3 o vým. 25 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí
nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku č. 3217-090/2017AC ve výši 10.880,00 Kč +
ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 17 10 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej částí pozemků p. č. 576/4 a p. č. 577/1, dle GP č. 887-110/2017 nově ozn. jako
pozemek p. č. 576/4 – díl „a“ o vým. 491 m2 a díl „c“ o vým. 67 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro Z. M. za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 10 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Horní
Oldřichov a
schva luje
výkup části pozemků p. č. 487/1 a p. č. 488 v k. ú. Podmokly a části pozemků p. č. 1577/1 a
p. č. 1526/4 v k. ú. Horní Oldřichov, dle GP č. 3988,837-67/2017 nově ozn. jako
p. p. č. 487/4 o vým. 125 m2, p. č. 488/2 o vým. 8 m2 v k. ú. Podmokly, p. p. č. 1526/5 o vým.
54 m2 a díl „a“ o vým. 4 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, z majetku společnosti Comwell
s. r. o., Teplická 619/18a, Děčín IV, za cenu 327.510,00 Kč + ost. náklady, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 17 10 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.12.2017 do 14.12.2017 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Šárka Zimová Dostálová v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

Václav Němeček v.r.

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

