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 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 15.04.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 03 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Václava Němečka a Petra Toncara, DiS.
Usnesení č. ZM 21 03 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Mgr. Jan Šmíd
Ing. Vladislav Raška
Jitka Flachsová

Usnesení č. ZM 21 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 21 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO11/2021 – RO13/2021 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku
2021 o 30.000 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 167.436 tis. Kč a zvýšení financování roku
2021 o 197.436 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 21 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu „Asistenční voucher k
projektu ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“ a
schvaluje
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přijetí dotace ve výši 113.118,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 03 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní O. Ž. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní O. Ž. za poplatek z prodlení ve výši 346.365,00 Kč,
vzniklý při placení nájemného za byt č. 18 v ul. Vilsnická 143/65, Děčín VII, a to o snížení na
10 %, tj. na částku 34.637,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 03 04 03
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 2/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 13.02.2021.
Usnesení č. ZM 21 03 04 04
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze zasedání FV ZM č.3/2021 ze dne 15. 3. 2021 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 03 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odvolání zástupce města v dozorčí radě společnosti
TERMO Děčín a.s., a projednalo návrh na nového zástupce města v dozorčí radě společnosti
TERMO Děčín a.s., v níž má statutární město Děčín majetkovou účast a
navrhuje odvolat
Ing. Pavla Heritese z dozorčí rady obchodní společnosti TERMO Děčín a.s. ke dni konání
nejbližší valné hromady a
navrhuje
nového zástupce města pana Jiřího Skřivánka do dozorčí rady obchodní společnosti TERMO
Děčín a.s. ke dni konání nejbližší valné hromady.
Usnesení č. ZM 21 03 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh delegování zástupců statutárního města Děčín na valné
hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast podle
§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18090625 ze dne 13.12.2018, kterým byli
delegováni zástupci města na valné hromady obchodních společností, v nichž má statutární
město Děčín majetkovou účast a
deleguje
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primátora města pana Ing. Jiřího Anděla, CSc, a náhradníky, tj. náměstkyni primátora Ing.
Annu Lehkou a náměstka primátora Ing. Bc. Tomáše Brčáka, 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 21 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku, jehož součástí je stavba
v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 250/3 o výměře 311 m2, jehož součástí je stavba bez
čp/če, tech. vybavenost, vše k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 21 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 85/3 o výměře 541 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manž. Z. a O. Š., za cenu 162.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 987/6 o vým. 16 m2, případně jeho části, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 342, o vým. dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 62 m2), v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 03 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 332/1 o vým. 952 m2 v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro paní Z. R., za cenu 190.400,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 21 03 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 791/1
v budově č. p. 791 Krokova ul., Děčín I a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 791/1 v budově č. p. 791 Krokova ul., Děčín I včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 714/4407 na společných částech domu č. p. 791
a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, za cenu 303.000,00 Kč
dle znaleckého posudku č. 1180-085/2020 ze dne 20.11.2020 znalce Ing. Zdeňka Ješety +
ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení oprav či havárií,
dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu s předkupním právem
dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. ZM 21 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 791/6
v budově č. p. 791 Krokova ul., Děčín I a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 791/6 v budově č. p. 791 Krokova ul., Děčín I včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4407 na společných částech domu č. p. 791
a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, za cenu 292.000,00 Kč dle
znaleckého posudku č. 1181-086/2020 ze dne 20.11.2020 znalce Ing. Zdeňka Ješety + ostatní
náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení oprav či havárií, dosavadnímu
nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu s předkupním právem dle § 1187 odst. 1
zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. ZM 21 03 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/2
v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 789/2 v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 715/4363 na společných částech domu č. p. 789
a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, za cenu 338.000,00 Kč
dle znaleckého posudku č. 1177-082/2020 ze dne 20.11.2020 znalce Ing. Zdeňka Ješety +
ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení oprav či havárií,
dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu s předkupním právem
dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. ZM 21 03 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/3
v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 789/3 v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných částech domu č. p. 789
a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, za cenu 322.000,00 Kč
dle znaleckého posudku č. 1178-083/2020 ze dne 20.11.2020 znalce Ing. Zdeňka Ješety +
ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení oprav či havárií,
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dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu s předkupním právem
dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. ZM 21 03 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/6
v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 789/6 v budově č. p. 789 Krokova ul., Děčín I včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných částech domu č. p. 789
a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, za cenu 314.000,00 Kč
dle znaleckého posudku č. 1179-084/2020 ze dne 20.11.2020 znalce Ing. Zdeňka Ješety +
ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení oprav či havárií,
dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu s předkupním právem dle
§ 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. ZM 21 03 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 612/13 k. ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 612/13 k. ú. Folknáře o výměře 386 m2.
