Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město D ě č í n
US NESE NÍ
z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.05.2017
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 17 05 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Pavla Sinka a Danielu Trojanovou.
Usnesení č. ZM 17 05 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Jiří Štajner
Hynek Plachý
MUDr. Jiří Zeman

Usnesení č. ZM 17 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města
Děčín a
schva luje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném
na úřední desce.
Usnesení č. ZM 17 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu
Děčín a tuto
bere na vědomí
ve smyslu důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Usnesení č. ZM 17 05 03 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.,
IČ 005 27 076 o poskytnutí dotace v roce 2017 na kulturní akci “Srdce nad Olympem“ a
rozhodlo
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poskytnout dotaci ve výši 20.000,00 Kč pro Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.,
na kulturní akci „Srdce nad Olympem“ v roce 2017.
Usnesení č. ZM 17 05 03 04
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 06.04.2017.
Usnesení č. ZM 17 05 03 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 24. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.04.2017.
Usnesení č. ZM 17 05 03 06
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne
19.4.2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 17 05 03 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné
městské mobility města Děčína (SUMP) a
schva luje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské
mobility města Děčína (SUMP)“ do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR - veřejná správa a sociální inovace o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
3.500.000,00 Kč včetně DPH (2.892.562,00 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
175.000,00 Kč včetně DPH (144.628,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. ZM 17 05 03 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí finančního daru pro Krajskou
zdravotní, a.s. za účelem stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z. a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s.,
za účelem stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Děčín, o.z.,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
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Usnesení č. ZM 17 05 03 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. J. N. o prominutí příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za p. J. N. za příslušenství pohledávky, vzniklé při placení
nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Dvořákova 1330/22, Děčín II
ve výši 250.300,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 25.030,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 05 03 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a A. P. o prominutí poplatku z prodlení,
vzniklého při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Pod Vrchem 244, Děčín IX za panem J. P.
ve výši 542.522,00 Kč, a to o snížení na 30 %, tj. na částku 162.757,00 Kč a o prominutí
části pohledávky za poplatek z prodlení za manžely J. a A. P. ve výši 105.580,00 Kč, a to
o snížení na 30 %, tj. na částku 31.674,00 Kč.
Usnesení č. ZM 17 05 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi
Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV,
IČ 00212504 a statutárním městem Děčín a
rozhodlo
o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 17 05 03 12
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.05.2017.
Usnesení č. ZM 17 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění usnesení a zřízení věcného břemene a
schva luje
1. doplnění usnesení č. ZM 16 08 04 27 ze dne 20. 10. 2016, týkající se výkupu pozemku
p. č. 891 k. ú. Podmokly a zřízení věcného břemene o text „V souvislosti s polohou
nemovité věci v ochranném pásmu dráhy se kupující zavazuje nemovitou věc užívat,
zejména provádět veškeré stavební a zemní práce, v souladu s ustanoveními zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované nemovité věci
v blízkosti drážního tělesa a strpí proto případné nepříznivé účinky železničního
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provozu (zvýšená míra hluku, nečistoty, otřesy a podobně). Případná opatření
k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si kupující provede nebo opatří na vlastní náklady.“
a
2. zatížení části pozemku p. č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav a rekonstrukce
vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o.,
Dlážděná 1003/7, Praha, bezúplatně a
3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 891 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, kontrol, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní,
kanalizační a plynové přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem zabezpečení provozu, kontrol, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka tohoto zařízení SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7,
Praha, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 17 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 17 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 v k. ú. Bynov o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 17 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 117 m2.
Usnesení č. ZM 17 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
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nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 17 05 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod nemovitosti v k. ú. Velká
Veleň a
neschva luje
bezúplatný převod pozemku st. p. č. 86 o výměře 347 m 2, včetně objektu čp. 93, vše
v k. ú. Velká Veleň se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví, a to
jednu ideální ½ z celku z výlučného vlastnictví p. A. K. a jednu ideální ½ z celku
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 17 05 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 2889/119 v k. ú. Podmokly
a
schva luje
prodej pozemku p. č. 2889/119 o výměře 31 m2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro T. T. N. za cenu 24.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 05 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schva luje
prodej pozemku p. č. 791/5 o výměře 263 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Pod Chlumem Děčín, Loubská 701/1, Děčín II, za cenu nákladů spojených s převodem,
s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Děčín.
Usnesení č. ZM 17 05 04 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schva luje
prodej pozemku p. č. 2439/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a P. L. a paní M. Č.,
za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 17 05 04 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
schva luje
prodej pozemku p. č. 169/1 o výměře 187 m2 v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele V. a D. P. za cenu 56.100,00 Kč + ostatní náklady.

5

Usnesení č. ZM 17 05 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
schva luje
prodej pozemku p. č. 333/8 o vým. 91 m2 v k. ú. Vilsnice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro spol. BOHEMIA CARGO, s.r.o., Ústecká 98, Děčín XII, za cenu
72.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p. č. 333/8 o vým. 91 m 2
k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníka
pozemků p. č. 333/5, p. č. 333/7 a p. č. 333/10 k. ú. Vilsnice, z důvodu zajištění jediného
možného přístupu, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 17 05 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
schva luje
prodej části pozemku p. č. 845/10, dle GP č. 759-006/2017 nově ozn. jako p. č. 845/15
o výměře 639 m2 v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. B.,
za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 17 05 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schva luje
revokaci usnesení ZM 17 02 04 11 ze dne 22.02.2017, týkající se prodeje pozemku
p. č. 77/12 k. ú. Děčín, z důvodu odstoupení ze strany žadatele.
Usnesení č. ZM 17 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 28.04.2017 do 25.05.2017 a tyto
bere na vědomí.
Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Jiří Štajner v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Sinko v.r.
Daniela Trojanová v.r.

Mgr. Marie B l a ž k o v á v.r.
primátorka
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