Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město D ě č í n

USNESENÍ
ze 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.03.2009
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 03 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda – Ivan Vepřek
Ing. Valdemar Grešík
MUDr. Anna Briestenská

Usnesení č. ZM 09 03 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 09 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Vyhodnocení plnění cílů Strategického plánu rozvoje města
Děčín za rok 2008, včetně jeho aktualizace a
schvaluje
1. vyřazení cíle – C.III.2
2. zařazení nově navržených cílů dle přílohy č.2 – C.III.15, C.VI.1, C.VI.2, C.VI.3.
Usnesení č. ZM 09 03 04 01
Zastupitelstvo města
schvaluje
1. Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Děčín - zóna Centrum, za rok
2008.
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2. Předložení této zprávy na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Usnesení č. ZM 09 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Děčín ze dne 23.02.2009 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 09 03 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti
do tří let věku paní D. P. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí
pro děti do tří let věku v denním režimu ve výši 250 tis. Kč a
rozhodlo
1) o poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku paní D. P.
2) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro děti do tří let
věku v denním režimu ve výši 250 tis. Kč dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, která je
její přílohou.
Usnesení č. ZM 09 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Městského divadla, Děčín IV, Raisova 3, příspěvková
organizace, IČ 00673692 a
schvaluje
realizaci digitalizace kina Sněžník.
Usnesení č. ZM 09 03 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce „Mistrovství floristů
ČR Děčínská Kotva 2009“ v rámci Městských slavností Děčín 2009 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 240.000,00 Kč Střední zahradnické škole, Střední zemědělské
škole A.E.Komerse a SOU Děčín - Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín, na zajištění
kulturní akce „Mistrovství floristů ČR Děčínská Kotva 2009“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 09 03 06 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím a
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schvaluje
prominutí pohledávky s příslušenstvím, související s pronájmem nebytových prostor
v objektu Palackého 675/11, Děčín IV, pro pana V. Š., v plné výši.
Usnesení č. ZM 09 03 06 06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh smlouvy na pojištění městských lesů a
schvaluje
uzavření Pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 45,
120 00 Praha 2, prostřednictvím makléřské společnosti Renomia, a. s., Brno a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k uzavření této pojistné smlouvy.
Usnesení č. ZM 09 03 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2009 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 12/2009 – 14/2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku
2009 o 91 tis. Kč, zvýšení výdajů o 30.567 tis. Kč a zvýšení financování o 30.476 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 09 03 06 08
Zastupitelstvo města projednalo žádosti stavebníků infrastruktury k rodinným domům
v lokalitě Červený Vrch o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury a
rozhodlo
a) poskytnout účelovou dotaci
- manželům J. a J. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č. 195/6
v k.ú. Podmokly ve výši 50.000, 00 Kč,
- H. H. výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č. 195/7 v k.ú. Podmokly
ve výši 50.000,00 Kč,
- manželům B. B. a J. B. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č.
195/8 v k.ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
- paní I. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č. 195/9 v k.ú.
Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
- manželům R. a O. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p.č.
195/10 v k.ú. Podmokly ve výši 50.000,00 Kč,
b) uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace s výše uvedenými žadateli v předloženém
znění, a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smluv.
Usnesení č. ZM 09 03 06 09
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení činnosti Pedagogického centra a vyúčtování
poskytnuté dotace za období od 01.01.2008 do 31.12.2008 na pokrytí nákladů spojených
s provozem odloučeného pracoviště v Děčíně a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s.
na rok 2009
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2009 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. ZM 09 03 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí dlužného nájemného a žádosti o prominutí
poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a
schvaluje
-

prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu (za bytovou jednotku
Čsl. armády 24) paní M. D. z částky 55.396,00 Kč na 10 %, t.j. 5.540,00 Kč

-

úplné prominutí poplatku z prodlení za vyúčtování služeb spojených s nájmem
bytu č. 3 v domě č. p. 187, Plavební ulici, Děčín I, manželům S. a Z. P. ve výši
85.530,00 Kč

-

úplné prominutí dlužné částky 90.621,00 Kč, představující dlužné nájemné a zálohy
spojené s nájmem bytu č. 10 v domě č. p. 1 318, ul. Dvořákova, Děčín II, a úplné
prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní M. H. dle důvodové
zprávy.

Usnesení č. ZM 09 03 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Š. B., dle které se povoluje úhrada
dluhu paní Š. B. ve výši 19.302,65 Kč v měsíční splátce 500,00 Kč, splatné do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
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Usnesení č. ZM 09 03 06 12
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské
centrum“ (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna
„Centrum“) a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Zámek Děčín – kulturně
společenské centrum“ o celkových nákladech projektu 195.252.827,00 Kč včetně
DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou náklady vynaložené na
vybudování restaurace v celkové částce 23.669.100,00 Kč včetně DPH).
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 195.252.827,00 Kč včetně DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
14.643.962,00 Kč /tj. 7,5 % celkových způsobilých výdajů/
4. zdrojem financování bude úvěr.
Usnesení č. ZM 09 03 06 13
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh dohody
o spolufinancování stavby „Přístupová komunikace na Škrabky“ a