Usnesení č. ZM 21 03 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení, ve věci zatížení pozemku
p. č. 3022/95 k. ú. Děčín věcným břemenem a
schvaluje
doplnění usnesení č. ZM 20 04 08 04 ze dne 25.6.2020 ve smyslu rozšíření bodu 1) o zatížení
pozemku p. č. 3022/95 k. ú. Děčín věcným břemenem - služebností inženýrské sítě
pro uložení a provozování STL a NTL plynové přípojky, včetně práva přístupu k ní za účelem
údržby, oprav a případné modernizace, pro vlastníka pozemku p. č. 3022/1 k. ú. Děčín,
bezúplatně.
Usnesení č. ZM 21 03 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 895, dle GP č. 4378-19/2021 nově ozn. jako p. p. č. 895/2 o vým.
30 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele O. a J. H., za
cenu 62.100,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
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prodej části pozemku p. č. 304, dle GP č. 2750-32/2021 nově ozn. jako p. p. č. 304/2 o vým.
180 m2, v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ARMEX GLOBAL a.s.,
Biskupský dvůr 2095/8, Praha, za cenu 372.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 840/2 o výměře 2031 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, pozemků p. č. 164/2
o výměře 1194 m2, p. č. 164/5 o vým. 77 m2, p. č. 3103/2 o vým. 663 m2 a p. č. 3104 o vým.
926 m2 v k. ú. Děčín a část pozemku 30/5, dle GP č. 392-21/2019 nově ozn. jako p. p. č. 30/7
o vým. 605 m2, v k. ú. Nebočady, všechny pozemky pod stavbou místní komunikace,
bezúplatným převodem z majetku ČR – Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, do
majetku města.
Usnesení č. ZM 21 03 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1190 o výměře 56 m2 a p. č. 676/3 o výměře 149 m2 vše
k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 21 03 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 446/2 k. ú. Chlum u Děčína o výměře 647 m2.
Usnesení č. ZM 21 03 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1604 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 20 m2.
Usnesení č. ZM 21 03 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 414/17 k. ú. Prostřední Žleb o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 03 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 677/5 o výměře 15 m2 a část pozemku p. č. 677/1
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 21 03 05 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218 o výměře 32 m2 vše k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. L. B., za cenu 58.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 469 ( nově dle GP č. 619-59/2020 ozn. jako p. č. 469/2)
k. ú. Křešice u Děčína o výměře 9 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. S. a D.
B., za cenu 8.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 2473 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. K. Š., za cenu 741.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 03 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 1219/1 k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1219/1 o výměře 1491 m2 v k. ú. Děčín za účelem
výstavby parkoviště.
