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 26. 04. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 04 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu MUDr. Annu Briestenskou a Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 18 04 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Valdemar Grešík
Dagmar Toncarová

Usnesení č. ZM 18 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schva luje
program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 18 04 03 01
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 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9
(SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506,
r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání
uvedených hodnot po přechodu na přepočet prostřednictvím denostupňů v poměru
daného roku a tzv. normového roku (50letý průměr), pro objektivní vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť
tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji
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zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních
příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců magistrátu.
Usnesení č. ZM 18 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost Y. L. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za Y. L. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného
za byt v ul. U Starého mostu 134/12, Děčín III ve výši 55.176,00 Kč, a to o snížení na 10 %,
tj. na částku 5.518,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 04 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost J. K. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za J. K. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného
za byt v ul. Příčná 349/2, Děčín III ve výši 1.129.148,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj.
na částku 112.915,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 04 03 04
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
14.3.2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 04 03 05
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Vlastu Nešněrovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 04 03 06
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Františka Vaška do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 04 03 07
Zastupitelstvo města
zvolilo

2

pana Miroslava Švarce do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 04 03 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh změn Zásad postupu statutárního města Děčín
při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území
statutárního města Děčín a
schva luje
novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace
v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín
s účinností od 27.04.2018.
Usnesení č. ZM 18 04 03 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí
pro rok 2018 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2018 u žádostí
ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. Agentura Naděje, z.s. - Odlehčovací služba: 54.000,00 Kč
2. Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace: 63.000,00 Kč
3. Agentura Osmý den, o.p.s. - Poradna: 52.000,00 Kč
4. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s. Odborné sociální poradenství, činnost CSP AVAZ: 102.000,00 Kč
5. Agentura osobní asistenční služby z.ú. - Osobní asistenci: 92.000,00 Kč
6. Centrum Lira, z.ú. - Raná péče: 94.000,00 Kč
7. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace: 75.500,00 Kč
8. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociálně terapeutické dílny: 68.000,00
Kč
9. "Cinka" z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku: 107.000,00 Kč
10. "Cinka" z.s. - Tančím s knihou v ruce: 10.000,00 Kč
11. Demosthenes, o.p.s. - Raná péče: 23.000,00 Kč
12. Dobrá rodina o.p.s. - Vybavení herny pro terapii hrou: 0,00 Kč
13. Dobrá rodina o.p.s. - Letní dětský pobyt pro děti z pěstounských rodin: 10.000,00 Kč
14. Fokus Labe, z.ú. - Sociální rehabilitace Děčín: 92.000,00 Kč
15. Fokus Labe, z.ú. - Sociálně aktivizační služby Děčín: 60.000,00 Kč
16. Fokus Labe, z.ú. - Odborné sociální poradenství Děčín: 60.000,00 Kč
17. Fokus Labe, z.ú. - Terénní komunitní tým: 76.000,00 Kč
18. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny
s dětmi): 248.000,00 Kč
19. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanská poradna Děčín: 222.000,00 Kč
20. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád: 130.000,00 Kč
21. JIPRO-CASH s.r.o. - Domov se zvláštním režimem: 102.000,00 Kč
22. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba: 122.000,00 Kč
23. JUDr. Hana Kozáková - Odlehčovací služba: 89.000,00 Kč
24. Jurta, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny: 62.000,00 Kč
25. Jurta, o.p.s. - Sociální rehabilitace: 70.000,00 Kč
26. Jurta, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení: 62.000,00 Kč
27. Jurta, o.p.s. - Chráněné bydlení: 62.000,00 Kč
28. Mateřské centrum Bělásek, z.s. - Společnou cestou: 60.000,00 Kč
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29. Mateřské centrum Bělásek, z.s. - Mikrojesle: 300.000,00 Kč
30. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem: 122.000,00 Kč
31. Oblastní charita Česká Kamenice - Chráněné bydlení: 62.000,00 Kč
32. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Pečovatelská služba: 73.000,00 Kč
33. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Odlehčovací pobytová služba:
57.000,00 Kč
34. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Domov se zvláštním režimem:
127.000,00 Kč
35. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat do společnosti:
84.000,00 Kč
36. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat dítěte do rodiny:
68.000,00 Kč
37. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Denní centrum pro seniory Děčín: 17.000,00 Kč
38. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Poradna Prosapia: 17.000,00 Kč
39. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Pečovatelská služba Prosapia Děčín: 22.000,00 Kč
40. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum podpory rodiny: 50.000,00 Kč
41. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC: 80.000,00 Kč
42. Spirála, Ústecký kraj, z.s. - Centrum krizové intervence: 20.000,00 Kč
43. Spirála, Ústecký kraj, z.s. - Intervenční centrum: 29.000,00 Kč
44. Svaz tělesně postižených v České Republice z.s. místní organizace Děčín - Klub dobré
pohody: 40.000,00 Kč
45. Svaz neslyšících osob v ČR z.s. - Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín:
25.000,00 Kč
46. Svaz neslyšících osob v ČR z.s. - Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj:
43.000,00 Kč
47. Valerie - Homecare s.r.o. - Domov pro seniory: 107.000,00 Kč
48. Valerie - Homecare s.r.o. - Terénní odlehčovací služba: 42.000,00 Kč
49. Valerie - Homecare s.r.o. - Doprava pro seniory: 25.000,00 Kč
50. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. - Krizová poradna: 293.000,00 Kč
51. Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - Nízkoprahové denní centrum: 249.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 04 03 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost Z. K. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s Z. K. v celkové výši 19.343,00 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 04 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh změny Zásad postupu statutárního města Děčín
při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod
pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a
schva luje
novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace
v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném
území statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.
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Usnesení č. ZM 18 04 03 12
Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské
komory Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč a
rozhodlo
o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí
nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 04 03 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dokumentu „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším
výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami“ a
schva luje
dokument „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními
podmínkami“.
Usnesení č. ZM 18 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3656/4 o vým. 12 m2 a části pozemků dle GP č. 4020121/2017 nově ozn. jako p. p. č. 3652/1 o vým. 210 m2, p. č. 3652/2 -díl „c“ o vým. 51 m2,
p. č. 3658/7 - díl „b“ o vým. 0,48 m2, p. č. 3656/1 - díl „i“ o vým. 246 m2, p. č. 3656/3 o vým.
78 m2 a díl „f“ o vým. 13 m2, v k. ú. Podmokly, s podmínkou zatížení pozemku, dle GP č. 4020121/2017 nově ozn. jako p. p. č. 3652/2, služebností inženýrské sítě – práva umístění, užívání
a údržby podzemního vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství dle GP, který bude
vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 18 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 389, dle GP č. 4059-2/2018 nově ozn. jako
p. p. č. 389/2 o vým 82 m2, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 18 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Dolní Žleb.
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Usnesení č. ZM 18 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a
část pozemku p. č. 1385/1 vše v k. ú. Děčín o výměře stanovené geometrickým plánem, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13
o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o vým. 56 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a
příslušenstvím pro V. P. za cenu 309.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín formou dohadovacího
řízení a po úpravě
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 118 o vým. 392 m2 v k. ú. Děčín formou dohadovacího
řízení s tím, že cena stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ činí 901.600,00 Kč a je
výchozí cenou pro toto řízení a





