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 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27.05.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Martina Weisse a doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc.
Usnesení č. ZM 21 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Ondřej Smíšek
MUDr. Petr Havlík
Bc. Petr Zdobinský

Usnesení č. ZM 21 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 21 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471,
Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy
v Děčíně pro sezonu 2021 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 360.000,00 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
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Usnesení č. ZM 21 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost JUDr. Hany Kozákové, IČO:69637539 o mimořádnou
dotaci na činnost Pečovatelské a Odlehčovací služby a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace JUDr. Haně Kozákové, IČO:69637539 na činnost
Pečovatelské a Odlehčovací služby ve výši 400.000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou (viz. č. 2) tohoto materiálu.
Usnesení č. ZM 21 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. M. Š. o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za p. M. Š. za poplatek z prodlení ve výši 863.556,00 Kč, vzniklý
při placení nájemného za byt č. 31 v ul. V Sídlišti 390, Děčín XXXII, a to o snížení na částku
139.953,20 Kč.
Usnesení č. ZM 21 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. L. M. a p. K. A. o poskytnutí účelové dotace na
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 121 na st. p. č. 305 v k. ú. Folknáře a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace p. L. M. a p. K. A., na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 27/15 v k. ú. Folknáře k rodinnému domu č. p. 121 na st. p. č. 305
v k. ú. Folknáře dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů A. a V. K. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 30 na p. p. č. 426 v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům A. a V. K., na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 426 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 30 na p. p. č. 426 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 21 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. F. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 71 na st. p. č. 51 v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace p. F. B. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č. 209/1
v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 71 na st. p. č. 51 v k. ú. Bělá u Děčína dle
platných Zásad
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2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o povolení
odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna
2021 nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč a
schvaluje
povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna
do dubna 2021 nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 05 04 07
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2021 ze dne 17. 05. 2021 a
tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 05 04 08
Zastupitelstvo města
bere na vědomí.
zápis z 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18.05.2021.
Usnesení č. ZM 21 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 805/1, dle GP č. 206-89/2021 nově ozn. jako p. p. č. 805/10
o výměře 26 m2, v k. ú. Loubí u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. S. L.,
Děčín XIII, za cenu 23.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 05 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a
schvaluje
1. prodej pozemků p. č. 1222 o výměře 113 m2 a p. č. 1223 o výměře 236 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. D. S. za cenu
104.700,00 Kč + ostatní náklady a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva, tj. o budoucí smlouvě
kupní pozemků p. č. 1222 o výměře 113 m2 a p. č. 1223 o výměře 236 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. D. S. za cenu
104.700,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 21 05 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 29 o výměře 1163 m2, p. č. 30 o výměře 1437 m2 a část
pozemku p. č. 32 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 21 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1289/4 o výměře 58 m2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Labská
stezka č. 2 – etapa 2b“ a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p. č. 169/10 o vým. 326 m2,
p. č. 1404 o vým. 1483 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, p. č. 784 o vým. 1983 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína, p. č. 27 o vým. 522 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, p. č. 678, část dle
GP č. 400-116/2019 nově ozn. jako p. č. 678/2 o vým. 16 m2, p. č. 763/2 o vým. 329 m2,
p. č. 766/1, část dle GP č. 421-93/2020 nově ozn. jako p. č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4
o vým. 229 m2, p. č. 818/37 o vým. 8 m2, p. č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k. ú. Nebočady
a p. č. 2408/6, část dle GP č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p. p. č. 2408/8 o vým. 65 m2,
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 21 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1484/2 o výměře 15 m2 a část pozemku p. č.1484/1
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 140 m 2 se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele P. B. a M. B. za cenu 28.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 156/1 (nově dle GP č. 632-50/2020 ozn. jako p. č. 156/4)
k. ú. Křešice u Děčína o výměře 221 m2 pro společnost SVS a. s. Přítkovská 1689, Teplice,
za cenu dle znaleckého posudku č. 1662-51/2021, tj. 40.620,00 Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem.
Usnesení č. ZM 21 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 195 o výměře 761 m2 a část pozemku p. č. 216/5 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
bere na vědomí
že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu
vydržení části pozemku p. č. 38/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, s p. A. V.
Usnesení č. ZM 21 05 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3453/57 (nově dle GP
č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI,
za cenu 112.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín.
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Usnesení č. ZM 21 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 30.04.2021 do 27.05.2021 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Ondřej Smíšek v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Weiss v.r.

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

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