Usnesení č. ZM 21 03 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 135/1 k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 135/1 o výměře 3029 m2, případně jeho část (bez části
sloužící jako přístupová cesta) o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 21 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací u žádostí nad
50.000,00 Kč pro rok 2021 do oblasti sociálních věcí a podporu rodiny a
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rozhodlo
o poskytnutí dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí a na
podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh:
1. Agentura osobní asistenční služby, z.ú. - Osobní asistence - 112.600,00 Kč
2. Agentura osmý den,o.p.s. - Sociální rehabilitace - 39.200,00 Kč
3. Agentura osmý den,o.p.s. - Poradna - 16.100,00 Kč
4. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s. - Poradenství 40.000,00 Kč
5. Centrum Lira, z.s. - Raná péče - 19.200,00 Kč
6. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociálně terapeutické dílny 113.100,00 Kč
7. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 107.100,00 Kč
8. Cinka, z.s. - Centrum - 130.000,00 Kč
9. Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb - Raná péče Diakonie 7.100,00 Kč
10. Fokus Labe, z.ú. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč
11. Fokus Labe, z.ú. - Odborné sociální poradenství - 26.900,00 Kč
12. Fokus Labe, z.ú. - Sociálně aktivizační služby - 12.800,00 Kč
13. Fokus Labe, z.ú. - Centrum duševního zdraví - 86.700,00 Kč
14. Charitní sdružení Děčín, z.s. - služby pro rodiny s dětmi - Asistenční služba 115.000,00 Kč
15. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanská poradna - 115.500,00 Kč
16. Indigo z.s. - Komunitní centrum pro děti a mládež - Kamarád - 138.300,00 Kč
17. Indigo z.s. - Terénní program - 160.000,00 Kč
18. Jipro-Cash.s.r.o. - Domov Potoky - 46.100,00 Kč
19. JUDr. Hana Kozáková - Odlehčovací služba - 0,00 Kč
20. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba - 0,00 Kč
21. Jurta, o.p.s. - Chráněné bydlení - 92.800,00 Kč
22. Jurta, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení - 65.400,00 Kč
23. Jurta, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 33.900,00 Kč
24. Jurta, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny - 34.900,00 Kč
25. Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - Nízkoprahové denní centrum - 150.000,00 Kč
26. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 21.100,00 Kč
27. Oblastní charita Česká Kamenice - Chráněné bydlení - 68.000,00 Kč
28. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Domov se zvláštním režimem 146.200,00 Kč
29. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Pečovatelská služba - 150.000,00 Kč
30. Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat dítěte do rodiny 19.900,00 Kč
31. Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat do společnosti 100.000,00 Kč
32. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. - Krizová poradna - 25.600,00 Kč
33. Prosapia, z.ú. - společnost pro rodinu - Klub pro mladé - 50.000,00 Kč
34. Prosapia, z.ú. - společnost pro rodinu - Pečovatelská služba - 50.000,00 Kč
35. Prosapia z.ú. - společnost pro rodinu - Poradna - 50.000,00 Kč
36. Spirála, Ústecký kraj,z.s. - Centrum krizové intervence - 22.600,00 Kč
37. Spirála, Ústecký kraj,z.s. - Linka pomoci - 14.400,00 Kč
38. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. - Krajská organizace ÚK p.s. - Sociální
poradenství 22.500,00 Kč
39. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. - Krajská organizace ÚK p.s. Tlumočnické služby - 11.800,00 Kč
40. Valerie-Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory - 200.000,00 Kč
41. Valerie-Homecare, s.r.o. - Odlehčovací služba - 41. 300,00 Kč
42. Valerie-Homecare, s.r.o. - Doprava pro seniory - 50.000,00 Kč
43. Mateřské centrum Bělásek, z.s. - Rodinný přístav - 70.000,00 Kč
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44. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum pro moderní rodinu - 70.000,00 Kč
45. Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín - Zájezd červenec 2021 - 10.000,00 Kč
46. Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín - Zájezd srpen 2021 - 0,00 Kč
