Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 21.11.2019
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 19 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu MUDr. Petra Havlíka a Ing. Bc. Tomáše Brčáka.
Usnesení č. ZM 19 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

RSDr. Jaroslav Horák
Martin Liesel
Ing. Anna Lehká

Usnesení č. ZM 19 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 19 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o regulaci
provozování hazardních her a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Usnesení č. ZM 19 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Návrh výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice
I/13 Děčín – Knínice (D8) a
schvaluje
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variantu koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 Přeložka silnice I/13 – Chrochvické údolí,
navrženého jako veřejně prospěšná stavba VPS – 1 dle předloženého Návrhu výběru
nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice (D8).
Usnesení č. ZM 19 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo dodatky k jednotlivým smlouvám o dodávce tepelné energie a
schvaluje
1. uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi statutárním městem Děčín a společností
TERMO Děčín, a.s. o dodávce tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa v majetku
statutárního města Děčín na navýšení věrnostní slevy z původní výše 9,3 % na 10 %,
2. o uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi příspěvkovými organizacemi
statutárního města Děčín a společností TERMO Děčín, a.s. o dodávce tepelné energie pro
jednotlivá odběrná místa na navýšení věrnostní slevy z původní výše 9,3 % na 10 % a
pověřuje
oprávněnou osobu příspěvkové organizace statutárního města Děčín podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení č. ZM 19 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace CSS Děčín,
p. o. a tento
schvaluje
s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a pověřuje primátora statutárního
města podpisem výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. ZM 19 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne
14.10.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 09 05 04
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 10. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 14.10.2019.
Usnesení č. ZM 19 09 05 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 11. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.11.2019.
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Usnesení č. ZM 19 09 05 06
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 2/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 04.10.2019.
Usnesení č. ZM 19 09 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách s paní A. M. a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 09 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury na p. p. č. 527/2 v k. ú. Vilsnice k budoucím rodinným domům pana I. K., pana
D. P., paní J. H. a Ing. P. S., a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace panu I. K., panu D. P., paní J. H. a Ing. P. S., MBA,
na výstavbu technické infrastruktury na p. p. č. 527/2 v k. ú. Vilsnice k rodinným domům
na p. p. č. 527/8, 527/9, 527/10 a 527/7 dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury s těmito stavebníky v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 19 09 05 10
Zastupitelstvo města projednalo mimořádné individuální žádosti ve výši nad 50.000,00 Kč
u subjektů pracujících v oblasti sportu pro rok 2019 a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro tyto subjekty pracující v oblasti
sportu:
1. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; PYRAMIDA - koncepce basketbalové
mládeže: 154.000,00 Kč
2. FaJJn aerobik Děčín, z.s.; IČ:04608909; Soutěže v druhé polovině roku 2019, zimní
soustředění: 33.000,00 Kč
3. Fotbalová akademie Petra Voříška; IČ: 22893849; Výchova fotbalové mládeže:
50.000,00 Kč
4. FK JUNIOR Děčín, z.s.; IČ: 66105609; FOTBALOVÝ PODZIM 2019: 135.000,00 Kč
5. HC Děčín, z.s.; IČ: 69387605; Sportovní činnost v roce 2019: 125.000,00 Kč
6. HC Grizzly Děčín, s.r.o.; IČ: 28717546; II.NHL 2019/20 - skupina Sever: 175.000,00 Kč
7. Karatedó Steklý, z.s.; IČ: 66102014; Rozvoj bojových umění a sportů v Děčíně:
39.000,00 Kč
8. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s.; IČ: 69292272; BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA
SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 39.000,00 Kč
9. Plavecký klub Děčín z. s.; IČ: 04807219; Materiální a personální zajištění Plaveckého
klubu Děčín: 53.000,00 Kč
10. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČ: 00524417; „Sportujeme 2019“: 102.000,00 Kč
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11. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.; IČ: 26674742; Sportovní činnost pro děti a mládež:
15.000,00 Kč
12. TJ Kajak Děčín z. s.; IČ: 00554472; „Kajak 2019“: 38.000,00 Kč
13. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Celoroční činnost oddíl všestrannosti
a Canicrosu a mažoretek: 48.000,00 Kč
14. TJ Slavoj Děčín, z.s.; IČ: 40229734; Podpora činnosti oddílu házené, TJ Slavoj Děčín, z.s.:
45.000,00 Kč
15. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.; IČ: 442 24 818; Pravidelná činnost
ve volejbalu: 42.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 19 09 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 1 k Zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín,
