Byla provedena oprava usnesení č. ZM 13 03 06 04 dne 23.05.2013

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 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25.04.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 03 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Vlastimil Lhoták
MUDr. Antonín Zamykal
Hynek Plachý

Usnesení č. ZM 13 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 13 03 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2012 a

schvaluje
Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum
ke dni 31.12.2012.

Usnesení č. ZM 13 03 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh společnosti General Plastic s.r.o. na mimosoudní
vyřešení sporu a
schvaluje
pokračování v soudním sporu.
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Usnesení č. ZM 13 03 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč
na subjekt pro rok 2013 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2013 dle důvodové
zprávy a příloh v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 13 03 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč
na subjekt pro rok 2013 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
1. o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt organizacím poskytujícím
sociální služby a aktivity v sociální oblasti a organizacím zabývajícím se hlídáním dětí
dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 13 03 05 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě projektu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
náměstí 688 – bezbariérové úpravy a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
v předpokládaném objemu 3 610 tis. Kč vč. DPH, bez DPH 2 983 tis. Kč a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 1 805 tis. Kč vč. DPH, (tj. min. 50 % celkových předpokládaných uznatelných
výdajů) a
3. pověřuje primátora podpisem žádosti o dotaci a dalších podkladů souvisejících
se získáním dotace.
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Usnesení č. ZM 13 03 05 04
Zastupitelstvo města projednalo předložené projekty v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
1. zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu – bytový dům Rakovnická 307/21 a 308/23,
Děčín do 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
2. zařazení projektu Rekonstrukce bytového domu Žerotínova 198, Děčín 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 13 03 05 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 paní I. G., z částky
25.885,00 Kč na 10 % tj. 2.589,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 03 05 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 I. P. z částky
18.873,00 Kč na 10 % tj. 1.887,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 03 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení příslušenství dle směrnice č. 4-3 manželům M. a R. M., z částky 561.663,00 Kč
na 10.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 03 05 08
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu bytu a
schvaluje
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snížení příslušenství při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní M. D. z částky 26.331,00
Kč na 10 % tj. 2.633,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 03 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluv o poskytnutí dotace sportovním subjektům
na rok 2013 a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2013 sportovním subjektům v předloženém
znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 03 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace Marketingové agentuře
WAMAK CZ s.r.o., IČ 27510590 Hradec Králové na pořádání Regionálních ozvěn
mezinárodního festivalu FEBIOFEST v roce 2013 v kině Sněžník a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na konání Regionálních ozvěn mezinárodního
festivalu FEBIOFEST v roce 2013 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 03 05 11
Zastupitelstvo města projednalo informace o výběru dopravce pro plánovaný výkon veřejné
služby v přepravě cestujících na Kozí dráze pro sezónu roku 2013 a
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v trati Děčín – Oldřichov
u Duchcova se společností Rail system s.r.o.,
2. pověřuje primátora podpisem Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v trati
Děčín – Oldřichov u Duchcova se společností Rail system s.r.o.
Usnesení č. ZM 13 03 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2782/1 o vým. 3362 m2 k.ú. Děčín.
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Usnesení č. ZM 13 03 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 8/4 v k.ú. Folknáře (jako nájezd k pozemku p.č. 14/7).
Usnesení č. ZM 13 03 06 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Lesy ČR s.p., správa toků, Teplice o bezúplatný
převod pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města bezúplatného převodu pozemků p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2
o výměře 37 m2 a p.č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 03 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2 o výměře 37 m2 a
p.č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 03 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 427/4, dle GP č. 762-59/2012 nově označený pozemek p.č. 427/11
o výměře 16 m2 pod stavbou trafostanice pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, Děčín IV
za cenu 12.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 786/6 o výměře 304 m2 v k.ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro pana B. W., za cenu 243.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
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prodej pozemku p.č. 800/7 o výměře 64 m2 v k.ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele L. a S. S., za cenu 51.200,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 877/56, dle GP č. 777-251/2012 nově ozn. jako 877/100 o výměře
775 m2, v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky objektu
čp. 370, 371 se st.p.č. 877/21 k.ú. Boletice nad Labem dle aktuálního výpisu z KN, za cenu
77.500,00 Kč + náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 877/56, dle GP č. 777-251/2012 nově ozn. jako 877/99 o výměře
653 m2, v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky objektu
čp. 368, 369 se st.p.č. 877/18 k.ú. Boletice nad Labem dle aktuálního výpisu z KN, za cenu
65.300,00 Kč + náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 234/2, dle GP č. 2247-250/2012 nově ozn. jako 234/3 o výměře
295 m2, v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky objektu čp. 131, 132,
133 se st.p.č. 231 k.ú. Děčín dle aktuálního výpisu z KN, za cenu 305.325,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 181 o výměře 134 m2, k.ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro manžele P. a J. S., za cenu 40.200,00 Kč + ostatní náklady s tím,
že kupující bere na vědomí, že na pozemku se nachází vodovodní řad ve vlastnictví
Severočeské vodárenské společnosti a.s., a že ve vztahu k tomuto zařízení se kupující bude
řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
v platném znění a
s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 181 k.ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva
chůze a práva vedení, údržby, oprav a revizí k uložené vodovodní přípojce
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dle GP č. 505-18/2013 pro vlastníky nemovitostí – st.p.č. 179, p.p.č. 176/7, p.p.č. 176/8
a p.p.č. 176/11 vše k.ú. Křešice u Děčína, bezúplatně.
Usnesení č. ZM 13 03 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokace usnesení ZM a prodej pozemku v k.ú.
Dolní Žleb a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 08 06 33 ze dne 18.10.2012, týkající se
prodloužení termínu koupě pozemku v k.ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu
částečného odstoupení žadatele a
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 09 07 22 ze dne 22.10.2009, týkající se
prodeje pozemku p.č. 230/6 k.ú. Dolní Žleb, v plném znění, z důvodu částečného
odstoupení žadatele a
3. prodej části pozemku p.č. 230/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 880 m2) v k.ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. B.,
za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 03 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. ZM 12 10 07 06 ze dne 13.12.2012, týkající se prodeje části
pozemku p.č. 79/1 a části pozemku p.č. 51 oba v k.ú. Podmokly, z důvodu obdržení nové
žádosti, v plném znění a
2. 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., za cenu 40.365,00 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 13 03 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.03.2013 do 25.04.2013 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise:

Vlastimil Lhoták v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ivan Vepřek v.r.
Daniela Trojanová v.r.

František P e l a n t
primátor

v.r.

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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Děčín 13.05.2013
Statutární město D ě č í n
OPRAVA
usnesení č. ZM 13 03 06 04 z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 25.04.2013ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Původní text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p.č.
286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.

Nový text usnesení
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p.č.
1286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína.

Předseda návrhové komise:

Vlastimil Lhoták v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ivan Vepřek v.r.
Daniela Trojanová v.r.

František P e l a n t
primátor

v.r.

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