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 dne 22.01.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 01 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda – Ing. Jana Bártová
Vlastimil Lhoták
Zdeněk Pitaš

Usnesení č. ZM 09 01 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 01 04 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace REGIO centru, o. p. s., IČ:
27286355, se sídlem Máchova 1192/3, 408 01 Rumburk, na provoz Informačního centra
Děčín ve Zbojnické ulici 14, Děčín IV a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci provozování informačního centra a
pověřuje
primátora statutárního města, Ing. Vladislava Rašku, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZM 09 01 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky a
schvaluje
odpis nedobytné pohledávky za nájemné z nebytových prostor Čs. Legií 200/19, Děčín IV ve
výši dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. ZM 09 01 04 03
Zastupitelstvo města projednalo prohlášení statutárního města Děčín jako investora stavby
(vlastníka zařízení) „Úprava křižovatky Saská ul. x Teplická ul. v Děčíně“ a toto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu tohoto prohlášení.
Usnesení č. ZM 09 01 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh změn v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum (IPRM) a
odvolává
členy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum:
- Ing. Irenu Kašpárkovou , zástupce společnosti AQE advirsors, a. s.
- Šárku Zimovou Dostálovou a
jmenuje
členy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum:
- Ing. Martina Krištofa, senior manažer společnosti AQE advisors a. s.
- Ing. Valdemara Grešík.
Usnesení č. ZM 09 01 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního
stadionu Děčín pro nájemce v roce 2009 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 09 01 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost
určené pro sportovní kluby BK Děčín s. r. o., HC Děčín, FK Řezuz Děčín a TJ Doprava Děčín
pro rok 2009 a
r o z h o d l o
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2009 v předloženém znění a
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p o v ě ř u j e
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 09 01 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského
domu Střelnice pro nájemce v roce 2009 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 09 01 04 08
Zastupitelstvo města projednalo záměr odboru sociálních věcí a zdravotnictví podat projekt v
rámci výzvy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády
ČR v dotačním programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků,
podprogram A – Podpora terénní práce pro rok 2009 a
rozhodlo
o podání projektu v rámci výzvy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve
spolupráci s Úřadem vlády ČR v dotačním programu Předcházení sociálnímu vyloučení a
odstraňování jeho důsledků, podprogram A – Podpora terénní práce pro rok 2009 v rozsahu
stanoveném v důvodové zprávě.
Usnesení č. ZM 09 01 04 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost sdružení SLUNEČNICE, o.s. o poskytnutí bezúročné
půjčky a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky sdružení SLUNEČNICE, o.s. ve výši
567.804,- Kč se splatností nejpozději do 30.04.2009 s tím, že nebude-li půjčka uhrazena v této
lhůtě, nebude sdružení SLUNEČNICE, o.s. městem poskytnuta dotace v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2009 pro neziskové organizace v oblasti sociálních služeb.
Usnesení č. ZM 09 01 04 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost Agentury „NADĚJE“ o poskytnutí bezúročné půjčky a
rozhodlo
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o uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Agentuře „NADĚJE“ ve výši
168.800,- Kč se splatností nejpozději do 30.06.2009 s tím, že nebude-li půjčka uhrazena v této
lhůtě, nebude Agentuře „NADĚJE“ městem poskytnuta dotace v rámci schváleného rozpočtu
na rok 2009 pro neziskové organizace v oblasti sociálních služeb.
Usnesení č. ZM 09 01 04 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost Sdružení Programy občanské pomoci a sociální
intervence o poskytnutí bezúročné půjčky a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Sdružení Programy občanské pomoci a
sociální intervence ve výši 24.366,- Kč se splatností nejpozději do 30.06.2009 s tím, že
nebude-li půjčka uhrazena v této lhůtě, nebude Sdružení Programy občanské pomoci a
sociální intervence městem poskytnuta dotace v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 pro
neziskové organizace v oblasti sociálních služeb.
Usnesení č. ZM 09 01 04 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost Křesťanského společenství Jonáš, o.s. o mimořádnou
dotaci z rozpočtu města ve výši 444.021,- Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních
prostředků a
rozhodlo
1) poskytnutí mimořádné dotace Křesťanskému společenství Jonáš, o.s. výjimkou ze
Zásad o poskytování účelových dotací pro sociální oblast z rozpočtu města, kapitoly
OSV, ve výši 444.021,- Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků,
2) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a smlouvy, která tvoří její
přílohu v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 09 01 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků k projednání
změny územního plánu a
neschvaluje
vydání souhlasu k projednání 6. změny Územního plánu města Děčín, týkající se pozemků
p.č. 403/3 a p.č. 403/4 k.ú. Chrochvice (lokalita 6Z-5), tj. z původního znění „plocha pro
bydlení v RD městského typu“ na nové znění „zahrádkářská kolonie“.
Usnesení č. ZM 09 01 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2152/1 k.ú. Podmokly o výměře dle GP.
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Usnesení č. ZM 09 01 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2019 o výměře 270 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní P.V. za cenu 40.500,- Kč + cena za trvalé porosty ve výši 24.640,Kč + ostatní náklady spojené s převodem a vrácení ceny za trvalé porosty ve výši 24.458,- Kč
nájemci a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 09 01 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
směnu částí pozemků bez dalšího finančního vyrovnání a to:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2838, dle GP č. 2948-010/2008
ozn. jako p. č. 2838/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Podmokly do majetku manželů J. a A. Ch.
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2839/1 a část pozemku
p. č. 2840/1, dle GP č. 2948-010/2008 ozn. jako p. č. 2839/3 o výměře 8 m2,
v k. ú. Podmokly za majetku manželů J. a A. Ch.
Usnesení č. ZM 09 01 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 06 08 24 ze dne 26.06.2008, týkající se
prodeje pozemku 104 k.ú. Krásný Studenec v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 01 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 07 08 05 27 ze dne 22.11.2007, týkající se
prodeje ideální ½ části pozemku p. č. 1373 k. ú. Horní Oldřichov v plném znění.
Usnesení č. ZM 09 01 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 19.12.2008 do 22.01.2009 a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 09 01 07 01
Zastupitelstvo města projednalo způsoby odvolání člena Rady města Děčín a
rozhodlo
o hlasování tajnou volbou.
Usnesení č. ZM 09 01 07 02
Zastupitelstvo města
zvolilo
komisi pro tajné hlasování ve složení:

Ing. Vlastimil Pažourek - předseda
Ing. Jiří Šťastný
Ing. Valdemar Grešík

Usnesení č. ZM 09 01 07 03
Zastupitelstvo města Děčín v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
odvolává
pana JUDr. Milana France z funkce člena Rady města Děčín ke dni 23.01.2009.
Předseda návrhové komise: Předseda – Ing. Jana Bártová v. r.
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ivan Stríbrský v. r.
Ing. Petr Sukdol v. r.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
1. náměstek primátora
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