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 17.12.2020
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 20 09 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Bc. Petra Zdobinského a Petra Toncara, DiS.
Usnesení č. ZM 20 09 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Jitka Flachsová
Ing. Ondřej Smíšek

Usnesení č. ZM 20 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 20 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města
Děčína na období 2021 - 2025 a tento
schvaluje.
Usnesení č. ZM 20 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního
města Děčín na rok 2021 v celkovém objemu příjmů 882.879 tis. Kč, výdajů 924.502 tis. Kč a
financování 41.623 tis. Kč a
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stanovuje
závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedeny v příloze
č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 20 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,
IČ 64948242 a
rozhodlo
o přijetí úvěru a uzavření smlouvy o úvěru č. 961/20-120 s UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s. ve výši 150 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle
předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 3M PRIBOR s podmínkou, že čerpání
úvěru bude účelově vázáno na rozhodnutí zastupitelstva města.
Usnesení č. ZM 20 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo dodatek č. 10 ke zřizovací listině Městského divadla Děčín,
příspěvková organizace a
schvaluje
dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace.
Usnesení č. ZM 20 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
09. 11. 2020 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 20 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2020 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
23. 11. 2020 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 20 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2021 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 7.482.000,00 Kč pro HC Děčín z. s.,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín
v předloženém znění a
doporučuje
Radě města Děčín, aby v rámci své pravomoci vyhodnotila plnění smluvních závazků
s příjemci dotací na provoz sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín
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v termínu do 31.03.2021, a to za období roku 2018 a 2019 a přijala adekvátní opatření
v případě zjištěných nedostatků.
Usnesení č. ZM 20 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2021 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. ve výši 2.384.000,00 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, po
úpravě.
Usnesení č. ZM 20 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2021 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 575.000,00 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“
v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2021 v předloženém znění, po úpravě.
Usnesení č. ZM 20 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní V. S. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní V. S. za poplatek z prodlení ve výši 62.815,00 Kč a úrok
z prodlení ve výši 16.504,00 Kč, vzniklých při placení nájemného za byt v objektu Mírové nám.
242/4, Děčín IV v celkové výši 79.319,00 Kč, a to o snížení na částku 7.932,00 Kč.
Usnesení č. ZM 20 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo aktualizaci územní energetické koncepce statutárního města
Děčín a
schvaluje
spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální předpokládané výši
363 tis. Kč vč. DPH (300 tis. Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 20 09 06 09
Zastupitelstvo města projednalo dodatek č. 10 ke zřizovací listině Lesního úřadu Děčín,
příspěvkové organizace a
schvaluje
dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace.
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Usnesení č. ZM 20 09 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu
zimního stadionu v roce 2020 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. dne 13.1.2020 v předloženém
znění.
Usnesení č. ZM 20 09 06 11
Zastupitelstvo města projednalo schválené usnesení č. ZM 18 09 06 13 ze dne 13.12.2018,
kterým byla provedena částečná revokace usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.04.2017.
Usnesení se týkají složení komisí pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s početním
zastoupením jednotlivých uskupení v zastupitelstvu města a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.04.2017 a
schvaluje
následující postup:
1. Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení veřejných
zakázek – odboru rozvoje, MM Děčín.
2. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou
města pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise
bude složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně
z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených prostřednictvím členů rady města,
které zastupují jednotlivé politické kluby. Za OHK Děčín a každý klub může být nominován
pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka.
3. Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.
4. Informace o veřejné zakázce a o termínu konání jednání komise bude oznámeno všem
zastupitelům města prostřednictvím portálu pro zastupitele, kteří se v případě jejich zájmu,
po předběžném ohlášení, mohou jednání komise zúčastnit.
Usnesení č. ZM 20 09 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 10 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se změny jízdních řádů
mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem
Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935.
Usnesení č. ZM 20 09 06 15
Zastupitelstvo města projednalo žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor divadelní kavárny v časovém rozmezí
březen až říjen tohoto roku nájemci paní E. T. v celkové výši 38.400,00 Kč a
schvaluje
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prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor divadelní kavárny v časovém rozmezí
březen až říjen tohoto roku nájemci paní E. T. v celkové výši 38.400,00 Kč.
Usnesení č. ZM 20 09 06 16
Zastupitelstvo města projednalo žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
o povolení částečného odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období
od března do září 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 65.000,00 Kč
a
schvaluje
povolení částečného odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od
března do září 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 65.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 20 09 06 17
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou finanční dotaci spolku HC Děčín z.s.,
IČ: 693 87 605 ve výši 71.450,00 Kč na oblast sportovní činnosti s dětmi a mládeží pro rok
2020 a
ro z h o d l o
1. o poskytnutí mimořádné individuální dotace pro rok 2020 spolku HC Děčín z.s., IČ: 693 87
605, Oblouková 638/21, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín ve výši 71.450,00 Kč a
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace pro uvedený spolek
pracující v oblasti sportovní činnosti s dětmi a mládeží v roce 2020 v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 20 09 06 18
Zastupitelstvo města projednalo žádost BK Děčín s.r.o., IČ: 627 40 971, Maroldova 1279/2,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst.
a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0103/OSK a
uděluje
písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu nad povolených 20 % mezi
schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 20200103/OSK v předloženém znění (příloha č. 2).
Usnesení č. ZM 20 09 06 19
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s., IČ: 693 87 605, Oblouková 638/21,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst.
a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0123/OSK a
uděluje
písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu nad povolených 20 % mezi
schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 20200123/OSK v předloženém znění (příloha č. 4).

