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 dne 31.05.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 05 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Jana Bártová
MUDr. Antonín Zamykal
MUDr. Ladislav Trněný

Usnesení č. ZM 12 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o částečné vrácení finančních prostředků a
schvaluje
částečné vrácení finančních prostředků manželům J. a E. K. ve výši 60.000,00 Kč
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 12 05 03 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost vlastníků jednotek Krokova 825, Děčín I o výjimku
z „Doplňkových pravidel“ a
neschvaluje
výjimku z „Doplňkových pravidel“, týkající se poskytnutí slevy ve výši 10% vlastníkům
jednotek Krokova 825, Děčín I za splnění podmínky prodeje 2 bytových jednotek i přesto,
že se nejedná o prodej 80%.
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Usnesení č. ZM 12 05 03 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod nebytové jednotky v k.ú. Bynov a
schvaluje
převod nebytové jednotky č. 256/301 v budově čp. 256, čp. 257 ul. Teplická, Děčín IX a s ní
souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 177/27936 na společných částech budovy
a pozemku st.p.č. 769 v k.ú. Bynov pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 256 a 257,
v ulici Teplická, v obci Děčín, se sídlem Teplická 256, Děčín IX za cenu nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. ZM 12 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace
na p. p. č. 1163 v k. ú. Bynov a
rozhodlo
o názvu komunikace – Sněžnická.
Usnesení č. ZM 12 05 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pojmenování nově vzniklé komunikace
na p. p. č. 538/2 v k. ú. Vilsnice a
rozhodlo
o názvu komunikace – Hrušňová.
Usnesení č. ZM 12 05 04 03
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o plnění cíle 2. komunitního plánu sociálních služeb
města Děčín 2010–2013 a
bere na vědomí
informaci o splnění opatření 2.1 cíle č. 2 Zkvalitňování pobytových sociálních služeb
pro osoby s mentálním postižením nebo s dlouhodobým duševním onemocněním.
Usnesení č. ZM 12 05 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní H. K. (dříve T.)
a panu J. Č. z částky 99.741,00 Kč na 10% tj. 9.974,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 12 05 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 manželům D. z částky
107.004,00 Kč na 10 % tj. 10.700,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní M. G. z částky
264.884,00 Kč na 10 % tj. 26.488,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní L. R. z částky
40.791,00 Kč na 10 % tj. 4.079,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 04 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní M. I. z částky
70.885,00 Kč na 10 % tj. 7.089,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 04 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 panu E. O. z částky
72.720,00 Kč na 10 % tj. 7.272,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 04 10
Zastupitelstvo města projednalo informaci o změnách Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum a
1. j m e n u j e členem Řídícího výboru IPRM Děčín - zóna Centrum s hlasem poradním
Ing. Denisu Kleinovou, jejím náhradníkem Mgr. Alenu Michálkovou,
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2. o d v o l á v á člena Řídícího výboru IPRM Děčín - zóna Centrum Ing. Bc. Danuši
Bednářovou.
Usnesení č. ZM 12 05 04 11
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 17 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín,
p.o. a tento
schvaluje
s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem Dodatku č. 17 a následně podpisem Úplného znění
Zřizovací listiny organizace CSS Děčín, p.o.
Usnesení č. ZM 12 05 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín – sídliště Staré Město, jehož obsahem je snížení celkových způsobilých výdajů IPRM
a monitorovacích indikátorů, a
pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě
o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Usnesení č. ZM 12 05 04 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Bohemorum
s.r.o. Klášterní 464/11, Česká Lípa na uspořádání 11. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica v roce 2012 na Zámku v Děčíně a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání 11. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica v roce 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejimu podpisu.
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Usnesení č. ZM 12 05 04 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace Bc. Jaroslavu Horákovi
na uspořádání Rockového festivalu Kamenický Růžák a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání Rockového festivalu Kamenický
Růžák v roce 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 12 05 04 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace Územnímu sdružení
českého zahrádkářského svazu Děčín, Českolipská 123, Děčín na uspořádání zahrádkářské
výstavy v rámci Zahradnicko – zemědělské výstavy Libverda 14.09. – 16.09.2012 v Děčíně a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na uspořádání zahrádkářské výstavy v rámci
Zahradnicko – zemědělské výstavy Libverda 14.09. – 16.09.2012 v Děčíně v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 12 05 04 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací sportovním subjektům na rok 2012 a
rozhodlo
1. poskytnout dotaci sportovním subjektům na rok 2012 dle důvodové zprávy ve výši
nad 50.000,00Kč
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2012 sportovním subjektům v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 12 05 04 18
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu Fotosoutěž "10 let od povodní na Labi"
a o partnerství statutárního města Děčín na tomto projektu s Umweltzentrum Dresden e.V. a
schválilo
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1. partnerství statutárního města Děčín s Umweltzentrum Dresden e.V. na projektu
Fotosoutěž "10 let od povodní na Labi" a
2. podání žádosti o dotaci na projekt Fotosoutěž "10 let od povodní na Labi" v rámci
Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 a zafinancování projektu Fotosoutěž "10 let
od povodní na Labi" v rámci Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 z rozpočtu statutárního
města Děčín finanční částkou v minimální výši 19.000,00 Kč (tj. 15 % z celkových výdajů
na české straně) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu:
1. Žádosti o poskytnutí dotace a
2. Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Umweltzentrum Dresden e.V.
ve Spolkové republice Německo.
Usnesení č. ZM 12 05 04 19
Zastupitelstvo města projednalo
vybavenost/propagace“ a

