Byla provedena oprava usnesení č. ZM 18 07 07 01 dne 01.10.2018
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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 20.09.2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Václava Němečka a Ing. Antonína Hrstku.
Usnesení č. ZM 18 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Dagmar Toncarová
Šárka Zimová Dostálová

Usnesení č. ZM 18 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí
2018 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku čerpání střednědobého úvěru a
rozhodlo
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1. o ukončení čerpání střednědobého úvěru k 30. 9. 2018 a dofinancování původně
navržených jmenovitých akcí z vlastních zdrojů,
2. o předčasném splacení úvěru k 30. 9. 2018 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 215/2018, tj. navýšení příjmů o 15.863 tis. Kč, snížení výdajů o
59.305 tis. Kč a snížení financování o 75.168 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 18 07 05 01
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 37. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.09.2018.
Usnesení č. ZM 18 07 05 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 06/2018 ze zasedání finančního výboru ZM
konaného dne 20. 6. 2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 07 05 03
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 2/2018 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 10.07.2018.
Usnesení č. ZM 18 07 05 04
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Ludmilu Vokounovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 07 05 05
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Květuši Saganovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2018-2022.
Usnesení č. ZM 18 07 05 06
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a náměstí v Děčíně I a IV.
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Usnesení č. ZM 18 07 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů K. a D. O. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za manžely K. a D. O. za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. Březová 119/43, Děčín III ve výši 194.435,00 Kč, a to o snížení
na 10 %, tj. na částku 19.444,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 07 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. P. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní V. P. za příslušenství pohledávky (úrok z prodlení a
poplatek z prodlení), vzniklé při placení nájemného za byt v ul. Tržní 1932/26, Děčín IV ve výši
24.389,38 Kč, a to o snížení na částku 8.703,00 Kč.
Usnesení č. ZM 18 07 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní M. F. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 803 na st. p. č. 3416 v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní M. F. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 3416 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 803 na st. p. č. 3416
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 07 05 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní J. G. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 197 na st. p. č. 189 v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní J. G. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č. 190
v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č. p. 197 na st. p. č. 189 v k. ú. Křešice
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 07 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodloužení platnosti 3. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčín do 30. dubna 2020 a
schvaluje
prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín do 30. dubna 2020.
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Usnesení č. ZM 18 07 05 12
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Strategický plán sociálního začleňování
Děčín 2018 - 2020 - 1. revize“ a
schvaluje
„Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 - 2020 - 1. revize“.
Usnesení č. ZM 18 07 05 13
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova
411/26, Děčín na sociální bydlení“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26,
Děčín na sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku sociálního bydlení II. - obce, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, o celkových předpokládaných nákladech
projektu 17.545.509,00 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na roky 2018 - 2020
ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu a to 17.545.509,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 5.665.509,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 18 07 05 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti Parkinson, z. s. o mimořádnou dotaci a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace Společnosti Parkinson, z. s., ve výši 20.000,00 Kč
na otevření kanceláře KLUBU DĚČÍN a
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 18 07 05 16
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - II. etapa“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice
I/13 - II. etapa“ do programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul
Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - II. etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
1 531 tis. Kč včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci chodníkové plochy,
3. financování veřejného osvětlení v rámci jeho výměny při projektu „Chodníky a veřejné
osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ v předpokládané min. výši 4 447 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení č. ZM 18 07 05 17
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Škola pro všechny“ a
schvaluje
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uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se všemi základními a mateřskými
školami zřizovanými městem Děčín.
Usnesení č. ZM 18 07 05 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní B. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní B. M. v celkové výši 17.367,79 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 07 05 19
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana P. N. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem P. N. v celkové výši 12.110,43 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 07 05 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. H. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní V. H. v celkové výši 86.175,19 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 07 05 21
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění č. ZM 18 06 06 02 ze dne 28.06.2018 - vyřazeno z další kontroly.
Usnesení č. ZM 18 07 05 22
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění č. ZM 18 06 06 03 ze dne 28.06.2018 - vyřazeno z další kontroly.
Usnesení č. ZM 18 07 05 23
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu
Slavia Děčín z.s., IČ: 012 61 045, Polabí 171/7, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín a
rozhodlo
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o poskytnutí investiční dotace Veslařskému klubu Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045, Polabí
171/7, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín ve výši 159.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 07 05 24
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města k žádosti
o poskytnutí dotace pro TJ Union Děčín - spolek a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 06 04 20 ze dne 28.06.2018, týkající se
žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Union Děčín - spolek, v plném znění na základě nových
skutečností.
Usnesení č. ZM 18 07 05 25
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o právu provést stavbu č. 11318902 a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 11318902 - „Rampa a přechod pro chodce
v ul. Kamenická x Lužická“ mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4-Nusle.
Usnesení č. ZM 18 07 05 26
Zastupitelstvo města projednalo Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze
brownfieldů a
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů.
Usnesení č. ZM 18 07 05 27
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Investice v části města Děčín - Horní
Oldřichov“ a
schvaluje
návrh Rámcové smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci společného projektu a návrh
vzoru Prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci společného
projektu.
Usnesení č. ZM 18 07 05 28
Zastupitelstvo města projednalo žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín z.s.,
IČ: 66105609, Ústecká 1961/3, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín o poskytnutí dotace ve výši
130.000,00 Kč na sportovní činnost s dětmi a mládeží a
rozhodlo
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o poskytnutí finanční dotace sportovnímu klubu FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609,
Ústecká 1961/3, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín ve výši 130.000,00 Kč na sportovní činnost
s dětmi a mládeží a o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. ZM 18 07 05 29
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce
a o souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce
„Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 04 12 ze dne 15.12.2016 v plném
znění z důvodu nových skutečností,
2. poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce “Výměna střešního
pláště zimního stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši
max. 9.000 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 18 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 85/2 o vým. 197 m2 a část pozemku p. č. 1134/13
o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína, s podmínkou zřízení věcného
břemene práva přístupu – služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 18 07 06 02
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 07 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako
st. p. č. 232 o výměře 4 m2) v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 18 07 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2.