5

Usnesení č. ZM 20 09 06 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Grizzly Děčín s.r.o., IČ: 287 17 546, Oblouková
638/21, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke
změnám projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu
1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0104/OSK a
uděluje
písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu nad povolených 20 % mezi
schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 20200104/OSK v předloženém znění (příloha č. 6).
Usnesení č. ZM 20 09 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozšíření působnosti náměstka primátora města
pro realizaci staveb a oprav a náměstka primátora města pro školství a kulturu a
rozhodlo
o rozšíření působnosti náměstka primátora města pro realizaci staveb a oprav
Ing. Bc. Tomáše Brčáka o oblast „smart city“ a analýzu projektů informačních a komunikačních
technologií, a dále rozhodlo o rozšíření působnosti náměstka primátora města pro školství a
kulturu Mgr. Martina Pošty o oblast sportu.
Usnesení č. ZM 20 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu hranic katastrálního území Březiny u Děčína
a
schvaluje
změnu hranic katastrálního území Březiny u Děčína dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 20 09 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zrušení předkupního práva k částem pozemků
p. č. 3721/3 a p. č. 3721/5 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zrušení předkupního práva k částem pozemků p. č. 3721/3 a p. č. 3721/5, dle GP č. 435120063/2020 se jedná o pozemek p. č. 3721/7 o výměře 195 m2 a o pozemek p. č. 3721/8
o výměře 19 m2, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 20 09 07 03
Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČVUT Praha na převod částí pozemků v k. ú. Děčín
do majetku města a
schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 2912/3 nově dle GP ozn. jako 2912/4 o vým. 325 m2 a části
pozemku p. č. 2221/6 nově dle GP ozn. jako 2221/11 o vým. 508 m2 vše k. ú. Děčín
bezúplatným převodem od ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice
do majetku města.
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Usnesení č. ZM 20 09 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
směnu pozemků, a to
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1018/5, nově dle GP č. 836188/2020 ozn. jako p. p. č. 1018/6 o výměře 72 m2 a část pozemku p. č. 1020/1, nově
dle GP č. 836-188/2020 ozn. jako p. p. č. 1020/3 o výměře 45 m2 vše k. ú. Březiny
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manž. M. a M. K. za cenu
nákladů spojených s převodem a
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 1020/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře
138 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manž. M. a M. K., za cenu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. ZM 20 09 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 182/1 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 20 09 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 2473 m2.
Usnesení č. ZM 20 09 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2277 o výměře 752 m2, jehož součástí je stavba č. p. 411,
ul. Fügnerova, Děčín I, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 20 09 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1388/3 o vým. 6 317 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 20 09 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p. č. 332/1 o vým. 952 m2 a pozemek st. p. č. 74/1 o vým.
587 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 20 09 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 71/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 20 09 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 388 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 20 09 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 876/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven
(cca 18 m2), v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 20 09 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 85/3 o výměře 541 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 20 09 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 856 o výměře 447 m2 a část pozemku p. č. 1315/1 (dle GP č. 910185/2020 se jedná o p. č. 1315/6 o výměře 495 m2), vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Cryoservis s.r.o., Vojanova 42, Děčín VIII, za cenu
753.600,00Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 09 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 2131 k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2131 k. ú. Děčín (dle GP č. 2725-183/2020 se jedná o p. č. 2131/4
o výměře 56 m2), s podmínkou zatížení jiné části pozemku p. č. 2131 k. ú. Děčín (ozn. jako

8

p. č. 2131/3 k. ú. Děčín) věcným břemenem práva umístění betonového základu, pojezdového
mechanismu a vjezdové brány pro zajištění vjezdu k prodávané části pozemku p. č. 2131
k. ú. Děčín (ozn. jako p. č. 2131/4 k. ú. Děčín), v rozsahu dle geometrického plánu č. 2725183/2020, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana S. S., za cenu 50.900,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 20 09 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.11.2020 do 17.12.2020 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková, v.r.

Předseda návrhové komise: Ing. Valdemar Grešík, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Petr Zdobinský, v.r.

Petr Toncar, DiS., v.r.

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