Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28. 06. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc. a Františka Pelanta.
Usnesení č. ZM 18 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Hana Pacinová
MUDr. Jiří Zeman
Šárka Zimová Dostálová

Usnesení č. ZM 18 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2017 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 a výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 a
schvaluje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2017,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017, na základě vyjádření
auditora TOPAUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 18 06 04 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 35. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 03.05.2018.
Usnesení č. ZM 18 06 04 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 36. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.06.2018.
Usnesení č. ZM 18 06 04 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 5/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
23. 5. 2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 06 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní A. J. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní A. J. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Březová 186/19, Děčín III ve výši 234.072,00 Kč, a to o snížení
na částku 136.284,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 06 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury na p. p. č. 2879 v k. ú. Podmokly k rodinným domům v ul. Lovecká manželů
C. B. a P. B., manželů R. J. a M. J., manželů V. P. a J. P. a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům C. B. a P. B., manželům R. J. a M. J. a manželům
V. P. a J. P. na výstavbu technické infrastruktury na p. p. č. 2879 v k. ú. Podmokly
k rodinným domům č. p. 1972 na st. p. č. 2881/7, č. p. 1989 na st. p. č. 2875/5 a č. p. 1991
na st. p. č. 2875/6 v ul. Lovecká dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury s těmito stavebníky v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 06 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost J. Š. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 154 na st. p. č. 209/1 v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodlo
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1. o poskytnutí účelové dotace J. Š. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 488/4 a 486/8 v k. ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č. p. 154
na st. p. č. 209/1 v k. ú. Krásný Studenec dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 06 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů V. a J. M. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 23 na st. p. č. 59 v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům V. a J. M. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 60/1 a 61 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 23 na st. p. č. 59
v k. ú. Vilsnice dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 06 04 08
Zastupitelstvo města projednalo Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického
plánu rozvoje města Děčín pro rok 2019 a
schvaluje
Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín
pro rok 2019.
Usnesení č. ZM 18 06 04 09
Zastupitelstvo města projednalo informaci o vývoji situace kolem úprav kolejiště nádraží
Děčín-východ a
bere na vědomí
informaci o vývoji situace kolem úprav kolejiště nádraží Děčín-východ,
potvrzuje
zájem statutárního města Děčín o budoucím využití uvolňovaných pozemků a staveb pro
rozvoj města a
ukládá
vedení města pokračovat v podpoře záměru využití v budoucnu uvolňovaných pozemků a
staveb k rozvoji města a hledat možnosti financování či spolupráce na těchto záměrech.
Usnesení č. ZM 18 06 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dohody o změně výše příspěvku do Destinačního
fondu Českého Švýcarska a
schvaluje
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revokaci usnesení č. ZM 17 04 06 01 ze dne 27.4.2017 a usnesení č. ZM 17 09 03 01 ze dne
30.11.2017 a
schvaluje
uzavření dohody o změně výše příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska
s ročním příspěvkem města ve výši 50 000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 06 04 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní B. P. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní B. P. v celkové výši 10.908,40 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 06 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci
Hudebního festivalu Labefest 2019 v rámci Městských slavností Děčín 2019 a
souhlasí
1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2019 v rámci Městských slavností Děčín 2019
v navrhovaném rozsahu dle přílohy č. 1,
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2019 ve výši 844.000,00 Kč v rámci
schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019.
Usnesení č. ZM 18 06 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
schvaluje
1. změnu tarifních podmínek,
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním městem
Děčín a Ústeckým krajem s platností od 1.9.2018.
Usnesení č. ZM 18 06 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.