47. Svaz Diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín - Rekreační pobyt u Třeboně - 0,00 Kč
48. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v Děčíně - 113.200,00 Kč
49. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnický provoz senior klub v DC 3 - 0,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 03 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v
oblasti sportu v roce 2021 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací pro rok 2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v
oblasti sportu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2021 dle přílohy pro
tyto subjekty:
1. Basketbalový klub Děčín z.s., IČO: 49888366 - PYRAMIDA - koncepce basketbalové
mládeže: 770.000,00 Kč
2. Český svaz parkouru, z.s., IČO: 01871633 - Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a
mládeží ve věku do 21 let - PARKOUR: 73.000,00 Kč
3. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., IČO: 46717757 - Dlouhodobá
systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 31.000,00 Kč
4. FaJJn aerobik Děčín, z.s., IČO: 04608909 - Sportovní aerobik - dlouhodobá systematická
činnost, soutěže, oddílová soustředění: 188.000,00 Kč
5. FK JUNIOR Děčín z.s., IČO: 66105609 - FOTBAL - POHYB JE ZDRAVÝ: 424.000,00 Kč
6. Fotbalová akademie Petra Voříška, IČO: 22893849 - Výchova fotbalové mládeže:
217.000,00 Kč
7. HC Děčín z.s., IČO: 69387605 - Sportovní činnost HC Děčín 2021: 555.000,00 Kč
8. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., IČO: 69292272 - BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA
SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 202.000,00 Kč
9. Karatedó Steklý, z.s., IČO: 66102014 - Bojová umění a sporty pro Děčín 2021: 165.000,00
Kč
10. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., IČO: 68298374 - Letní sportovní soustředění dětí a
mládeže: 20.000,00 Kč
11. KONKORDIA Děčín z.s., IČO: 68983204 - Sportovní soutěže KONKORDIA Děčín pro
nejširší veřejnost: 45.000,00 Kč, Sportovní činnost biatlonové mládeže - oddíl biatlonu
KONKORDIA Děčín z.s.: 15.000,00 Kč
12. Plavecký klub Děčín z. s., IČO: 04807219 - Plavecký klub Děčín 2021: 245.000,00 Kč
13. SK Březiny z.s., IČO: 46717161 - Mládež 2021: 161.000,00 Kč
14. SK Kraso Děčín, z.s., IČO: 68954123 - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci
města Děčín a Ústeckého kraje: 51.000,00 Kč
15. SKST Děčín, z.s., IČO: 63782472 - Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže v
SKST Děčín, z.s: 77.000,00 Kč
16. Sportovní klub Děčín, z.s., IČO: 00524417 - Sport mládeže 2021: 688.000,00 Kč
17. Sportovní klub TKC Děčín, z. s., IČO: 18385532 - Hejbni kostrou… a zkus to třeba s
korfbalem 2021: 139.000,00 Kč
18. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, IČO: 18382185 - Podpora systematické dlouhodobé
činnosti dětí a mládeže jednoty: 131.000,00 Kč
19. TJ Gymnastika Děčín, z.s., IČO: 46797696 - Dlouhodobá systematická činnost dětí a
mládeže: 177.000,00 Kč
20. TJ Kajak Děčín z.s., IČO: 00554472 - Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže:
148.000,00 Kč
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21. TJ Slavoj Děčín, z.s., IČO: 40229734 - Celoroční systematická činnost s dětmi a mládeží v
oddíle házené: 193.200,00 Kč
22. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s., IČO: 14868156 - Podpora mládeže v oddílu kopané na rok
2021: 119.000,00 Kč
23. TJ Union Děčín – spolek, IČO: 46797777 - Sport 2021: 116.000,00 Kč
24. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., IČO: 01261045 - Dlouhodobá systematická činnost s
dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 95.466,00 Kč
25. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., IČO: 44224818 - Dlouhodobá systematická
činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 241.000,00 Kč
26. BK Děčín s.r.o., IČO: 62740971 - BK ARMEX Děčín - KNBL, nejvyšší basketbalová soutěž
mužů v ČR: 2.050.000,00 Kč
27. FK JUNIOR Děčín z.s., IČO: 66105609 - FOTBAL VĚC VEŘEJNÁ: 120.000,00 Kč
28. HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČO: 28717546 - II. NHL 2021: 710.000,00 Kč
29. TJ Kajak Děčín z.s., IČO: 00554472 - Mediálně a divácky atraktivní sporty: 120.000,00 Kč
30. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., IČO: 22891439 - Celoroční sportovní
činnost:: 20.000,00 Kč
31. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s., IČO: 18385397 - Činnost oddílu vodních
skautů: 20.000,00 Kč, Sportovní aktivity skautských oddílů: 10.000,00 Kč
32. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČO: 00426067 - Oblastní soutěž mladý
zdravotník: 12.000,00 Kč
33. TJ Sokol Bělá, IČO: 46797831 - Horoškola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
34. Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí, IČO: 00554391 - Provoz veřejného areálu, materiální a
technické zabezpečení sportovišť: 20.000,00 Kč
35. Rákosníček Děčín, z.s., IČO: 28559738 - Pohyb pro děti 2021: 20.000,00 Kč
36. Tleskačky z.s., IČO:07845294 - Rozvoj roztleskávaček v rámci sportovních a tanečních
aktivit: 15.000,00 Kč
37. Život na hraně o.s., IČO: 27057496 - Prestige 2021: 70.000,00 Kč
Usnesení č. ZM 21 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč v oblasti kultury pro rok
2021 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací nad 50.000,00 Kč těmto subjektům působícím v oblasti kultury a o
uzavření veřejnoprávních smluv dle Přílohy č. 6 a 7 v předloženém znění:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s., IČO:
14866391 - Společenská zábava: 7.500,00 Kč
2. Děčínská dechová kapela, z. s., IČO: 08786968 - Činnost celoroku 2021: 15.000,00 Kč,
Koncert ke dni osvobození – Březiny: 0,00 Kč, Výroční listopadový koncert: 0,00 Kč
3. Děčínský pěvecký sbor z.s., IČO: 63782995 - Koncertní a spolková činnost v roce 2021:
100.000,00 Kč
4. Děčínský symfonický orchestr, spolek, IČO: 64707385 - Děčínský symfonický orchestr zájmová umělecká činnost, koncerty vážné hudby: 100.000,00 Kč
5. Indigo Děčín, z.s., IČO: 68975244 - Poznáváme se: 25.000,00 Kč
6. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., IČO: 22891439 - Estetický a kulturní
rozvoj střediska Sojčáci: 30.000,00 Kč
7. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s., IČO: 18385397 - Kulturní aktivity
střediska Úsvit Děčín: 20.000,00 Kč
8. Mateřské centrum Bělásek z.s., IČO: 26549191 - Akce s Běláskem: 30.000,00 Kč
9. Nádherné Děčínsko kamerou z.s., IČO: 09524738 - Nádherné Děčínsko kamerou:
5.000,00 Kč
10. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČO: 00426067 - Oceňování bezplatných
dárců krve: 15.000,00 Kč
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11. Rákosníček Děčín, z.s., IČO: 28559738 - Rákosníček 2021: 30.000,00 Kč
12. Slunečnice,z.s., IČO: 68455429 - Dobrovolník roku města Děčín - 10. ročník: 15.000,00 Kč
13. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět, IČO: 71341331 – „Podpora aktivit v
oblasti kultury“ v roce 2021: 30.000,00 Kč
14. Společenské akce Děčín s.r.o., IČO: 09509372 - Děčínská kotva - Revival festival:
15.000,00 Kč
15. Společnost přátel města Děčína - Amici Decini, z.s. IČO: 14866501 - Václav Šafr:
Děčínské parky a zahrady: 40.000,00 Kč
16. Svaz českých divadelních ochotníků, z.s., IČO: 47610654 - přehlídka Děčínská brána
2021, memoriál Josefa Doležala + činnost DS Karel Čapek Děčín 2021: 90.000,00 Kč
17. Židovská obec Děčín, IČO: 49888421 - Synagoga místem pro kulturu a vzdělání v Děčíně:
10.000,00 Kč
18. ŽLUTÁ ŽIRAFA – centrum výzkumu a vzdělávání, IČO: 22728929 - Mami, tati, hraj si s
námi: 40.000,00 Kč
Usnesení č. ZM 21 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.02.2021 do 15.04.2021 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 03 99 01

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu náměstka pro dopravu o současných záměrech na využití neprovozované trati
132, tzv. „Kozí dráhy“ a
vyjadřuje

plnou podporu Správě železnic pro konverzi železniční tratě na cyklostezku v souladu
se schváleným strategickým plánem rozvoje města a
ukládá

primátorovi města informovat o této skutečnosti písemně Centrální komisi Ministerstva
dopravy, Generální ředitelství Správy železnic a vedení Ústeckého kraje.
Zapisovatelka:

Bc. Gabriela Hodboďová v.r.

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šmíd v.r.
Ověřovatelé zápisu:

Václav Němeček v.r.
Petr Toncar, DiS. v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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