Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 13.12.2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Bc. Petra Zdobinského a Jakuba Houšku.
Usnesení č. ZM 18 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Martin Weiss
doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Mgr. Otto Chmelík

Usnesení č. ZM 18 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 09 03 01
Zastupitelstvo města na základě žádosti občanů městské části Děčín XIV - Dolní Žleb
na zřízení Osadního výboru Dolní Žleb
zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 18 09 03 02
Zastupitelstvo města
určuje
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v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Osadního výboru Dolní Žleb v počtu 3 členů.
Usnesení č. ZM 18 09 03 03
Zastupitelstvo města
určuje
v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Dolní Žleb pana Pavla Randáka, pana Aleše
Suchopárka a pana Jana Švihnose.
Usnesení č. ZM 18 09 03 04
Zastupitelstvo města Děčín projednalo způsoby volby předsedy Osadního výboru Dolní Žleb a
rozhodlo
o hlasování veřejnou volbou (aklamací).
Usnesení č. ZM 18 09 03 05
Zastupitelstvo města Děčín
volí
volební komisi ve složení:

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
Mgr. Milan Rosenkranc
Mgr. Ivana Poschová

Usnesení č. ZM 18 09 03 06
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z řad určených členů Osadního výboru Dolní Žleb pana
Aleše Suchopárka předsedou Osadního výboru Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 18 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 v celkovém objemu příjmů 926.079 tis. Kč,
výdajů 986.079 tis. Kč a financování 60.000 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy
bytového fondu města a
stanoví
závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se
zodpovědné útvary a městem zřízené příspěvkové organizace řídit, s výjimkou správy
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bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a
údržbu.
Usnesení č. ZM 18 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo problematiku přijetí střednědobého úvěru městem Děčín a
revokuje
část usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 04 01 ze dne 20. 9. 2018 v bodě 1., části
týkající se ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a
rozhodlo
1. o prodloužení čerpání střednědobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, a. s.
do 31. 12. 2019 na financování akcí města,
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 99017170580 s Komerční bankou, a. s.
uzavřené dne 18. 4. 2017.
Usnesení č. ZM 18 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení určení člena zastupitelstva města
pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro statutární město Děčín
ve vazbě na příslušná ustanovení stavebního zákona a
schvaluje
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon), určení člena zastupitelstva města Ing. Vladislava
Rašku, náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj, pro spolupráci s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace pro statutární město Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení
stavebního zákona.
Usnesení č. ZM 18 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a O. K. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 21 na st. p. č. 43 v k. ú. Folknáře a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a O. K., na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 43, p. p. č. 294/2 a 294/3 v k. ú. Folknáře k rodinnému domu č. p. 21
na st. p. č. 43 v k. ú. Folknáře dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů L. a L. T. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 22 na st. p. č. 195 v k. ú. Březiny
u Děčína a
rozhodlo
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1. o poskytnutí účelové dotace manželům L. a L. T., na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 195 a 1249/2 v k. ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č. p. 22
na st. p. č. 195 v k. ú. Březiny u Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a S. K. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 317 na st. p. č. 98/2 v k. ú. Bělá
u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům M. a S. K., na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 98/2 a p. p. č. 401/18 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 317
na st. p. č. 98/2 v k. ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a L. o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za manžely J. a L. R., za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Kamenická 318/80, Děčín II ve výši 1.805.507,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 180.551,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana P. V. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem P. V., za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Jiráskova 1334/8, Děčín VI ve výši 488.329,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 48.833,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. P. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem M. P., za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. 28. října 225/1, Děčín I ve výši 343.870,00 Kč, a to o snížení na částku
263.016,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana M. M. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
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o prominutí části pohledávky za panem M. M., za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Vítězství 29, Děčín XXXII ve výši 129.545,00 Kč, a to o snížení
