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 22. 02. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 02 02 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu MUDr. Ladislava Trněného a Ing. Martina Weisse.
Usnesení č. ZM 18 02 02 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Jiří Zeman
Pavel Sinko
Daniela Trojanová

Usnesení č. ZM 18 02 03 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 18 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo způsoby volby člena a předsedy finančního výboru
zastupitelstva města a
rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 18 02 04 02
Zastupitelstvo města
volí
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volební komisi ve složení: Mgr. Václav Lešanovský, Hana Pacinová, Mgr. Milan
Rosenkranc.
Usnesení č. ZM 18 02 04 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, Mgr. Petra Látala
dalším členem finančního výboru.
Usnesení č. ZM 18 02 04 04
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, Ing. Vladislava Rašku
předsedou finančního výboru.
Usnesení č. ZM 18 02 05 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018.
Usnesení č. ZM 18 02 05 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
17.1.2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 02 05 03
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 25.01.2018.
Usnesení č. ZM 18 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“
a
schva luje
uzavření partnerské smlouvy s organizací Charitní sdružení Děčín, z.s.
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Usnesení č. ZM 18 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový
podnik Děčín v likvidaci, se sídlem Teplická 31/45, Děčín IV - Podmokly, IČO: 00003891 a
schva luje
1. Závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku - Bytový podnik Děčín v likvidaci
vč. účetní závěrky v předloženém znění,
2. vyúčtování poskytnutých peněžních záloh Bytovému podniku Děčín v likvidaci
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město
Děčín a spádové obce od 01.04.2018 do 31.12.2018 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 01.04.2018 do 31.12.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s.,
IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.
Usnesení č. ZM 18 02 05 07
Zastupitelstvo města se seznámilo s dokumentem „Místní plán inkluze Děčín 2018 - 2021“
a
schva luje
tento dokument.
Usnesení č. ZM 18 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí na projekt “Program zeleň do měst a
jejich okolí - park ul. U Plovárny“ a
schva luje
odmítnutí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Program
zeleň do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny“, a to na základě navrhovaných změn,
které jsou v této oblasti plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci.
Případná realizace bude hrazena z vlastních zdrojů.
Usnesení č. ZM 18 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo podání občanů nazvané jako „Petice za zachování provozu
Víceúčelové sportovní haly v Děčíně“ a
bere na vědomí
přijetí podání občanů nazvané jako „Petice za zachování provozu Víceúčelové sportovní
haly v Děčíně“.
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Usnesení č. ZM 18 02 05 10
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost
na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)“
a
schva luje
přijetí dotace z prostředků Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Strategický
dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)“.
Usnesení č. ZM 18 02 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se
stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části
společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol
zřízených statutárním městem Děčín.
Usnesení č. ZM 18 02 05 13
Zastupitelstvo města projednalo přípravu žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího
můstku v Děčíně“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího můstku v Děčíně“ do programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
pro rok 2018 z Ministerstva kultury v celkové odhadované výši 1.051.097,56 Kč
bez DPH (1.271.828,05 Kč včetně DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
1.051.097,56 Kč bez DPH (1.271.828,05 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v
předpokládané výši 210.219,51 Kč bez DPH (254.365,61 Kč včetně DPH).

minimální

Usnesení č. ZM 18 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schva luje
nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín“ ve smyslu:
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1. doplnění čl. I odst. 2 ve znění „ ... zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských
kolonií, kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města prodána.“
2. vypuštění v článku IV bod 2 v celém znění, vypuštění poslední věty v bodě 3, doplnění
v bodě 5 - rozhodnutí orgánů se změnou druhu, využití pozemku, v bodě 7 a 8 doplnění
dle důvodové zprávy
3. změna čl. V bod 2 ve smyslu změny slovosledu
4. doplnění v čl. VI bod 4 věty „ V případě odstoupení kupujícího vybraného
v dohadovacím řízení bude další žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce.“ a zrušení
této věty v bodě 5
5. doplnění v článku VII bod 3 slova může
6. změna v článku X bod 3, z důvodu změny daňových předpisů
7. doplnění v příloze č. 1 účel - Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající
účelovou komunikací, a to pro pásmo I., II. a III. cenu 300 Kč/m 2 a s tím související
doplnění účelu využití v pásmu I. a II. o text „(mimo účelové komunikace)“ účel Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským účelům), a to pro pásmo III. cenu
100 Kč/m2 účel - Ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené o text
„(zahrada, zázemí k vlastní nemovitosti)“ a s tím související doplnění a upřesnění
v části přílohy č. 1 – Vysvětlivky vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky
o schválení.
Usnesení č. ZM 18 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 40/4 k. ú. Nebočady o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2.
Usnesení č. ZM 18 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a výkup částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb
a
nezveřejňuje
záměr města směnit
 část pozemku st. p. č. 73/1 a část pozemku p. č. 309/1 v k. ú. Dolní Žleb do majetku
města a
 části pozemků p. č. 505/1 a p. č. 572 v k. ú. Dolní Žleb, z majetku města a
schva luje
výkup části pozemku st. p. č. 73/1 a části pozemku p. č. 309/1 v k. ú. Dolní Žleb do majetku
města, o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem
a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 3, dle GP 151-177/2017 nově označeno jako díl „a“ o výměře
150 m2 k. ú. Hoštice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele
J. a H. J., za cenu 30.000,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 18 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schva luje
prodej pozemku st. p. č. 104 o výměře 182 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele M. a V. Š., za cenu 54.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
prodej pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro p. K. B., za cenu 49.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 02 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
prodej pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m 2 v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. J. a E. K., za cenu 97.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku p. č. 2857/16
v k. ú. Podmokly, za účelem rozšíření místní komunikace ul. Lidická a
neschva luje
výkup části pozemku p. č. 2857/16 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 420 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana V. J.,
za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 02 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Děčín do majetku města a
schva luje
uzavření smlouvy č. 21/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod
pozemků p. č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p. č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k. ú. Děčín, do majetku
města.
Usnesení č. ZM 18 02 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schva luje
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částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 10 05 11 ze dne 14. 12. 2017, týkající se výše kupní
ceny, z původního textu „za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu
dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 804/006/2018, tj. 64.000,00 Kč + ostatní
náklady“, v návaznosti na žádost kupující s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.
Usnesení č. ZM 18 02 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ve věci výkupu pozemků
v k. ú. Chrochvice a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 11 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků
v k. ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a
2. výkup pozemků p. č. 564/4 o vým. 524 m2 a p. č. 593/2 o vým. 943 m2 vše
v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví
p. R. L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z., za cenu 29.340,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků a
neschva luje
výkup pozemku p. č. 384/5 o vým. 5899 m2 v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. R. L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z., za cenu
300 Kč/m2, tj. 1.769.700,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 18 02 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a výkup pozemků
v k. ú. Chrochvice a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 13 ze dne 26. 10. 2017 ve věci výkupu pozemků
v k. ú. Chrochvice v plném znění, z důvodu nového návrhu vlastníků pozemků a
2. výkup pozemků p. č. 391/2 o vým. 1207 m2, p. č. 396/3 o vým. 257 m2 a p. č. 564/2
o vým. 670 m2, vše v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z podílového spoluvlastnictví p. R. L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z., za cenu 42.680,00 Kč +
ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků a
3. výkup části pozemku p. č. 396/2 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví
p. R. L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z., za cenu 20 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 18 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.01.2018 do 22.02.2018 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: MUDr. Jiří Zeman v.r.

Předseda volební komise:

Mgr. Václav Lešanovský v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Ladislav Trněný v.r.

Ing. Martin Weiss v.r.

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