7

Usnesení č. ZM 18 07 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 584/1 k. ú. Folknáře o výměře 1266 m2.
Usnesení č. ZM 18 07 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2.
Usnesení č. ZM 18 07 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, s upozorněním, že horní část pozemku je dotčena veřejně prospěšnou
stavbou K35 - splašková kanalizace v celé lokalitě Folknáře.
Usnesení č. ZM 18 07 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků st. p. č. 1/1, p. č. 17/1 a p. č. 877 vše v k. ú. Březiny
u Děčína o výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 07 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 711/6 o výměře 1195 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 18 07 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 132/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 880 m2) a část pozemku p. č. 132/6 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 400 m2) vše v k. ú. Dolní Žleb, za účelem vybudování přístupové cesty,
2 parkovacích míst a zázemí k objektu, s podmínkou zatížení částí pozemků p. č. 132/1
a 132/6 k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem stezky a věcným břemenem umístění vodní jímky
na p. č. 132/6 k. ú. Dolní Žleb pro vlastníky okolních nemovitostí.
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Usnesení č. ZM 18 07 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města směnit
- část pozemku p. č. 837/2, o výměře dle GP (cca 6 m2), který bude vyhotoven, v k. ú. Bynov,
do majetku města a
- část pozemku p. č. 1207/3 o výměře dle GP (cca 14 m2), který bude vyhotoven,
v k. ú. Bynov, z majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 682/1 a p. č. 687/3, o vým. dle GP, který bude
vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město, s podmínkou zřízení věcného břemene – služebnost
stezky na pozemku p. č. 687/3 pro oprávněného, tj. vlastníky pozemku p. č. 684 s objektem
č. p. 323, 324 a 325, v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. ZM 18 07 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 145 o výměře 356 m2 a st. p. č. 65 o výměře 350 m2 vše
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 18 07 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 393/14 o výměře 1422 m2 a p. č. 393/15 o výměře 1485 m2
vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 18 07 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 18 07 06 16
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 194/2, dle GP č. 252-157/2017 nově ozn. jako st. p. č. 227 o vým.
27 m2, v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví
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pro p. J. B., p. J. B., p. L. B., p. M. B., p. V. C., p. M. G. a p. S. R. za cenu 10.800,00 Kč +
poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez nájemního vztahu + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 374/6 o vým. 10 m2, p. č. 374/7 o vým. 27 m2 a p. č. 375/2 o vým. 1 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a
to podíl ve výši ½ pro manžele M. a J. L. a podíl ve výši ½ pro manžele D. a S. H., za cenu
16.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemků p. č. 372/1 o vým. 195 m2 a p. č. 375/1 o vým. 458 m2 v k. ú. Prostřední Žleb,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele M. a J. L., za cenu 130.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej části 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 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. M. L., za cenu
10.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemků st. p. č. 6 o výměře 62 m2 a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. M., za cenu 54.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 21
Zastupitelstvo města projednalo výsledek dohadovacího řízení na prodej pozemku p. č. 118
v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 118 o vým. 392 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín, za cenu
901.600,00 Kč + ostatní náklady + platná sazba DPH
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-