schvaluje
Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín - Městské
turistické centrum Děčín a
bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. ZM 19 09 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 k Zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín - Středisko městských služeb Děčín,
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín - Středisko
městských služeb Děčín a
bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. ZM 19 09 05 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní M. K. o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní M. K. celkové výši 14.955,08 Kč
v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 19 09 05 14
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
projednalo nabídku Ústeckého kraje na odkoupení 3 akcií Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje vlastněných st. Městem Děčín a předběžně
souhlasí
s odprodejem 3 akcií vlastněných statutárním městem Děčín Ústeckému kraji minimálně za
cenu pořízení, což činí 10 000,00 Kč/1 ks akcie.
Usnesení č. ZM 19 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. ZM 19 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3448/3 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 40 m2).
Usnesení č. ZM 19 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 19 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2.
Usnesení č. ZM 19 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej částí pozemků p. č. 1205 a p. č. 2979 (dle geometrického plánu č. 2651-107/2019 se
jedná o p. č. 1205/4 o výměře 9 m2 a p. č. 1205/5 o výměře 7 m2) v k. ú. Děčín, pro N. M. C.,
za cenu 3.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 19 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 2060 v k. ú. Děčín o výměře 241 m2, pro paní Z. N. a pana J. N., za cenu
144.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1412 o vým. 353 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 19 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 51/2 o vým. 31 m2 a část pozemku p. č. 535/1, dle GP
č. 265-148/2019 nově ozn. jako p. p. č. 535/7 o vým. 187 m2, v k. ú. Lesná u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a V. K., za cenu 52.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 19 09 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína
a k. ú Bynov a
nezveřejňuje
záměr města směnit
- pozemky p. č. 30/3 o vým. 1446 m2 a p. č. 30/4 o vým. 35 m2 v k. ú. Březiny u Děčína,
do majetku města a
- pozemek p. č. 662/1 o výměře 2534 m2, v k. ú. Bynov, z majetku města.
Usnesení č. ZM 19 09 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí do majetku města souboru nemovitostí
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření darovací smlouvy č. 20190589 mezi ČR-Správa státních hmotných rezerv,
Praha 5-Malá Strana, Šeříková 616/1 na převod nemovitostí, a to pozemku p. č. 2640
zast. pl., o výměře 262 m2 včetně stavby bez čp/če obč. vyb., p. č. 2641 zast. pl., o výměře
1256 m2 včetně stavby čp. 596, jiná st., p. č. 2642 zast. pl., o výměře 1966 m2 včetně stavby
bez čp/če obč. vyb., p. č. 2643 zast. pl., o výměře 1468 m2 včetně stavby čp 595, jiná st.,
p. č. 2644 zast. pl., o výměře 1510 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2645 zast. pl.,
o výměře 1332 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2646 zast. pl., o výměře 762 m2
včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2647 zast. pl., o výměře 1164 m2 včetně stavby
bez čp/če jiná st., p. č. 2648 ostat. pl., o výměře 6149 m2 vše v k. ú. Děčín a městem Děčín.
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Usnesení č. ZM 19 09 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí pozemků včetně staveb v k. ú. Horní
Oldřichov a
neschvaluje
1. nabytí pozemku st. p. č. 311/5 zast. pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 917 zast. pl. o výměře 23 m2, p. p. č. 1579/1 vodní pl.
o výměře 70 m2 a p. p. č. 1596/1 ost. pl. o výměře 1884 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov
z majetku Ústeckého kraje do majetku města úplatným převodem - dražbou a
2. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku st. p. č. 311/5 zast. pl. o výměře 464 m2 jehož
součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 917 zast. pl. o výměře 23 m2,
p. p. č. 1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p. p .č. 1596/1 ost. pl. o výměře 1884 m2, vše
v k. ú. Horní Oldřichov do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži nebo
jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000
Sb. zákon o obcích, v platném znění.
Usnesení č. ZM 19 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.10.2019 do 21.11.2019 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 19 09 99 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku silničního spojení pravého a levého břehu Labe
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora města, náměstka primátora pro rozvoj a dále odpovědné pracovníky příslušných
odborů magistrátu k jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje za účelem aktualizace zásad
územního rozvoje tak, aby tyto zásady uvažovaly třetí silniční spojení pravého a levého břehu
Labe v lokalitě Děčín s napojením na budoucí přivaděč na dálnici D8.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

RSDr. Jaroslav Horák v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Petr Havlík v.r.
Ing. Bc. Tomáš Brčák v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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