přípravu

projektu

„Děčín

–

Labská

stezka

–

schvaluje
1. podání žádosti o grant z programu „Greenways 2012“ v termínu do 4. června 2012 a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
20 tis. Kč vč. DPH, 16.667,00 Kč bez DPH (tj. 20 % celkových předpokládaných
způsobilých výdajů).
Usnesení č. ZM 12 05 04 20
Zastupitelstvo města projednalo žádost Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 500 tis. Kč a
rozhodlo
o poskytnutí účelového finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.
ve výši 500 tis. Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 12 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej drobné stavby – kůlny na pozemku v k.ú.
Velká Veleň a
zveřejňuje
záměr města prodat drobnou stavbu kůlny na pozemku p.č. 166 k.ú. Velká Veleň bez čp./če
jiná stavba.
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Usnesení č. ZM 12 05 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 512/23 o výměře 552 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 12 05 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice.
Usnesení č. ZM 12 05 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1213/3 v k.ú. Děčín o výměře stanovené geometrickým
plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 12 05 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města výkupu pozemku p.č. 1271/3 o výměře 317 m 2, v k.ú. Podmokly z vlastnictví
Správy železničních a dopravních cest s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 05 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města výkupu pozemku p.č. 1042 o výměře 1902 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha - Nové Město do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 05 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Chlum u Děčína
a
schvaluje
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bezúplatný převod pozemku p.č. 580/1 o výměře 2251 m2 v k.ú. Chlum u Děčína do majetku
města.
Usnesení č. ZM 12 05 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit:
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 861/2, dle GP č. 756-296/2011
nově ozn. jako díl „a“, k.ú. Prostřední Žleb;
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1253/1, dle GP č. 756-296/2011
nově ozn. jako p.p.č. 1253/4, k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 12 05 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 202 o výměře 148 m2 v k.ú. Nebočady, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro paní V. Š. za cenu 29.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 05 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/7 o výměře 589 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele M. a M. S., za cenu 44.175,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 05 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků včetně stavby v k.ú. Boletice nad
Labem a
schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 175 o vým. 129 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. a část pozemku
p.č.180/5, dle GP č. 763-58/2012 nově ozn. jako pozemek p.č. 180/13 o vým. 45 m2,
k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu 111.360,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 05 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín včetně stavby a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 1098 o výměře 31 m2 včetně stavby čp. 918 v k.ú. Děčín se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a I. V., za cenu 28.520,00 Kč + 16.597,00 Kč
za stavbu + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 12 05 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na darování pozemků a příslušenství v k.ú. Podmokly a
k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. poskytnout dar pozemku p.č. 440/8, části p.č. 485 (dle GP č. 3474/724-029/2012 se jedná
o p.č. 485/1) k.ú. Podmokly vč. stavby místní komunikace a části p.č. 1559 (dle GP
č. 3474/724-029/2012 se jedná o p.č. 1559/3) k.ú. Horní Oldřichov vč. stavby místní
komunikace, z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Ústeckého kraje,
2. uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi statutárním městem Děčín, jako
darujícím, a Ústeckým krajem, jako obdarovaným, na darování pozemku p.č. 440/8, části
p.č. 485 (dle GP č. 3474/724-029/2012 se jedná o p.č. 485/1) k.ú. Podmokly vč. stavby
místní komunikace a části p.č. 1559 (dle GP č. 3474/724-029/2012 se jedná o p.č. 1559/3)
k.ú. Horní Oldřichov vč. stavby místní komunikace a pověřit primátora statutárního města
Děčín Františka Pelanta jejím podpisem,
3. schválit přijetí daru staveb chodníků na pozemcích p.č. 459/6, 439/6, 469/9 k.ú.
Podmokly, stavby opěrné zdi na pozemku p.č. 460/13 k.ú. Podmokly, veřejného
osvětlení, sadových úprav a protihlukových opatření, z vlastnictví Ústeckého kraje do
vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 05 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Borek u Děčína a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 625/1 o výměře 1 927 m2 k.ú. Borek u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu
23.770,00 Kč.
Usnesení č. ZM 12 05 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemku pod stavbou cyklostezky
v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup částí pozemku p.č. 1309/1, dle GP č. 656-38/2008 ozn. jako díly „a+b+c“ o vým.
204 m2, k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Správy
železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha, do majetku statutárního města
Děčín, za cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 12 05 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup nemovitostí v k.ú Děčín a
schvaluje
výkup nemovitostí a to:
-