s

Ústeckým

krajem

vyhrazuje
si pro tento případ pravomoc rozhodnout o uzavření této dohody a
rozhodlo
o uzavření Dohody s Ústeckým krajem o spolufinancování stavby „Přístupová komunikace
na Škrabky“ podle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podepsat tuto dohodu.
Usnesení č. ZM 09 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1257 o výměře 507 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 03 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
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zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 533/4 o výměře 13 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 03 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 425/1 o výměře dle GP v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 03 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1606 o vým. 269 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 09 03 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1205 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 03 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 228 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 03 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 279/2 v k.ú. Vilsnice o výměře cca 50 m2.
Usnesení č. ZM 09 03 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 2689 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 09 03 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1219/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Děčín na stavbu dvoupodlažního parkovacího domu.
Usnesení č. ZM 09 03 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1659/1 o vým. dle GP, k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 09 03 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 11 09 57 ze dne 18.12.2008, týkající se
prodeje pozemku p.č. 682 v k.ú. Chrochvice a to ve smyslu doplnění usnesení o text „a stavbu
umístěnou na pozemku“.
Usnesení č. ZM 09 03 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí
kupní a
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí kupní č. 1/2008/Če-35010 mezi statutárním
městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4,
zastoupeným Ing. Renné Komínkem, ředitelem správy Chomutov, pro prodej částí nebo
celých pozemků, vše v k.ú. Podmokly – p.p.č. 3542 o vým. 6 m2, p.p.č. 3600 o vým. 66 m2,
p.p.č. 3615 o vým. 12 m2, p.p.č. 3618 o vým. 1088 m2, p.p.č. 3657/1 o vým. 538 m2, p.p.č.
3657/4 o vým. 64 m2, p.p.č. 3657/23 o vým. 339 m2, p.p.č. 3657/27 o vým. 243 m2, p.p.č.
3657/45 o vým. 81 m2, p.p.č. 3657/47 o vým. 58 m2, p.p.č. 3657/50 o vým. 121 m2, p.p.č.
3657/55 o vým. 308 m2, p.p.č. 3657/57 o vým. 324 m2, p.p.č. 3657/59 o vým. 3322 m2, p.p.č.
3657/62 o vým. 39 m2, p.p.č. 3657/65 o vým. 76 m2, p.p.č. 3657/72 o vým. 416 m2, p.p.č.
3657/74 o vým. 184 m2, p.p.č. 3657/76 o vým. 31 m2, p.p.č. 3657/86 o vým. 2818 m2, p.p.č.
3657/88 o vým. 28 m2, p.p.č. 3657/95 o vým. 288 m2, p.p.č. 3657/97 o vým. 61 m2, p.p.č.
3657/99 o vým. 2169 m2, p.p.č. 3657/102 o vým. 5276 m2, p.p.č. 3657/104 o vým. 16 m2,
p.p.č. 3657/104 o vým. 139 m2, p.p.č. 3657/108 o vým. 253 m2, p.p.č. 3657/110 o vým.
121 m2, p.p.č. 3657/117 o vým. 45 m2, p.p.č. 3657/126 o vým. 1718 m2, p.p.č. 3657/132 o
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vým. 19 m2, p.p.č. 3692 o vým. 19 m2, p.p.č. 3710/10 o vým. 25 m2, p.p.č. 3711/1 o vým. 8
m2, p.p.č. 3725/29 o vým. 137 m2, p.p.č. 3725/68 o vým. 14 m2, p.p.č. 3546 o vým. 83 m2,
p.p.č. 3609/1 o vým. 53 m2, p.p.č 3617 o vým. 47 m2, p.p.č. 3656/1 o vým. 223 m2, p.p.č.
3657/3 o vým. 776 m2, p.p.č. 3657/22 o vým. 147 m2, p.p.č. 3657/26 o vým. 504 m2, p.p.č.
3657/28 o vým. 684 m2, p.p.č. 3657/46 o vým. 59 m2, p.p.č. 3657/49 o vým. 119 m2, p.p.č.
3657/52 o vým. 108 m2, p.p.č. 3657/56 o vým. 72 m2, p.p.č. 3657/58 o vým. 120 m2, p.p.č.
3657/61 o vým. 574 m2, p.p.č. 3657/63 o vým. 27 m2, p.p.č. 3657/68 o vým. 267 m2, p.p.č.
3657/73 o vým. 5045 m2, p.p.č. 3657/75 o vým. 81 m2, p.p.č. 3657/77 o vým. 266 m2, p.p.č.
3657/87 o vým. 116 m2, p.p.č. 3657/89 o vým. 1579 m2, p.p.č. 3657/96 o vým. 709 m2, p.p.č.
3657/98 o vým. 760 m2, p.p.č. 3657/101 o vým. 75 m2, p.p.č. 3657/103 o vým. 181 m2, p.p.č.
3657/105 o vým. 127 m2, p.p.č.3657/107 o vým. 1021 m2, p.p.č. 3657/109 o vým. 66 m2,
p.p.č. 3657/111 o vým. 41 m2, p.p.č. 3657/120 o vým. 31 m2, p.p.č. 3657/130 o vým. 28 m2,
p.p.č. 3658/4 o vým. 25 m2, p.p.č. 3694/2 o vým. 161 m2, p.p.č. 3710/1 o vým. 8 m2, p.p.č.
3725/1 o vým. 605 m2, p.p.č. 3725/47 o vým. 24 m2, p.p.č. 3819 o vým. 120 m2, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven po dokončení stavby „Silnice I/62 Děčín –
Vilsnice, stavba I., II., III.“, za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. ZM 09 03 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 08 10 06 31 ze dne 27.11.2008, a to z původního textu:
„....do podílového spoluvlastnictví všech budoucích kupujících jednotlivých pozemků...“ na
nový text „....do vlastnictví ČZS, ZO Pod Chlumem, Děčín III....“.
Usnesení č. ZM 09 03 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.02.2009 do 26.03.2009 a tyto
bere na vědomí.
Předseda návrhové komise: Předseda – Ivan Vepřek, v. r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Stejskal, v. r.
Vlastimil Lhoták, v. r.

Ing. Vladislav R a š k a, v. r.
primátor

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