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 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 20.02.2020
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 20 01 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Martina Liesela a Bc. Petra Zdobinského.
Usnesení č. ZM 20 01 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Petr Toncar, DiS.

Usnesení č. ZM 20 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 20 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na způsob volby dalších členů rady města a odvolání
člena kontrolního výboru zastupitelstva města a
rozhodlo
o veřejném způsobu volby dalších členů rady města a odvolání člena kontrolního výboru
zastupitelstva města postupem dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 20 01 03 02
Zastupitelstvo města Děčín
volí
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volební komisi ve složení:

Ing. Vladislav Raška
Ing. Anna Lehká
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 20 01 03 03
Zastupitelstvo města Děčín
volí
další členy rady města, a to Ing. Jana Paličku a Ing. Jiřího Cháru.
Usnesení č. ZM 20 01 03 04
Zastupitelstvo města po projednání návrhu na odvolání člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Děčín
odvolává
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů pana Mgr. Jana Šmída z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Děčín.
Usnesení č. ZM 20 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471,
se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2, o poskytnutí dotace a
schvaluje
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 20 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2019 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 20 01 05 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč na pořízení mobilního garážového stání
včetně příslušenství a
rozhodlo
1. v souladu s § 85 písm. b) zákona o obcích v platném znění o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 50.000,00 Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, se sídlem
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300 statutárním městem Děčín, a že
tento peněžitý dar bude použit na pořízení mobilního garážového stání včetně
příslušenství za níže stanovených podmínek:
a) obdarovaný se zavazuje, že darované finanční prostředky budou použity pouze
na výše uvedené účely,
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b) obdarovaný se zavazuje předložit na vyžádání dárce zprávu o využití darovaných
finančních prostředků,
c) darované finanční prostředky budou statutárním městem Děčín zaslány obdarovanému
na jeho bankovní účet, a to do 15 dní od podpisu darovací smlouvy,
d) v případě nedodržení těchto podmínek se obdarovaný zavazuje, že vrátí dárci
darované finanční prostředky v plné výši, a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce,
2. o tom, že podmínky darování uvedené v bodě 1, které budou předmětem darovací
smlouvy.
Usnesení č. ZM 20 01 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zmocnění primátora města k podání žádosti
k udělení souhlasu se zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice a
rozhodlo
o zmocnění primátora města k podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého
kraje k udělení souhlasu se zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXIKřešice bez náhrady.
Usnesení č. ZM 20 01 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na sloučení organizačních složek statutárního města
Děčín, a to organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město,
organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice a organizační
složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice s organizační složkou Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb a
rozhodlo
1. o sloučení shora uvedených organizačních složek ke dni 1. dubna 2020 tak, že veškerá
práva a závazky slučovaných organizačních složek včetně členství členů přechází
na organizační složku - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb
2. o změně názvu organizační složky - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní
Žleb na „Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín“ a
schvaluje
změnu zřizovací listiny ve znění dle přílohy.
Usnesení č. ZM 20 01 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů V. a S. N. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 141 na st. p. č. 154 v k. ú. Lesná u
Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům V. a S. N. na výstavbu čistírny odpadních vod na
p. p. č. 227/39 v k. ú. Lesná u Děčína k rodinnému domu č. p. 141 na st. p. č. 154 v k. ú.
Lesná u Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
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Usnesení č. ZM 20 01 05 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů M. a A. H. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 18 na st. p. č. 3 v k. ú. Maxičky a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům M. a A. H. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 3 v k. ú. Maxičky k rodinnému domu č. p. 18 na st. p. č. 3 v k. ú. Maxičky dle
platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 20 01 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost Bc. J. M. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 94 na p. p. č. 864/27 v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace Bc. J. M. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
864/10 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 94 na p. p. č. 864/27 v k. ú. Vilsnice dle
platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 20 01 05 08
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 10/2019 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
09.12.2019 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 20 01 05 09
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 01/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
13.01.2020 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 20 01 05 10
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 12. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.12.2019.
Usnesení č. ZM 20 01 05 11
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 13. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.01.2020.