-

-

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.

Usnesení č. ZM 18 07 06 22
Zastupitelstvo města projednalo výsledek dohadovacího řízení na prodej pozemků včetně
objektu čp. 13 v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 99 zast. pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul.,
Děčín III a pozemku p. č. 98, ost. pl., o výměře 1981 m2 vše v k. ú. Děčín-Staré Město panu
J. J. za cenu 3.450.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem,
- s upozorněním, že může v budoucnu dojít k záboru části pozemku p. č. 99 a 98
v k. ú. Děčín-Staré Město, a to v souvislosti s výstavbou komunikace II/261 - ul. Litoměřická.
Usnesení č. ZM 18 07 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu nemovitostí a uzavření smlouvy budoucí o
směně nemovitostí a
schvaluje
1. směnu nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p. č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p. č. 498
(cca 117 m2) o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k. ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové
garáže, která bude na směňovaných částech pozemků realizována před jejich směnou,
do podílového spoluvlastnictví p. V. B., p. R. B. a p. R. V. a
- do majetku města pozemek p. č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
stavby garáže č.ev. 1583 k. ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví p. V. B.,
p. R. B. a p. R. V., bez dalšího finančního vyrovnání;
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2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o směně nemovitostí, a to
- z majetku města část pozemku p. č. 496/1 (cca 11 m2) a část pozemku p. č. 498
(cca 117 m2) o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k. ú. Křešice u Děčína vč. stavby nové
garáže, která bude na směňovaných částech pozemků realizována před jejich směnou,
do podílového spoluvlastnictví p. V. B., p. R. B. a p. R. V., a
- do majetku města pozemek p. č. 496/2 o vým. 38 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
stavby garáže č. ev. 1583 k. ú. Křešice u Děčína z podílového spoluvlastnictví p. V. B.,
p. R. B. a p. R. V.,
bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 18 07 06 24
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Podmokly a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 2889/78 o výměře dle GP, který bude vyhotoven (11 m 2)
v k. ú. Podmokly, s Z. K..
Usnesení č. ZM 18 07 06 25
Zastupitelstvo města projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést (formou daru) část pozemku p. č. 3717/1 v k. ú. Podmokly
o výměře stanovené geometrickým plánem vyhotoveným na podkladě projektové
dokumentace a pozemky p. č. 3723/3 k. ú. Podmokly o výměře 35 m 2 a p. č. 3723/7
k. ú. Podmokly o výměře 2 m2 z majetku statutárního města Děčín v souvislosti
s protipovodňovými opatřeními.
Usnesení č. ZM 18 07 06 26
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodlo
zatížit části pozemků p. č. 3711/1, 3711/9, 3721/1, 4001/8, 4001/23 a 4001/24
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
stavby vodního díla (stavba PPO Děčín – II. etapa) včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – Povodí Labe s. p., IČ 70890005, Víta
Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové bezúplatně.
Usnesení č. ZM 18 07 06 27
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Smlouvy budoucí o předání vyvolané
investice v rámci stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana-II. etapa“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy budoucí o předání vyvolané investice v rámci stavby „Labe, Děčín,
protipovodňová ochrana-II. etapa“ na stavební objekty SO 04.03.5 Opatření na kanalizační síti
– Armaturní komora na dešťové kanalizaci města Děčín, SO 4.04.1 – Úprava zaústění
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přípojky odtoku lapolu odvodnění drážního tělesa, SO 4.05 – Přeložka dešťové kanalizace
města Děčín, SO 4 – Ochrana stávající kanalizace, SO 5.3 – Veřejné osvětlení města Děčín,
SO 6.5 – Město Děčín - Osazení průchodky pro chystanou metropolitní síť mezi vlastníkem
zařízení – statutárním městem Děčín a investorem stavby Povodí Labe s. p., IČ 70890005,
Víta Nejedlého 951, 500 03, Hradec Králové.
Usnesení č. ZM 18 07 06 28
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku
v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 07 07 20 ze dne 21.9.2017, týkající se
prodeje pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu
žádosti o přehodnocení ceny a
neschvaluje
prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 k. ú. Prostřední Žleb, pro p. J. M., za cenu
dle znaleckého posudku č. 870-072/2018, tj. 80.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 29
Zastupitelstvo města opětovně projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Chrochvice a
neschvaluje
směnu:
- z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p.č. 677/4, část pozemku p. č. 677/1 a
část pozemku p. č. 270/1 vše v k. ú. Chrochvice (dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“