4

Usnesení č. ZM 18 06 04 15
Zastupitelstvo města projednalo možnosti participace veřejnosti na rozpočtu města a
schvaluje
1. realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2019 - Tvoříme Děčín 2019 s tím,
že změna pravidel a harmonogramu bude schválena radou města,
2. vyčlenit v návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2019 částku 5 mil. Kč na participativní část
rozpočtu města - Tvoříme Děčín 2019.
Usnesení č. ZM 18 06 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o spolupráci v rámci stavby I/62, Děčín Vilsnice a
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a o poskytnutí finančního příspěvku Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 200 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 18 06 04 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace Sportovního klubu Děčín, z.s. a
rozhodlo
o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Děčín, z.s., na obnovu části šaten atletického stadionu
ve výši 200.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 18 06 04 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost TJ Unionu Děčín - spolek o poskytnutí dotace a
rozhodlo
o poskytnutí dotace TJ Unionu Děčín - spolek ve výši 100.000,00 Kč na realizaci umělého
zavlažování hřiště a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v upraveném
znění.
Usnesení č. ZM 18 06 04 21
Zastupitelstvo města projednalo koncepční dokument „Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 2028“ a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 18 06 04 22
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Ekoautomobil“ a
schvaluje
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na tuto akci.
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Usnesení č. ZM 18 06 04 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh projektu Chytrá karta Dopravního podniku města
Děčína, a.s. a
schvaluje
1. realizaci projektu DPmD, a.s. projekt Chytrá karta,
2. finanční podporu ze strany města na realizaci a implementaci v maximální výši až
800.000,00 Kč + DPH,
3. finanční podporu ze strany města pro provoz v maximální výši až 180.000,00 Kč + DPH,
4. finanční podporu ze strany města pro marketing v maximální výši až 420.000,00 Kč +
DPH.
Usnesení č. ZM 18 06 04 24
Zastupitelstvo města projednalo problematiku projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
pro SO ORP Děčín a
schvaluje
předfinancování tohoto projektu z rezervy města pro rok 2018 ve výši 330 tis. Kč a následně
v rámci rozpočtu v jednotlivých následujících letech v předpokládané výši: 2019 - 395 tis. Kč,
2020 - 395 tis. Kč, 2021 - 395 tis. Kč, 2022 - 66 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 18 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku p. č. 2879 v k. ú. Podmokly
(ul. Lovecká) a
schvaluje
bezúplatný převod - formou daru - pozemku p. č. 2879 o výměře 1372 m2 v k. ú. Podmokly
(plocha pod asfaltovým povrchem i venkovní úpravy), se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví V. P., R. J., C. B., po kolaudaci „Obslužné komunikace ul. Lovecká na p. č. 2879
k. ú. Podmokly“.
Usnesení č. ZM 18 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 1247/7 o výměře 146 m2, p. č. 1247/6 o výměře 198 m2,
p. č. 1247/5 o výměře 606 m2, p. č. 1247/2 o výměře 268 m2, p. č. 1259/1 o výměře 1506 m2 a
části p. č. 1247/4 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly, pod místními
komunikacemi, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – SŽDC, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 18 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ve věci směny
pozemků a
schvaluje
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1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 07 ze dne 30. 11. 2017 týkající se směny
pozemků v k. ú. Prostřední Žleb ve smyslu vypuštění textu “p. č. 1243/7 o výměře
2368 m2“ z důvodu změny způsobu nabytí pozemku a
2. nabytí pozemku p. č. 1243/7 o výměře 2368 m2 v k. ú. Prostřední Žleb pod stavbou místní
komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením
57c, bezúplatným převodem od ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 06 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků a
zveřejňuje
záměr města směnit
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 790, o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína, pozemek p. č. 518/2 o vým. 538 m 2 a pozemek
p. č. 520 o vým. 242 m2 oba v k. ú. Bynov, pozemek p. č. 1113 o vým. 6405 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město, část pozemku p. č. 850 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Křešice u Děčína, pozemek p. č. 411/3 o vým. 801 m2, pozemek p. č. 411/4 o vým.
598 m2, pozemek p. č. 411/6 o vým. 45 m2, pozemek p. č. 412/2 o vým. 88 m2, pozemek
p. č. 412/3 o vým. 204 m2, pozemek p. č. 412/5 o vým. 665 m2, pozemek p. č. 412/7
o vým. 695 m2, pozemek p. č. 414/10 o vým. 149 m2, pozemek p. č. 414/11 o vým. 556 m2,
pozemek p. č. 414/16 o vým. 162 m2, pozemek p. č. 414/18 o vým. 468 m2, pozemek
p. č. 414/20 o vým. 1361 m2, pozemek p. č. 414/4 o vým. 1015 m2, pozemek p. č. 414/6
o vým. 543 m2, vše v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 1097/11 o vým. 841 m 2, pozemek
p. č. 1122/6 o vým. 3111 m2 a pozemek p. č. 1122/7 o vým. 215 m2 vše v k. ú. Prostřední
Žleb;
- do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 322 o vým. 1832 m 2, pozemek
p. č. 324 o vým. 1520 m2, pozemek p. č. 341/1 o vým. 349 m2 a pozemek p. č. 381/2
o vým. 690 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pozemek p. č. 173/1 o vým. 17762 m 2, pozemek
p. č. 173/2 o vým. 40225 m2, pozemek p. č. 173/3 o vým. 202 m2, pozemek p. č. 173/5
o vým. 8227 m2, pozemek p. č. 173/6 o vým. 6403 m2 a pozemek p. č. 427/2
o vým. 788 m2 vše v k. ú. Maxičky, část pozemku p. č. 107/1 o vým. dle GP, který bude
vyhotoven a pozemek p. č. 598/2 o vým. 96 m2, oba v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 18 06 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2646 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 18 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 170/11 (nově dle GP č. 281/42/2018 ozn. jako
st. p. č. 234 o výměře 26 m2) v k. ú. Dolní Žleb.
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Usnesení č. ZM 18 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 307/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 18 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části 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, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 4.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 06 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej částí pozemků p. č. 527/1 a p. č. 527/4, dle GP č. 894-219/2017 nově ozn. jako
p. p. č. 527/9 o vým. 455 m2 a p. p. č. 527/10 o vým. 303 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Správu železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7,
Praha, za cenu 189.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1112/2 o vým. 15 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu 27.600,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 2637 o výměře 5313 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Nord Security s.r.o., se sídlem Vodní 1925/2, Děčín V, za cenu
1.062.600,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou:
- zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 20 let,
předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do
katastru nemovitostí;
- každoročně k 30.11. informovat prodávajícího, že je pozemek užíván k účelu dle prodeje,
v případě nedodržení podmínky bude účtována pokuta ve výši 20.000,00 Kč/rok.
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Usnesení č. ZM 18 06 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby v k. ú. Prostřední
Žleb a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba Labské nábřeží
čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího
řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 1.420.000,00 Kč
dle ZP č. 833-035/2018 ze dne 22.3.2018 vypracovaného znalcem Ing. Zdeňkem Ješetou +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 18 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.06.2018 do 28.06.2018 a tyto
bere na vědomí.

ZM 18 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo problematiku zmocnění delegovaného zástupce v orgánech
společností a
ukládá
tajemníkovi magistrátu zajistit vypracování metodického pokynu k obsahu zmocnění
delegovaného zástupce v orgánech společností, kde má statutární město Děčín majetkový
podíl v termínu do 31.7.2018
ZM 18 06 06 03
Zastupitelstvo města
ukládá
tajemníkovi magistrátu zajistit vypracování stanoviska k platnosti usnesení valné hromady
SVS, a.s., v roce 2017 v termínu do 31.7.2018.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.
Předseda návrhové komise:

Hana Pacinová v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.
František Pelant v.r.

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