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Usnesení č. ZM 20 01 05 12
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky
pro rok 2020 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti
sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o. a
schvaluje
přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 2020
z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín
tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena
ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb
uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
Usnesení č. ZM 20 01 05 13
Zastupitelstvo města projednalo výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 20190249/OSV a
schvaluje
výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019-0249/OSV, která je přílohou č. 2
tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 20 01 05 14
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o vyhodnocení plnění cílů 3. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018 a
bere na vědomí
Zprávu o vyhodnocení plnění cílů 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2015 –
2018 dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. ZM 20 01 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše kompenzace
veřejné služby na rok 2020 mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města
Děčína, a. s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935.
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Usnesení č. ZM 20 01 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozšíření trasy linky č. 515 218 Horní Oldřichov - Na
Vyhlídce a návrh dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na
území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
1. rozšíření trasy linky č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce do zastávky městské
autobusové dopravy Autobusové nádraží,
2. uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se rozšíření trasy linky
městské autobusové dopravy č. 515 218 Horní Oldřichov - Na Vyhlídce - Autobusové
nádraží mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se
sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935.
Usnesení č. ZM 20 01 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout
neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se o tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora,
předseda a člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva
města. Jedná se o funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva,
předseda a člen komise rady a projednalo poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva
ze sociálního fondu a rozpočtu města a
stanovuje
ode dne 01.03.2020 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě budoucí změny
tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 2.791,00 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka
primátora ve výši 25.112,00 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 11.161,00 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 5.580,00 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši
4.651,00 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
komise rady ve výši 4.203,00 Kč a člena komise rady ve výši 3.967,00 Kč,
v případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech
3. až 5. náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje
při výkonu každé další funkce o uvedené částky:
2.789,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1.860,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1.412,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
1.177,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
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avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří
různých funkcí se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo
nejvyšší odměnu,
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek
v souvislosti s výkonem funkce ve výši 259,00 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku,
kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout
v souhrnu za kalendářní měsíc, je 777,00 Kč a
rozhodlo
1. ode dne 01.03.2020 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2.789,00 Kč,
člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši
1.860,00 Kč, předsedy komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města,
ve výši 1.412,00 Kč a člena komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva
města, ve výši 1.177,00 Kč,
2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka
primátora, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise
rady, člena komise rady, bude odměna resp. peněžité plnění náležet ode dne zvolení
do této funkce,
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu
města, které je pro uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní
smlouvě v platném znění a dále ve směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního
fondu statutárního města Děčín v platném znění.
Usnesení č. ZM 20 01 05 18
Zastupitelstvo města projednalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín
č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se