o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56 m2 a díl „f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol.
Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady,
- do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice
(dle GP č. 593-16/2018 se jedná o díl „d“ o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2),
z vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 30
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku p. č. 195/4 v k. ú. Podmokly,
za účelem majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Ke Studánce a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 05 06 15 ze dne 31.05.2018 v plném
znění, z důvodu nových informací,
2. výkup části pozemku p. č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná
o p. č. 195/25 o výměře 56 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví spol.
WeS-Trans s.r.o., Teplická 688/43, Děčín IV za cenu dle znaleckého posudku
č. 836-038/2018, tj. 22.400,00 Kč + ostatní náklady,
3. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu veřejného
osvětlení v ul. Ke Studánce, Děčín IV na části pozemku p. č. 195/4 k. ú. Podmokly
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Wes-Trans s.r.o., Teplická
668/43, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“ + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 18 07 06 31
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku p. č. 1923 včetně objektu č. p. 667
v k. ú. Děčín a
schvaluje
záměr výkupu pozemku p. č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k. ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem, do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 06 32
Zastupitelstvo města projednalo nabídku města Jílové na výkup pozemku v k. ú. Martiněves
u Děčína ve vlastnictví města Jílové do majetku města a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína o výměře 313 m2 od města Jílové, se
sídlem Mírové nám 280, Jílové, za cenu 96.900,00 Kč do majetku města, po přidělení
finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 18 07 06 33
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
výkup části pozemku st. p. č. 73/1 a části pozemku p. č. 309/1, dle GP č. 283-67/2018 nově
ozn. jako díl „a“ o vým. 88 m2 a díl „b“ o vým. 12 m2, v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku p. I. L., za cenu 50.000,00 Kč + ost. náklady.
Usnesení č. ZM 18 07 06 34
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
v k. ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 07/U/Kos/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod 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 do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 06 35
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Děčín
do majetku města a
schvaluje
1. nabytí pozemků p. č. 2910/18 o vým. 127 m2 a p. č. 2910/19 o vým. 29 m2 v k. ú. Děčín
bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a
2. uzavření smlouvy č. 12/U/VOB/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný
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převod pozemků 2910/18 o vým. 127 m2 a p. č. 2910/19 o vým. 29 m2 v k. ú. Děčín
do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 06 36
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Nebočady
do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 305/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Nebočady bezúplatným převodem
od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 06 37
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
převod pozemků p. č. 3155/14 o výměře 24 m2 a p. č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 18 07 06 38
Zastupitelstvo města projednalo nabídku realitní společnosti GRAND REALITY DC s.r.o.
na výkup pozemku v k. ú. Děčín ve vlastnictví společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6,
Děčín IV do majetku města a
neschvaluje
výkup pozemku p. č. 2758/1 k. ú. Děčín o výměře 6598 m2 od společnosti GRANOBLE a.s.,
Resslova 638/6, Děčín IV do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.06.2018 do 20.09.2018 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.
Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Václav Němeček v. r.
Ing. Antonín Hrstka v. r.

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

Oprava
usnesení ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.09.2018
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 07 01 z důvodu administrativní chyby v
datu.
Původní text usnesení
Usnesení č. ZM 18 07 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.06.2018 do 20.09.2019 a tyto
bere na vědomí.
Nový text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.06.2018 do 20.09.2018 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Václav Němeček v. r.
Ing. Antonín Hrstka v. r.

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

Děčín, 01.10.2018
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