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 28.01.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 01 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Smíška a Jakuba Houšku.
Usnesení č. ZM 21 01 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Herites
Václav Němeček
Mgr. Ivana Poschová

Usnesení č. ZM 21 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 21 01 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů T. a M. H. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 184 na p. p. č. 254 v k. ú. Křešice
u Děčína a
rozhodlo
1. o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné
domy na vymezeném území statutárního města Děčín a o poskytnutí účelové dotace
manželům T. a M. H. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č. 255 a 243/4
v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č. p. 184 na p. p. č. 254 v k. ú. Křešice
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 21 01 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů J. a V. H. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 70 na st. p. č. 52 v k. ú. Bělá
u Děčína a
rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a V. H. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 210 a st. p. č. 52 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 70 na st. p. č. 52
v k. ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 01 03 03
Zastupitelstvo města projednalo v souladu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na odvolání zástupce města v orgánu obchodní
společnosti Technické služby Děčín a.s., v níž má statutární město Děčín majetkovou účast,
a projednalo návrh na nového zástupce města do orgánu obchodní společnosti Technické
služby Děčín a.s., v níž má statutární město Děčín majetkovou účast a
navrhuje odvolat
Mgr. Václava Lešanovského z dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Děčín a.s.
ke dni konání nejbližší valné hromady a
navrhuje zvolit
nového zástupce města pana Radka Flachse do dozorčí rady obchodní společnosti Technické
služby Děčín a.s. ke dni konání nejbližší valné hromady.
Usnesení č. ZM 21 01 03 04
Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 23 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
2021 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 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 2021 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.
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Usnesení č. ZM 21 01 03 05
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2020-0102/OSK Sportovního klubu TKC Děčín, z. s., IČ: 183 85 532, Křížová 19/11,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín a
schvaluje
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0102/OSK Sportovního
klubu TKC Děčín, z. s., IČ: 183 85 532, Křížová 19/11, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín.
Usnesení č. ZM 21 01 03 06
Zastupitelstvo města projednalo
ul. Benešovská“ a

informace

o

projektu

„Dům

pro

krizové

bydlení

schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“
do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 60 Sociální
infrastruktura,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
28.000.000 Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
8.000.000 Kč včetně DPH.
Usnesení č. ZM 21 01 03 07
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis ze 16. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.01.2021.
Usnesení č. ZM 21 01 03 08
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2020 ze dne 07. 12. 2020
a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 01 03 09
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové
chodníky ul. Litoměřická x Roudnická“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové
chodníky ul. Litoměřická a Roudnická“ do dotačního programu Státního fondu dopravní
infrastruktury,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2021
v předpokládané min. výši 1.289 tis. Kč vč. DPH (1.065 tis. Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2021 v předpokládané
min. výši 248 tis. Kč vč. DPH (15 % uznatelných nákladů).
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Usnesení č. ZM 21 01 03 10
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze zasedání FV ZM č. 1/2021 ze dne 18. 1. 2021 a
tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 01 03 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou a
schvaluje
uzavřít Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním
městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. ZM 21 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 3717/7
k. ú. Podmokly a
schvaluje
bezúplatný převod (formou daru) části pozemku p. č. 3717/7 k. ú. Podmokly,
dle geometrického plánu č. 4350-20063/2020 označené jako p. č. 3717/9 k. ú. Podmokly
o výměře 2 m2, z majetku statutárního města Děčín do majetku ČR - Povodí Labe, státní
podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, IČ 70890005
v souvislosti s protipovodňovým opatřením.
Usnesení č. ZM 21 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2647 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 21 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 8/4 k. ú. Folknáře o výměře 6.665 m2.
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Usnesení č. ZM 21 01 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 390/1 k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218 o výměře 32 m2 vše
k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 21 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 469 (nově dle GP č. 619-59/2020 ozn. jako
p. č. 469/2) k. ú. Křešice u Děčína o výměře 9 m2 a dále části pozemku p. č. 469 o výměrách
dle GP, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 01 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 527/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře dle GP, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 01 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 140 m2 a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 414/16 k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 21 01 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle GP č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/7)
k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 69 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. L. Š.
za cenu 20.700,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 21 01 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle GP č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/8)
k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 51 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. T. Ž.
za cenu 15.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 01 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle GP č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/9)
k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 39 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. P. B.,
za cenu 7.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 01 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 356/1 k. ú. Chrochvice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 356/1 k. ú. Chrochvice o výměře cca 120 m2,
za účelem zázemí a odstavné plochy pro 2 osobní vozidla k objektu na p. č. 349
k. ú. Chrochvice (vybudování nové bytové jednotky).
Usnesení č. ZM 21 01 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 390/6 (dle GP č. 804-192/2020 se jedná o díl “d“ o výměře 8 m2)
a části pozemku p. č. 1147/2 (dle GP č. 804-192/2020 se jedná o díl “g“ o výměře 58 m2) vše
v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a J. J. za cenu
19.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 01 04 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1147/2 (dle GP č. 804-192/2020 se jedná o “st. p. č. 1005“
o výměře 7 m2) v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a
J. H. za cenu 6.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 01 04 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
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záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st. p. č. 225 o výměře 45 m2
vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 21 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 18.12.2020 do 28.01.2021 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 01 99 02
Zastupitelstvo města
odvolává
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc., z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín a Ing. Mgr. Zdeňka Mrkuse a Petra Toncara, DiS., z funkce člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 01 99 03
Zastupitelstvo města
odvolává
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) z funkce
člena Finančního výboru Zastupitelstva města Děčín pana Ing. Jiřího Cháru.
Usnesení č. ZM 21 01 99 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na způsob volby členů orgánů města a
rozhodlo
o veřejném způsobu volby postupem dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 01 99 05
Zastupitelstvo města Děčín
volí
volební komisi ve složení:

Ing. Rudolf Brejška, DiS.
DiS., Radek Flachs
MUDr. Petr Havlík

Usnesení č. ZM 21 01 99 06
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) do funkce
předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín Mgr. Jana Šmída a do funkce člena
kontrolního výboru pana Jana Peška a pana Daniela Valka.
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Usnesení č. ZM 21 01 99 07
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) do funkce
člena Finančního výboru Zastupitelstva města Děčín Bc. Jaroslavu Kamarytovou Vršitou.
Usnesení č. ZM 21 01 07 01
V dubnu roku 2019 byl představitelům statutárního města a následně občanské veřejnosti
prezentován představiteli KZ, a. s., projekt modernizace a rozvoje Nemocnice Děčín, o. z.,
včetně časového harmonogramu a financování. S odvoláním na rozporuplná vyjádření nových
členů statutárního orgánu akciové společnosti považuje zastupitelstvo statutárního města
Děčín za důležité vyjádřit maximální podporu tomuto připravenému projektu a jeho realizaci.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda volební komise:

Ing. Rudolf Brejška, DiS. v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Pavel Herites v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ondřej Smíšek v.r.

Jakub Houška v.r.

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