Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 12.11.2020
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 20 07 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Radka Flachse a MUDr. Petra Havlíka.
Usnesení č. ZM 20 07 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Anna Lehká
Ing. Jiří Chára
Bc. Petr Zdobinský

Usnesení č. ZM 20 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 20 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na způsob volby členů orgánů města a
rozhodlo
o veřejném způsobu volby postupem dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 20 07 03 02
Zastupitelstvo města Děčín
volí
volební komisi ve složení:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Ing. Rudolf Brejška, DiS.
Mgr. Ivana Poschová
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Usnesení č. ZM 20 07 03 03
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na stanovení počtu náměstků a
revokuje
usnesení č. ZM 18 08 06 01 a
stanovuje
pro volební období 2018 – 2022 (počínaje dnem 12.11.2020 do konce volebního období)
počet náměstků primátora na 4.
Usnesení č. ZM 20 07 03 04
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na určení funkcí, pro jejichž výkon budou
členové zastupitelstva města uvolněni a
revokuje
usnesení č. ZM 18 08 08 01 a
určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že ve volebním období 2018 – 2022 (počínaje dnem 12.11.2020 do konce volebního
období) budou členové zastupitelstva města uvolněni pro výkon funkce primátora, výkon
funkce náměstka primátora pro rozvoj města a výkon funkce náměstka primátora pro realizaci
staveb a oprav.
Usnesení č. ZM 20 07 03 05
Zastupitelstvo města Děčín
volí
primátorem města Ing. Jiřího Anděla, CSc.
Usnesení č. ZM 20 07 03 06
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro rozvoj města Ing. Annu Lehkou.
Usnesení č. ZM 20 07 03 07
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro realizaci staveb a oprav Ing. Bc. Tomáše Brčáka.
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Usnesení č. ZM 20 07 03 08
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro dopravu Ing. Jiřího Astera.
Usnesení č. ZM 20 07 03 09
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro školství a kulturu Mgr. Martina Poštu.
Usnesení č. ZM 20 07 03 10
Zastupitelstvo města Děčín
volí
další členy rady města, a to paní Jitku Flachsovou, Ing. Jana Paličku, Bc. Petra Zdobinského a
Mgr. Milana Rosenkrance.
Usnesení č. ZM 20 07 03 11
Zastupitelstvo města Děčín
volí
dalším členem Finančního výboru Zastupitelstva města Děčín pana Hynka Plachého.
Usnesení č. ZM 20 07 03 12
Zastupitelstvo města Děčín návrh na zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v
době, kdy primátor nevykonává funkci 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 rozvoj města 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 realizaci staveb a oprav 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 rozvoj města 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 dopravu 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), a pokud současně platí, že náměstek
primátora města pro rozvoj města a náměstek primátora města pro realizaci staveb
a oprav 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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d) náměstek primátora města pro školství a kulturu 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), a pokud současně platí, že
náměstek primátora města pro rozvoj města, náměstek primátora města pro realizaci
staveb a oprav a náměstek pro dopravu v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72 odst. 6
a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
nezastupují primátora.
Usnesení č. ZM 20 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 19 10 06 07 dne 12. 12. 2019, týkající se směny pozemků
mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy, z původního textu
„z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu
2.466.243,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.722.989,00 Kč + ostatní náklady", z důvodu
nových skutečností.
Usnesení č. ZM 20 07 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej částí pozemku p. č. 803/1, dle GP č. 4338-160/2020 se jedná o p. č. 803/10 o výměře
12 m2, p. č. 803/11 o výměře 2 m2 a p. č. 803/12 o výměře 3 m2 v k. ú. Podmokly, společnosti
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu 5.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 07 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků p. č. 821/3 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 821/3, dle GP č. 4338-160/2020 se jedná o p. č. 821/12 o výměře
94 m2 v k. ú. Podmokly, společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o., 28. října 3123/152,
Moravská Ostrava, Ostrava, za cenu 28.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 07 04 04
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na převod pozemku formou daru v k. ú. Děčín
do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 10/3 k. ú. Děčín o výměře 31 m2 bezúplatným převodem formou daru
od Biskupství litoměřického, Dómské nám. 1/1, Za nemocnicí, Litoměřice do majetku města.
Usnesení č. ZM 20 07 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačních programů statutárního města Děčín na rok
2021 a
schvaluje
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dotační programy pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora aktivit v oblasti
kultury“ v roce 2021, „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2021 a programu „Podpora
oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Anna Lehká v.r.

Předseda volební komise:

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Radek Flachs v.r.

MUDr. Petr Havlík v.r.

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

5