na částku 83.811,30 Kč.
Usnesení č. ZM 18 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní H. Z. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a
rozhodlo
neprominout poplatek z prodlení vzniklý při placení nájmu bytů a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytů a
souhlasí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - náklady řízení
a příslušenství - poplatku z prodlení ve výši 70.819 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence
pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši.
Usnesení č. ZM 18 09 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zpětvzetí žaloby k vymožení pohledávky za panem
M. F. a
souhlasí
se zpětvzetím žaloby k vymožení pohledávky za panem M. F. za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu v ul. Spojenců 209, Děčín XXXII ve výši 42.349,07 Kč s příslušenstvím.
Usnesení č. ZM 18 09 06 10
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
12.9.2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 09 06 11
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
19.11.2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 09 06 12
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2019.
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Usnesení č. ZM 18 09 06 13
Zastupitelstvo města projednalo schválené usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.4.2017
ohledně složení komisí pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s početním
zastoupením jednotlivých uskupení v zastupitelstvu města a
schvaluje
částečnou revokaci shora uvedeného usnesení v bodě 2, kdy původní znění:
“Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města
pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude
složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena
navrženého OHK Děčín a členů navržených prostřednictvím předsedů politických klubů, které
mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a každý klub může být nominován
pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.“
je nahrazeno novým zněním:
„Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města
pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude
složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena
navrženého OHK Děčín a členů navržených prostřednictvím 3 předsedů politických klubů,
které získaly nejvyšší početní mandátní zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise musí mít svého
náhradníka.“
Usnesení č. ZM 18 09 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu odboru školství a kultury
pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programů „Podpora aktivit v oblasti kultury“
v roce 2019 a „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2019 a odboru sociálních věcí
a zdravotnictví „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2019 a
schvaluje
Dotační program odboru školství a kultury pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci
programů „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2019 a „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2019 a odboru sociálních věcí a zdravotnictví „Podpora oblasti sociálních věcí a
podpora rodiny“ v roce 2019.
Usnesení č. ZM 18 09 06 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu dětí
a mládeže Děčín, z.s., IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
na rekonstrukci vodovodní a požární přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny
Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. a
rozhodlo
neposkytnout investiční dotaci Sportovnímu klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.,IČ: 00527076,
Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín na rekonstrukci vodovodní a požární
přípojky a generální opravu systému vytápění tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže
Děčín, z.s. ve výši 450.000,00 Kč a neuzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace.
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Usnesení č. ZM 18 09 06 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace ve výši 450.000,00 Kč A. H.
na částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě
Berklee College of Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music a
rozhodlo
neposkytnout dotaci ve výši 450.000,00 Kč A. H. na částečnou úhradu školného ve školním
roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě Berklee College of Music v Bostonu v USA,
studijní obor Professional music a neuzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 18 09 06 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí peněžního daru spolkům, které podporují
aktivity žáků a studentů středních škol v Děčíně a
rozhodlo
o poskytnutí peněžního daru spolkům:
Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Zdravotní škola Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín ve výši 20.000,00 Kč
na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí studentů.
Usnesení č. ZM 18 09 06 18
Zastupitelstvo města projednalo možnost realizace projektu „Multifunkční sportoviště u objektu
zimního stadionu“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“
v rámci dotačního titulu MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu v celkovém
finančním objemu 36 mil. Kč vč. DPH,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané
výši 21 mil. Kč vč. DPH,
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím,
že v případě neobdržení dotace bude odstoupeno od smlouvy.
Usnesení č. ZM 18 09 06 19
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ a