stavebním odpadem a
schvaluje
vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2020 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem.
Usnesení č. ZM 20 01 05 19
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu Pořízení elektroautomobilu,
dobíjecí stanice a dvou vozidel s pohonem CNG a
schvaluje
přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního Prostředí ČR ve výši 321.707,00 Kč.
Usnesení č. ZM 20 01 05 20
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2020 ze zasedání finančního výboru ZM dne
03.02.2020 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 20 01 05 21
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní kluby
na činnost v roce 2020 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací nad 50.000,00 Kč na činnost v roce 2020 těmto subjektům pracujícím
v oblasti sportu:
1. Basketbalový klub Děčín z.s., IČ: 49888366; PYRAMIDA - koncepce basketbalové
mládeže: 1.156.774,00 Kč
2. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., IČ: 46717757; Dlouhodobá systematická
činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let: 54.049,00 Kč
3. FaJJn aerobik Děčín, z.s., IČ: 04608909; Sportovní aerobik - dlouhodobá systematická
činnost, soutěže, oddílová soustředění; Vánoční soutěž v aerobiku pro MŠ a ZŠ
v Ústeckém kraji: 250.000,00 Kč
4. FK JUNIOR Děčín z.s., IČ: 66105609; ZAJIŠTĚNÍ FOTBALU MLÁDEŽE; FOTBAL ZÁBAVA PRO VŠECHNY: 703.000,00 Kč
5. Fotbalová akademie Petra Voříška, IČ: 22893849; Výchova fotbalové mládeže:
410.000,00 Kč
6. HC Děčín z.s., IČ: 69387605; Sportovní činnost HC Děčín 2020: 830.716,00 Kč
7. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., IČ: 69292272; BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA
SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 162.148,00 Kč
8. Karatedó Steklý, z.s., IČ: 66102014; Bojová umění a sporty pro Děčín 2020:
226.000,00 Kč
9. Plavecký klub Děčín z. s., IČ: 04807219; Plavecký klub Děčín z.s.; Pořádání plaveckých
závodů - Děčínský pohár 2020 a Děčínské sprinty 2020: 356.000,00 Kč
10. SK BŘEZINY z.s., IČ: 46717161; Mládež 2020: 136.000,00 Kč
11. SK Kraso Děčín, z.s., IČ: 68954123; Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci města
Děčín a Ústeckého kraje: 65.799,00 Kč
12. SKST Děčín, z.s., IČ: 63782472; Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže v SKST
Děčín, z.s.: 129.000,00 Kč
13. Sportovní klub Děčín, z.s., IČ: 00524417; Sport mládeže 2020; Sportování minižactva
2020; Děčínský běžecký pohár; Kočův memoriál a náborové závody žactva - Děčín září
2020; Turnaj mládeže U15-LABE Děčín: 862.092,00 Kč
14. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ: 00527076; Dlouhodobá systematická
činnost dětí a mládeže: 389.508,00 Kč
15. Sportovní klub TKC Děčín, z. s., IČ: 18385532; Hejbni kostrou.. a zkus to třeba
s korfbalem 2020; ELBE CUP 2020; Finále korfbalové ligy minižáků 2020: 250.310,00 Kč
16. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, IČ: 18382185; Celoroční činnost Canicross - B; Běh
republiky: 121.924,00 Kč
17. TJ Gymnastika Děčín, z.s., IČ: 46797696; Dlouhodobá systematická činnost dětí
a mládeže: 220.000,00 Kč
18. TJ Kajak Děčín z.s., IČ: 00554472; Dlouhodobá systematická činnost dětí a mládeže;
Mediálně a divácky atraktivní sporty: 371.510,00 Kč
19. TJ Slavoj Děčín, z.s., IČ: 40229734; Celoroční systematická činnost s dětmi a mládeží
v oddíle házené; Házenkářská školní liga: 267.600,00 Kč
20. TJ Spartak Boletice n.L., z.s., IČ: 14868156; Podpora mládeže v oddílu kopané na rok
2020: 278.400,00 Kč
21. TJ Union Děčín - spolek, IČ: 46797777; Systematická příprava fotbalových družstev
mládeže 2020: 254.972,00 Kč
22. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045; Dlouhodobá systematická činnost s dětmi
a mládeží ve věku do 21 let; Mimořádná reprezentace města, Akce sportovního kalendářepodpora pořádání sportovních akcí mimořádného charakteru: 201.261,00 Kč
23. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., IČ: 44224818; Dlouhodobá systematická
činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let; Turnaje Českého poháru žákyň a kadetek
a juniorek a ml. žákyň, MČR ml. žákyň: 348.109,00 Kč
24. HC Grizzly Děčín s.r.o., IČ: 28717546; II. NHL 2020: 1.000.000,00 Kč
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25. BK Děčín s.r.o., IČ: 62740971; BK ARMEX Děčín - KNBL (nejvyšší soutěž mužů
v basketbalu v ČR): 2.900.000,00 Kč
26. BC Armex Děčín z.s., IČ: 22611983; Rozvoj boxu v Děčíně: 300.000,00 Kč
27. Triatlonový klub Triade o.s., IČ: 22761217; DĚČÍN SPORT FEST TRIADE - seriál
sportovních akcí pro děti a širokou veřejnost: 90.000,00 Kč
28. WINTERMAN s.r.o., IČ: 05537321; WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2020:
60.000,00 Kč
29. TJ Sokol Bělá, IČ: 46797831; Horoškola pro děti a mládež: 70.000,00 Kč
30. Život na hraně o.s., IČ: 27057496; PRESTIGE REPREZENTUJE: 70.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 20 01 05 22
Zastupitelstvo města se seznámilo s Plánem udržitelné městské mobility města Děčín a
schvaluje
Plán udržitelné městské mobility města Děčín.
