Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25. 01. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 01 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu RSDr. Jaroslava Horáka a MUDr. Annu Briestenskou.
Usnesení č. ZM 18 01 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Antonín Hrstka
Hynek Plachý
Ing. Vladislav Raška

Usnesení č. ZM 18 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném
na úřední desce.
Usnesení č. ZM 18 01 02 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) rezignaci Ing. Vojtěcha Ryvoly na mandát člena
Zastupitelstva města Děčín předanou dne 25.01.2018 primátorce města a
bere na vědomí
rezignaci Ing. Vojtěcha Ryvoly na funkci předsedy a člena Finančního výboru zastupitelstva
města Děčín.
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Usnesení č. ZM 18 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Z. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 33 na st. p. č. 931 v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní Z. H. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 933 k rodinnému domu č. p. 33 na st. p. č. 931 v k. ú. Vilsnice dle platných
Zásad a
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění
Usnesení č. ZM 18 01 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 201 na st. p. č. 391 v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. K. na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému
domu č. p. 201 na st. p. č. 391 v k. ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad a
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 01 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Z. Č. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
Čsl. partyzánů 355, Děčín XXXII včetně příslušenství
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1766/06 o prominutí
(snížení) poplatku z prodlení na 10 %, tj. z částky 79.957,00 Kč na částku 7.996,00 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1753/06 o prominutí
(snížení) poplatku z prodlení v plné výši.
Usnesení č. ZM 18 01 03 04
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
22.11.2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 18 01 03 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 29. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.11.2017.
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Usnesení č. ZM 18 01 03 06
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 30. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.12.2017.
Usnesení č. ZM 18 01 03 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana V. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem V. M. v celkové výši
12.219,50 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 01 03 08
Zastupitelstvo města projednalo přípravu žádosti o dotace na projekt „Rekonstrukce
pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České
Švýcarsko v Děčíně“ do programu na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH),
a současně:
4. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České
Švýcarsko v Děčíně“ do Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
5. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
6. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH).
Usnesení č. ZM 18 01 03 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh financování projektu „Škola pro všechny“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt “Škola pro všechny“ do výzvy č. 02_17_051 v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT ČR,
2. spolufinancování projektu “Škola pro všechny“ v předpokládané maximální výši
1,25 mil. Kč,
3. předfinancování projektu „Škola pro všechny“ po letech v předpokládané celkové výši
25 mil. Kč: na rok 2018 - 5 mil. Kč, na rok 2019 - 12 mil. Kč a na rok 2020 - 8 mil. Kč.
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Usnesení č. ZM 18 01 03 11
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Duhová zahrada“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Duhová zahrada“, jehož záměrem je
úprava zahrady Mateřské školy, Pohraniční 455/34, Děčín I, p. o., v rámci Národního
programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 633.498,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 133.498,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 18 01 03 12
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Učíme se venku“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Učíme se venku“, jehož záměrem je
úprava zahrady Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., p. o. v rámci Národního
programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 771.299,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 271.299,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 18 01 03 13
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Voda v zahradě“ a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Voda v zahradě“, jehož záměrem je
úprava volného prostranství v areálu zoologické zahrady Děčín na vodní zahradu,
v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 500.000,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 75.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZM 18 01 03 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2018 a
schva luje
1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 1.900.000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s.
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 18 01 03 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“
v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 a
schva luje
1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 380.000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s.
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká, Děčín V a sportovního areálu
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 18 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 99 včetně objektu čp. 13
a pozemku p. č. 98 a pozemku p. č. 100/2 vše v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 99 zast. pl. o výměře 380 m 2 včetně objektu čp. 13,
Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p. č. 98, ost. pl., o výměře 1981 m 2 vše v k. ú. DěčínStaré Město s tím, 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
a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 100/2 o výměře 1038 m 2 v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 18 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 18 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Lesná
u Děčína.
Usnesení č. ZM 18 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 118 o vým. 392 m 2 v k. ú. Děčín, s podmínkou zatížení
části pozemku p. č. 118 k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost
cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p. č. 117, p. č. 119 a p. č. 123/3 k. ú. Děčín,
za cenu dle „Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující předloží studii zástavby.
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Usnesení č. ZM 18 01 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 18 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schva luje
prodej pozemku p. č. 121/1 o výměře 449 m 2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro L. a I. B., za cenu 134.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
schva luje
výkup pozemku p. č. 307/2 o vým. 107 m2 a pozemku p. č. 308/2 o vým. 171 m2
v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového
spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ z majetku paní Z. S. a podíl ve výši ½ z majetku pana
J. P. do majetku města, za cenu 139.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. ZM 18 01 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a smlouvu
o bezúplatném převodu části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
1. částečnou revokaci usnesení č. ZM 15 09 05 17 ze dne 26. 11. 2015, týkající se nabytí
části pozemku p. č. 1281/3 v k. ú. Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení
nabývané části pozemku, a to z původního „dle GP č. 844-033/2015 nově ozn. jako
p. p. č. 1281/5 o vým. 15 m2, k. ú. Prostřední Žleb“ nově na „dle GP č. 838-62/2015
nově zn. jako p. p. č. 1281/4 o vým. 16 m2“ a
2. uzavření smlouvy č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod
části pozemku p. č. 1281/3, dle GP č. 838-62/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/4
o vým. 16 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 15.12.2017 do 25.01.2018 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise: Ing. Antonín Hrstka v.r.

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

MUDr. Anna Briestenská v.r.

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