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 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 31. 05. 2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 18 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu MVDr. Janu Bednarskou a Jiřího Štajnera.

Usnesení č. ZM 18 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Pavel Sinko
Mgr. Václav Lešanovský
Daniela Trojanová

Usnesení č. ZM 18 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schva luje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu
Děčín a tuto
bere na vědomí
ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Usnesení č. ZM 18 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace Spolku Severka, z.s. a
rozhodlo
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1. o poskytnutí dotace Spolku Severka, z.s. ve výši 15.000,00 Kč na realizaci projektu
„Hvězdičky“
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 18 05 05 02
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 34. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.04.2018.
Usnesení č. ZM 18 05 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní,
a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 20.000,00 Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici
Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem
„6. děčínský den komplexní interní péče“,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 18 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo problematiku projektu Škola pro všechny a v případě
pozdního sdělení informace poskytovatele dotace o úspěchu/neúspěchu žádosti o dotaci
schva luje
1. realizaci projektu Škola pro všechny po dobu 5 měsíců od 01.09.2018 do 31.01.2019,
následně bude projekt ukončen v případě zamítnutí žádosti o dotaci,
2. financování projektu Škola pro všechny po dobu 5 měsíců od 01.09.2018 do 31.01.2019
z rezervy města v přibližné výši 3.750.000,00 Kč,
3. spolufinancování a předfinancování projektu pro rok 2018 v případě schválení žádosti
o dotaci z rezervy města.
Usnesení č. ZM 18 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín a
schva luje
uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.
Usnesení č. ZM 18 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
18.04.2018 a tento
bere na vědomí.

2

Usnesení č. ZM 18 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní R. H. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
neprominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytu V Sídlišti 391, Děčín XXXII a
souhlasí
s přihlášením pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
do insolvenčního řízení včetně nákladů řízení, bez příslušenství - poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 18 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana J. Š. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
neprominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených
s nájmem bytu Hudečkova 669/4, Děčín I a
souhlasí
s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - náklady řízení, bez
příslušenství - poplatku z prodlení.
Usnesení č. ZM 18 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo potřebu tvorby návazných strategických dokumentů a
zavedení normy ISO 27001 a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Strategické dokumenty a zavedení normy ISO 27001“
do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa, sociální
inovace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost v celkové
předpokládané výši 3.927.000,00 Kč vč. DPH (3.245.454,55 Kč bez DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
3.927.000,00 Kč včetně DPH (3.245.454,55 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané
výši 196.350,00 Kč včetně DPH (162.272,73 Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 18 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní A. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schva luje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní A. M. v celkové výši 9.804,94 Kč
v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 18 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven po zaměření a oddělní pozemku pod komunikacemi.
Usnesení č. ZM 18 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1585/23 k. ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 18 05 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 05 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov o výměře dle GP, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 05 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1717/1, p. č. 1717/2 a p. č. 1717/3 vše k. ú. Děčín o
výměrách dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 18 05 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Nebočady a
schva luje
prodej částí pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1, dle GP č. 388-015/2018 nově ozn. jako p. p. č.
119/1 - díl d o vým. 312 m2 a díl „c“ o vým. 359 m2, v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manž. D. a O. G., za cenu 134.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 18 05 06 07
Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje části pozemku v k. ú. Krásný Studenec
a
schva luje
1. revokaci usnesení č. ZM 17 08 04 19 ze dne 26.10.2017 týkající se pozemku p č. 1599
k. ú. Krásný Studenec v plném znění, z důvodu nových skutečností,
2. prodej části pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana
F. J., Děčín XXII za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že kupující bere na vědomí,
že účelová komunikace na pozemku st. p. č. 214 k. ú. Krásný Studenec je veřejně
přístupná a zůstane veřejně přístupná.
Usnesení č. ZM 18 05 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků včetně objektu čp. 13 v k. ú. DěčínStaré Město formou dohadovacího řízení a
zveřejňuje
prodej pozemku p. č. 99 zast. pl. o výměře 380 m 2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul.,
Děčín III, pozemku p. č. 98, ost. pl., o výměře 1981 m 2 vše v k. ú. Děčín-Staré Město formou
dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej činí 2.800.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem, cena je stanovená dle ZP č. 834-036/2018 o ceně obvyklé a je
výchozí cenou pro toto řízení - 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 05 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku
v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 06 ze dne 22.2.2018, týkající se
prodeje pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m 2 k. ú. Dolní Žleb v plném znění, z důvodu
žádosti o přehodnocení ceny a
schva luje
prodej pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m 2 k. ú. Dolní Žleb, pro p. K. B., za cenu
dle znaleckého posudku č. 822-024/2018, tj. 12.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 05 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku
v k. ú. Dolní Žleb a
schva luje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 07 ze dne 22.2.2018, týkající se
prodeje pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m 2 k. ú. Dolní Žleb v plném znění, z důvodu
žádosti o přehodnocení ceny a
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schva luje
prodej pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 k. ú. Dolní Žleb, pro manžele J. a E. K., za cenu
dle znaleckého posudku č. 803-005/2018, tj. 56.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 18 05 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín – Staré
Město a
schva luje
nabytí pozemku p. č. 922 o vým. 1432 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, bezúplatným převodem z vlastnictví společnosti WEFA – Bohemia, spol. s r.o.,
Růžová 407/10, Děčín III, do majetku města.
Usnesení č. ZM 18 05 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Loubí
u Děčína a k. ú. Prostřední Žleb a
schva luje
bezúplatný převod části pozemku p. č. 135/9 (dle GP č. 188-49/2018 se jedná o díl „a“ o
výměře 251 m2) v k. ú. Loubí u Děčína a části pozemku p. č. 1323 (dle GP č. 898-50/2018 se
jedná o díl „a“ o výměře 159 m2) v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
50003 Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 18 05 06 13
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení
pozemku v k. ú. Bynov a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení pozemku p. č. 668/1 k. ú. Bynov o výměře 78 m 2 s manž. V. a J. N.
Usnesení č. ZM 18 05 06 14
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí,
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení pozemku p. č. 69/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Krásný Studenec s manž. S. a K. Ž.
Usnesení č. ZM 18 05 06 15
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
neschva luje
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1. 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 1.240 Kč/m2 + ostatní náklady a
2. 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, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 18 05 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.04.2018 do 31.05.2018 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v. r.

Předseda návrhové komise:

Pavel Sinko v. r.

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Jana Bednarska v. r.

Jiří Štajner v. r.

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