Usnesení č. ZM 20 01 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na akceptaci záměru architektonické studie zástavby
na pozemku p. č. 118 k. ú. Děčín a
schvaluje
akceptaci architektonické studie „Novostavba polyfunkčního domu Děčín, Masarykovo
náměstí, p. č. 118“ vypracovanou autorem PETR LÉDL ARCHITEKTI, říjen 2019.
Usnesení č. ZM 20 01 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky č. 790/3, v objektu čp. 790 ul.
Krokova, Děčín I formou dohadovacího řízení a
zveřejňuje
záměr města prodat b. j. č. 790/3 v objektu č. p. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 741/4368 z celku na zastavěném pozemku p. č. 2674 vše
k. ú. Děčín, formou dohadovacího řízení se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení
ve výši 300.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1073-107/2019 ze dne 20.11.2019 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 20 01 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 1793 o vým. 1393 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z majetku ČR – ÚZSVM, do majetku města, který bude vlastník pozemku realizovat formou
výběrového řízení.
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Usnesení č. ZM 20 01 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 20 01 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 75/U/VOB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků
p. č. 729/7 o vým. 40 m2, p. č. 729/8 o vým. 370 m2, p. č. 729/25 o vým. 20 m2, p. č. 729/26
o vým. 188 m2, p. č. 729/29 o vým. 35 m2 a p. č. 729/30 o vým. 17 m2 v k. ú. Bynov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku města s podmínkou zřízení věcného práva
ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku spočívající v závazku
nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to
po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy
č. 75/U/VOB/2019 do katastru nemovitostí, tato povinnost nabyvatele jako povinného se
zřizuje jako věcné právo a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 20 01 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 686 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 40 m2),
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 20 01 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3442 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 20 01 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 110 o vým. 419 m2 v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 20 01 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 672 o vým. 340 m2 v k. ú. Křešice u Děčína.
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Usnesení č. ZM 20 01 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2341/2 o vým. 27 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 20 01 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 842/14 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 20 01 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1561/1 (nově dle GP č. 2675-267/2019 ozn. jako p. č. 1561/13)
k. ú. Děčín o výměře 42 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Z. H., za cenu
8.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 01 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 78/3 a části p. č. 79/1 v k. ú. Podmokly (dle GP č. 4272-269/2019
se jedná o p. č. 78/5 o výměře 6 m2 a p. č. 79/6 o výměře 4 m2) pro manžele P. a J. S.,
za cenu 9.200,00 Kč + ostatní náklady, s tím, že je nutné respektovat závěry studie č. 202-15,
zpracované Ing. Miroslavem Ouzkým, tzn., že následné oplocení koupeného pozemku bude
umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.
Usnesení č. ZM 20 01 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín o výměře 20 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. J. R., za cenu 18.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 01 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1384/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Ing. J. S., za cenu 53.820,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 20 01 06 16
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb do majetku
města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle GP č. 234-33/2017 ozn. jako p. č. 188/2) k. ú. Dolní
Žleb o vým. 1 m2 od Mgr. D. P., do majetku města, za cenu 500 Kč/m2.
Usnesení č. ZM 20 01 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města směnit
- pozemek p. č. 1258 o vým. 739 m2 v k. ú. Podmokly do majetku města a
- části pozemků p. č. 3719/5 a p. p. č. 3719/16 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly, z majetku města
s finančním dorovnáním.
Usnesení č. ZM 20 01 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města a
schvaluje
výkup pozemku p. č. 1258 o vým. 739 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku TJ Sokol Maxičky, ul. Práce 78/19, Děčín V, do majetku města.
Usnesení č. ZM 20 01 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
výkup částí pozemků st. p. č. 324 a st. p. č. 383 o vým. dle GP, který bude vyhotoven
(cca 49,50 m2) v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku
p. Z. M., do majetku města, za cenu 500 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. ZM 20 01 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1483/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 32,10 m2)
v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manželů J. a F. J.,
do majetku města, za cenu 500 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 20 01 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 13.12.2019 do 20.02.2020 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Předseda volební komise:

Ing. Vladislav Raška v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Martin Liesel v.r.

Bc. Petr Zdobinský v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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