s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 118 k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze
a jízdy (služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p. č. 117, p. č. 119 a p. č. 123/3
k. ú. Děčín;
s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p.
č. 118 v k. ú. Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní
smlouvy, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům
(městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Prodávající na základě vyjádření těchto
subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro prodávajícího
akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj
akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího
se stanou přílohami této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající
rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu
písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší.
Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu
těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany
prodávajícího ani v případě jeho neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto
nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva zrušena či jinak
odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín realizovat jiný
záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní
smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od
smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni
podpisu této smlouvy.
s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města
Děčín, a to na dobu 10 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako
právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.
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Usnesení č. ZM 18 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
schva luje
nabytí pozemků p. č. 405/14 o vým. 149 m2, p. č. 405/16 o vým. 290 m2 a p. č. 416/4 o vým.
163 m2 v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 04 04 08
Zastupitelstvo města
neschva luje
výkup pozemků p. č. 276/105 o výměře 1243 m 2, p. č. 276/106 o výměře 77 m2, p. č. 276/107
o výměře 106 m2, p. č. 240/5 o výměře 409 m2, p. č. 184/7 o výměře 958 m2, p. č. 184/6
o výměře 1741 m2, p. č. 184/8 o výměře 1201 m2 a p. č. 184/3 o výměře 363 m2 vše
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 18 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.03.2018 do 26.04.2018 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.
Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Anna Briestenská v.r.

Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

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