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 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2012
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 12 10 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

MUDr. Anna Briestenská
Vlastimil Lhoták
Šárka Zimová Dostálová

Usnesení č. ZM 12 10 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 12 10 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
1. s c h v a l u j e rozpočet statutárního města Děčín na rok 2013 v celkovém objemu příjmů
606 560 tis. Kč, výdajů 681 365 tis. Kč a financování ve výši 74 805 tis. Kč a
2. s t a n o v u j e závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu,
jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit, s výjimkou
správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady
na opravu a údržbu.
Usnesení č. ZM 12 10 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 s účinností dnem 1. ledna 2013.
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Usnesení č. ZM 12 10 06 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem
Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01. do 31.03.2013 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem
Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem U Nemocnice 1, 405 99
Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. E. Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s.,
pro město Děčín a spádové obce od 01.01. do 31.03.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. ZM 12 10 06 03
Zastupitelstvo města projednalo „Odůvodnění veřejné zakázky“ – výběrové řízení na
zhotovitele „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část“ a
toto odůvodnění veřejné zakázky
schvaluje.
Usnesení č. ZM 12 10 06 04
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu IPRM Děčín Sídliště Staré Město, Regenerace bytového domu Jezdecká
322/14, 405 02 Děčín 3 do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti vybraných budov a
opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín
– sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného
operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 12 10 06 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou dotaci Mateřského centra Bělásek,
IČ 26549191, ve výši 200 tis. Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace Mateřskému centru Bělásek ve výši 100 tis. Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto materiálu
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
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Usnesení č. ZM 12 10 06 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o mimořádnou dotaci o.s. Křesťanského společenství
Jonáš, IČ 26648661, ve výši 122 tis. Kč a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace o.s. Křesťanskému společenství Jonáš ve výši 102 tis. Kč,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou tohoto materiálu
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 10 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín
č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a
jiných podobných her a
vydává
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her s účinností
od 01.01.2013.
Usnesení č. ZM 12 10 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace FK JUNIOR Děčín,
Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín V, IČ 66105609 na rok 2012 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace FK JUNIOR Děčín, Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín
V, IČ 66105609 pro rok 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. ZM 12 10 06 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost BK Děčín, s. r. o., se sídlem Maroldova 2, Děčín I, IČ
62740971 o poskytnutí přechodné bezúročné výpomoci a
rozhodlo
1. o poskytnutí mimořádné dotace BK Děčín, s.r.o. ve výši 1.000.000,00 Kč, o kterou se
v roce 2013 sníží dotace na materiální a provozní zabezpečení chodu sportovního klubu
BK Děčín s. r. o.
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace BK Děčín, s. r. o. v předloženém
znění a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 12 10 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 569/7 o vým. 147 m2 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 12 10 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1035/6 o výměře 44 m2 a část pozemku p.č. 1218/1
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 12 10 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 563/1 o výměře 5010 m2 a část pozemku p.č. 574
o výměře 445 m2 oba v k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 12 10 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly, k.ú. Děčín,
k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
- z majetku města pozemek p.č. 304 o výměře 709 m2 v k.ú. Děčín
- do majetku města pozemky p.č. 2311/2 o výměře 26 m2, p.č. 2311/4 o výměře 242 m2,
p.č. 2311/6 o výměře 42 m2 a p.č. 3124/2 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
- z majetku města pozemek p.č. 276/82 o výměře 402 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
- do majetku města pozemky p.č. 2311/2 o výměře 26 m2, p.č. 2311/4 o výměře 242 m2,
p.č. 2311/6 o výměře 42 m2 a p.č. 3124/2 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města směnit pozemky:
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-

z majetku města pozemek p.č. 304 o výměře 709 m2 v k.ú. Děčín a pozemek p.č.
276/82 o výměře 402 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
do majetku města pozemky p.č. 2311/2 o výměře 26 m2, p.č. 2311/4 o výměře 242 m2,
p.č. 2311/6 o výměře 42 m2 a p.č. 3124/2 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Podmokly.

Usnesení č. ZM 12 10 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vilsnice a
neschvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 197/1 o výměře 336 m2 v k.ú. Vilsnice do majetku města.
Usnesení č. ZM 12 10 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 79/1 o výměře 28 m2 a části pozemku p.č. 51 o výměře 11 m2,
dle GP č. 3469-51/2012 ozn. jako p.č. 79/3 o výměře 39 m2, v k.ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana Z. N., Děčín IV, za cenu 80.730,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s tím, že bude uplatněna rozvazující podmínka ve smyslu § 36 odst. 2
obč. zák.: Nabyvatelé se zavazují o nemovitost řádně pečovat, na své náklady ji udržovat a
užívat ji pouze způsobem využití – parkování, nevyužívat ji ke komerčním účelům či jiným
výdělečným účelům a dále se zavazuje zachovat přístup na převáděném pozemku pro potřeby
obhospodařování městských lesů tak, aby byla zajištěna v době těžby obslužnost přilehlých
lesních pozemků a umožní na převáděném pozemku např. dočasné skladování vytěženého
dřeva. V případě, že dojde k porušení těchto pravidel, považuje se to za splnění rozvazující
podmínky a smlouva ztrácí účinnost a účastníci převodu si vrátí, co si poskytli.
A s podmínkou zřízení předkupního práva k nemovitosti ve smyslu ustanovení § 602 a násl.
obč. zák., ve prospěch převádějícího. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto
jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. ZM 12 10 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 778/9 o výměře 584 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele T. a L. H., za cenu 43.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 12 10 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 20/3, dle GP č. 656-238/2012 nově ozn. jako p.p.č. 20/4, o vým.
58 m2, k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele P. a P. V., za
cenu 17.400,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 12 10 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 12 07 09 19 ze dne 20.09.2012, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 2813/1 k.ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. ZM 12 10 07 10
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků p.č. 863/9, 862/2 a st.p.č. 607
k.ú. Horní Oldřichov a
bere na vědomí
informaci Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest.
Usnesení č. ZM 12 10 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 23.11.2012 do 13.12.2012 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

MUDr. Anna Briestenská v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Bártová v.r.
Mgr. Milan Rosenkranc v.r.

František P e l a n t

v. r.

Pavel S i n k o v. r.

primátor

1. náměstek primátora
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