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Děčín, ZŠ Bezručova bezbariérovost“ na MŠMT ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility
pro všechny na období 2016 - 2025, o celkových předpokládaných nákladech projektu a to
3 174 tis. Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši
předpokládaných celkových realizačních nákladů stavby a to 3 074,8 tis. Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 1 587 tis. Kč vč. DPH.
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Usnesení č. ZM 18 09 06 21
Zastupitelstvo města projednalo žádost Křesťanské základní školy Nativity o vydání
stanoviska obce k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní škola speciální
do rejstříku škol a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělání
79-01-B/01 základní škola speciální do rejstříku škol v Křesťanské základní škole Nativity,
Potoční 51, 407 11 Děčín XXXI.
Usnesení č. ZM 18 09 06 22
Zastupitelstvo města projednalo žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou,
střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny Děčín XXXII, Vítězství
70 o vydání stanoviska obce k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola speciální
do rejstříku škol a
rozhodlo
vydat stanovisko: Statutární město Děčín nemá námitek k zápisu nového oboru vzdělávání základní škola speciální do rejstříku škol ve Výchovném ústavu, dětském domově se školou,
středisku výchovné péče, základní škole, střední škole a školní jídelně Děčín XXXII,
Vítězství 70.
Usnesení č. ZM 18 09 06 23
Zastupitelstvo města projednalo problematiku zastoupení statutárního města Děčín v Řídícím
výboru Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a s ohledem na změnu
ve vedení města
mění
člena Řídícího výboru Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI ÚChA)
za statutární město Děčín, jímž byl doposud Ing. Valdemar Grešík, na Ing. Vladislava Rašku
s platností od 14.12.2018. Zástupcem člena Řídícího výboru bude nadále Ing. Jiří Anděl, CSc.
Usnesení č. ZM 18 09 06 24
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace z „Fondu Ústeckého kraje“ pro rok 2018 na
pořádání akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to znovu!“ v Děčíně a
schvaluje
přijetí této dotace.
Usnesení č. ZM 18 09 06 25
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
revokuje
usnesení zastupitelstva města č. ZM 14090501 ze dne 18.12.2014, kterým byli delegováni
zástupci města na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín
majetkovou účast a
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deleguje
primátora města pana Jaroslava Hroudu a náhradníky, tj. náměstka primátora Ing. Vladislava
Rašku a náměstka primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc., v pořadí jak jsou navrženi, jako
zástupce města na valných hromadách obchodních společností, v nichž má statutární město
Děčín majetkovou účast, tj.
a) Technické služby Děčín, a.s.,
b) TERMO Děčín, a.s.,
c) Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
d) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. ZM 18 09 06 27
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení ZM č. 18 08 16 01 ze zasedání ZM dne 5.11.2018 a
určuje
v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zastupování primátora takto:
a) náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj zastupuje v plném rozsahu
primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci
(§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů),
b) náměstek primátora města pro ekonomiku, finance a majetek zastupuje v plném rozsahu
primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci
(§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
a pokud současně platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj
v důsledku své nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupuje primátora,
c) náměstek primátora města pro prevenci kriminality zastupuje primátora v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vyjma povinností vyplývajících ze
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a pokud současně
platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj a náměstek primátora
města pro ekonomiku, finance a majetek v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72 odst. 6
a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
nezastupují primátora,
d) člen zastupitelstva Ing. Ondřej Smíšek zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve výkonu povinností vyplývajících
ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a pokud
současně platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj a náměstek
primátora města pro ekonomiku, finance a majetek v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72
odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
nezastupují primátora.
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Usnesení č. ZM 18 09 06 28
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Domov pro osoby se zdravotním
postižením Boletice“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“
do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 60,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
19.289 tis. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
4.889 tis. Kč včetně DPH,
4. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce po schválení rozpočtu na rok 2019 s tím,
že v případě neobdržení dotace bude materiál opětovně projednán v orgánech města.
Usnesení č. ZM 18 09 06 29
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Finančního výboru
Zastupitelstva města Děčín a
ruší
Jednací řád Finančního výboru
zastupitelstva č. ZM15 04 05 06 a