budova č.p. 411, část obce Děčín I - Děčín, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území na pozemku p.č. 2277,
pozemek: p.p.č. 2277 o výměře 752 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 52.292,40 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48,
Ústí nad Labem do majetku statutárního města Děčín, za podmínky zřízení předkupního práva
k předmětným nemovitostem ve prospěch prodávajícího a provozování sociálních služeb, a to
po dobu 10 let od převodu vlastnických práv a
-

budova č.p. 445, část obce Děčín I - Děčín, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území na p.p.č. 2239,
pozemek: p.p.č. 2239 o výměře 486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 52.292,40 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem, z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48,
Ústí nad Labem do majetku statutárního města Děčín, za podmínky zřízení předkupního práva
k předmětným nemovitostem ve prospěch prodávajícího a provozování sociálních služeb, a to
po dobu 10 let od převodu vlastnických práv.
Usnesení č. ZM 12 05 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 12 02 05 30 ze dne 23.02.2012, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 660/1 k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního „43.240,00 Kč +
ostatní náklady“ na nový text „25.240,00 Kč + ostatní náklady“.
Usnesení č. ZM 12 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 27.04.2012 do 31.05.2012 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .
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Usnesení č. ZM 12 05 07 01
Zastupitelstvo města Děčín
v y z ý v á
Premiéra ČR Petra Nečase, aby projednal s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem a
ministrem životního prostředí Mgr. Tomášem Chalupou realizaci Plavebního stupně Děčín,
ke kterému již v minulosti dalo Zastupitelstvo města Děčín i Zastupitelstvo Ústeckého kraje
kladné stanovisko. V současné hospodářské a ekonomické situaci našeho státu považuje
Zastupitelstvo města Děčín realizaci Plavebního stupně Děčín nejen pro náš region
za naprosto nezbytnou. Toto stanovisko Zastupitelstva města Děčín je reakcí na opětovné
negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí k projednávání EIA ze dne 23.05.2012.

Předseda návrhové komise:

Ing. Jana Bártová

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák

v. r.

Ing. Vlastimil Pažourek

v. r.

František P e l a n t
primátor

v. r.

v. r.

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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