Zastupitelstva

města

Děčín

schválený usnesením

vydává
nový Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Děčín s účinností dnem 1.1.2019.
Usnesení č. ZM 18 09 06 30
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o převedení hospodářského výsledku
z provozu zimního stadionu za rok 2017 do hospodaření roku 2018 a
schvaluje
1. převedení zisku ve výši 76.000,- Kč vzniklého z provozu zimního stadionu za rok 2017
do hospodaření provozu roku 2018 s tím, že tyto finanční prostředky budou použity
na provoz zimního stadionu v roce 2018,
2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018 - 0007/OMH
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 09 06 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2019 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 7.300.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín
v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 18 09 06 32
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout
neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se o tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora,
předseda a člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva
města. Jedná se o funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva,
předseda a člen komise rady a projednalo poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva
ze sociálního fondu a rozpočtu města a
stanovuje
ode dne 01.01.2019 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 2 537 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka
primátora ve výši 22 829 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 10 146 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 5 073 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 4 228 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
komise rady ve výši 3 821 Kč a člena komise rady ve výši 3 607 Kč,
V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech
3. až 5. náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje
při výkonu každé další funkce o uvedené částky:
2 536 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1 690 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1 284 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
1 070 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří
různých funkcí se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo
nejvyšší odměnu,
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek
v souvislosti s výkonem funkce ve výši 235 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku,
kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout
v souhrnu za kalendářní měsíc, je 705 Kč a
rozhodlo
1. ode dne 01.01.2019 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2 536 Kč,
člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši
1 690 Kč, předsedy komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve
výši 1 284 Kč a člena komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města,
ve výši 1 070 Kč,
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2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka
primátora, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise
rady, člena komise rady, bude odměna resp. peněžité plnění náležet ode dne zvolení
do této funkce,
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu
města, které je pro uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní
smlouvě v platném znění a dále ve směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního
fondu statutárního města Děčín v platném znění.
Usnesení č. ZM 18 09 06 33
Zastupitelstvo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, projednalo návrh na odvolání zástupců města v orgánech
obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, a návrh
na nové zástupce města do orgánů obchodních společností, v nichž má statutární město
Děčín majetkovou účast a
navrhuje odvolání
paní Šárky Zimové Dostálové z představenstva společnosti Technické služby Děčín a.s.
Ing. Jiřího Anděla, CSc. z dozorčí rady společnosti Technické služby Děčín a.s.
pana Hynka Plachého z dozorčí rady společnosti TERMO Děčín a.s.
ke dni konání nejbližší valné hromady a
navrhuje
pana Martina Liesela do představenstva společnosti Technické služby Děčín a.s.
Mgr. Václava Lešanovského do dozorčí rady společnosti Technické služby Děčín a.s.
Ing. Pavla Heritese do dozorčí rady společnosti TERMO a.s. ke dni konání nejbližší valné
hromady.
Usnesení č. ZM 18 09 06 34
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.12.2018.
Usnesení č. ZM 18 09 06 35
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby
na rok 2019 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 ve výši 400.000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém
znění.
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Usnesení č. ZM 18 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 75 m2) v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 18 09 07 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov
o prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok
v Děčíně, ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř. km. 2,953 – 3,530“ a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k. ú. Horní Oldřichov,
o výměrách dle geometrického plánu č. 858-38/2018.
Usnesení č. ZM 18 09 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 18 09 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
č. 2017-0581/OMH na prodej nemovitostí a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017-0583/OMH vše v k. ú. Maxičky a
schvaluje
uzavření:
1. dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu
stanoveného pro uskutečnění směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy
ČR, s. p. z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín do 31.03.2019, tj. změna čl.
IX. odst. 4 uvedené kupní smlouvy a
2. dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2017-0583/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu stanoveného pro uskutečnění
směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR, s. p. z původního termínu
do 30.09.2018 na nový termín do 31.03.2019, tj. změna čl. II odst. 2 písm. a) a čl. II odst. 5
uvedené smlouvy
dle předloženého znění, po doplnění dle schváleného usnesení.
Usnesení č. ZM 18 09 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje

13

záměr města prodat část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 označen jako
pozemek p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2.
Usnesení č. ZM 18 09 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemků v k. ú.
Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 18 04 04 05 ze dne 26.4.2018, týkající se prodeje pozemků
p. č. 348/11, p. č. 348/8, p. č. 348/13 a st. p. č. 463 vše v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění,
z důvodu odstoupení ze strany žadatele.
Usnesení č. ZM 18 09 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú.
Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec o výměře 426 m 2 a
p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly o výměře 493 m2.
Usnesení č. ZM 18 09 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 18 09 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města:
prodat pozemek p. č. 2810 o výměře 3992 m2 v k. ú. Podmokly a ani prodat část pozemku
p. č. 2810 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 09 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st. p. č. 225 o výměře 45 m2
vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 18 09 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
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prodej pozemku p. č. 778/19 o výměře 261 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro paní D. B., za cenu 78.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 09 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro společnost Kovošrot Group CZ s.r.o., se sídlem Ke Kablu 289/7, Praha 10,
za cenu 1.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 09 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
směnu pozemků
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 837/2, dle GP č. 775-174/2018
nově ozn. jako p. p. č. 837/84 o vým.10 m2, v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku manž. O. a I. Z., za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady a
-

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1207/3, dle GP č. 775-174/2018
nově ozn. jako p. p. č. 1207/45 o vým.16 m2, v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do majetku manž. O. a I. Z., za cenu 3.200,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. ZM 18 09 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k. ú. Prostřední
Žleb a
schvaluje
snížení předkládací ceny pro opětovné zveřejnění prodeje pozemku st. p. č. 322 o výměře
379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou
předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s tím,
že v případě nezájmu o prodej nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 18 09 07 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod (formou daru) části pozemku p. č. 3717/1 v k. ú. Podmokly o výměře
stanovené geometrickým plánem vyhotoveným na podkladě projektové dokumentace a
pozemku p. č. 3723/3 k. ú. Podmokly o výměře 35 m2 a p. č. 3723/7 k. ú. Podmokly o výměře
2 m2 z majetku statutárního města Děčín do majetku ČR – Povodí Labe, státní podnik, se
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, IČ 70890005 v souvislosti
s protipovodňovými opatřeními.
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Usnesení č. ZM 18 09 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 21.09.2018 do 13.12.2018 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Martin Weis v.r.

Předseda volební komise:

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Petr Zdobinský v.r.
Jakub Houška v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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