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 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.03.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 02 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Ing. Vladislav Raška

Usnesení č. ZM 13 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31.12.2012 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. ZM 13 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok
2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2013 – 12/2013 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů
o 47 640 tis. Kč a zvýšení financování o 47 640 tis. Kč.
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Usnesení č. ZM 13 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2012 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 02 06 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. o poskytnutí dotace
na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2013 a
schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o.,
dle důvodové zprávy,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní
dopravy) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy
o dopravě (provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. ZM 13 02 06 03
Zastupitelstvo města projednalo záměr nabytí regionální dráhy č. 132 Děčín – Oldřichov
u Duchcova (tzv. Kozí dráha) a
schvaluje
záměr města nabytí do majetku města regionální dráhy č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova
(tzv. Kozí dráha), případně včetně souvisejících nemovitostí v příslušných katastrálních
územích.
Usnesení č. ZM 13 02 06 04
Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
Děčín – II včetně příloh za rok 2012 a
schvaluje
vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín – II včetně příloh
k 31.12.2012,
1.

2. vyřazení cílů:
Cíl C.I.6
Revitalizace objektu „ATLANTIK“ na městské kulturní zařízení
knihovna, multifunkční a multimediální centrum Děčín,
Cíl C.III.15
Rozšíření Plaveckého areálu Děčín Staré Město,
Cíl C.VI.2
Regionální datová síť,
Cíl C.VI.3
Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy,
Cíl D.III.4
Vybudování městského turistického informačního centra v Děčíně,
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č. 30 z Přílohy č. 1 – Problematická místa v Děčíně (Děčín I – ATLANTIK),
3. zařazení nově navržených cílů:
Cíl D.III.7
Via ferrata v masivu Pastýřské stěny,
Cíl D.III.8
Dopravně-turistický navigační systém,
Cíl D.III.9
Kontakt s poskytovateli služeb cestovního ruchu v Děčíně,
Cíl D.III.10
Obnovení provozu na „Kozí dráze“,
Cíl D.III.11
ZZbus,
Cíl D.III.12
Další záměry.
Usnesení č. ZM 13 02 06 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí věcného daru – čtyř ks bezplatných
přenosných permanentních vstupenek do plavecké haly Děčín pro sportovce Triatlonového
klubu Triade, o.s. Děčín pro rok 2013 a
rozhodlo
1. poskytnout věcný dar ve formě čtyř ks bezplatných přenosných permanentních vstupenek
do plavecké haly Děčín pro rok 2013 dle důvodové zprávy,
2. o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru ve formě čtyř ks bezplatných
přenosných permanentních vstupenek do plavecké haly Děčín pro rok 2013
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 02 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce „Mistrovství floristů
ČR Děčínská Kotva 2013“ v rámci Městských slavností Děčín 2013 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 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 2013“
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 02 06 07
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
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zařazení projektu Rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna výtahů BD Žerotínova 357/48
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.
Usnesení č. ZM 13 02 06 08
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektů Modernizace výtahů Jezdecká 337/3, 338/5, 339/7, Děčín a Modernizace
výtahů a vnitřní elektroinstalace ve společných prostorách Jezdecká 326, 327, 328, 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. 3. 2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 13 02 06 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení příslušenství při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 manželům P. a I. K. z částky
45.958,00 Kč na 10 % tj. 4.596,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 02 06 10
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 Z. S. z částky
131.624,00 Kč na 10 % tj. 13.162,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 02 06 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení příslušenství při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní R. V. z částky
287.437,00 Kč na 10 % tj. 28.744,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 02 06 12
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
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snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice č. 4-3 paní D. G. z částky
192.185,00 Kč na 10 % tj. 19.219,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 02 06 13
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o veřejných zakázkách za rok 2012, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 02 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 794 v k.ú. Loubí u Děčína o výměře stanovené
geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 02 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1387/1 o výměře 264 m2, pozemek p.č. 1386/1 o výměře
280 m2 a část pozemku p.č. 1385/1 v k.ú. Děčín o výměře stanovené geometrickým plánem,
který bude vyhotoven, společně jako jeden celek.
Usnesení č. ZM 13 02 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 761/96 v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 13 02 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 527/4, o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 02 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 673 o vým. 527 m2 k.ú. Křešice u Děčína.
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Usnesení č. ZM 13 02 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 607 v k.ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. ZM 13 02 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1481/3, dle GP č. 744-262/2012 ozn. jako p.č. 1481/3 o výměře
89 m2 v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní J. T., za cenu
26.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 02 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1481/3, dle GP č. 744-262/2012 ozn. jako p.č. 1481/7 o výměře
29 m2 v k.ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana M. H., za cenu
17.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 02 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 563/1, dle GP č. 507-077/2012 ozn. jako p.č. 563/10 o výměře
5010 m2 a části pozemku p.č. 574, dle GP č. 507-077/2012 ozn. jako p.č. 574 o výměře
445 m2 oba v k.ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 218.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 02 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 53/23 o výměře 398 m2 a st.p.č. 832 o výměře 12 m2 v k.ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a M. R., za cenu 30.750,00
Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 13 02 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit pozemky v k.ú. Podmokly:
- z majetku města část pozemku p.č. 1931 o výměře dle GP, který bude vyhotoven
- do majetku města část pozemku p.č. 1934/1 a část pozemku p.č. 1935/2 o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 02 07 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu a výkup části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města směnit
- část pozemku p.č. 2637, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Podmokly z majetku
města;
- část pozemku p.č. 2636, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Podmokly do majetku
města a
neschvaluje
výkup části pozemku p.č. 2636 k.ú. Podmokly do majetku města.
Usnesení č. ZM 13 02 07 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na získání části pozemku p.č. 40/1 k.ú. Nebočady a
schvaluje
1. nabytí části pozemku p.č. 40/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Nebočady,
formou daru do majetku statutárního města Děčín od Ústeckého kraje a
2. uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Děčín a
Ústeckým krajem na převod části pozemku p.č. 40/1 o výměře dle GP, který bude
vyhotoven, k.ú. Nebočady, formou daru a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi
statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. ZM 13 02 07 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 3453/60 o výměře 154 m2 v k.ú. Podmokly do majetku
statutárního města Děčín
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2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 20/12/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 3453/60 v k.ú. Podmokly a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 02 07 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a směnu pozemků
v k.ú. Bynov a
1. schvaluje revokaci usnesení č. ZM 12 07 09 13 ze dne 20.9.2012, týkající se směny
pozemků v k.ú. Bynov, v plném znění,
2. zveřejňuje záměr města směnit pozemky v k.ú. Bynov:
- z majetku města pozemek p.č. 1190 o výměře 56 m2
- do majetku města část pozemku p.č. 677/1 (pod tělesem komunikace + část zahrady)
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (v souladu s přílohou č. 6
materiálu).
Usnesení č. ZM 13 02 07 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a na prodej částí pozemku
p.č. 1191 v k.ú. Bynov a
1. schvaluje revokaci usnesení č. ZM 12 07 09 14 ze dne 20.9.2012, týkající se prodeje
částí pozemku p.č. 1191 v k.ú. Bynov, v plném znění,
2. zveřejňuje záměr města prodat části pozemku p.č. 1191 v k.ú. Bynov o výměrách
dle geometrického plánu č. 704-227/2012 (díl „b“ o výměře 58 m2 a nově ozn. pozemek
p.č. 1191/2 o výměře 6 m2).
Usnesení č. ZM 13 02 07 17
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 3453/80 v k.ú. Podmokly a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 02 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 01.03.2013 do 28.03.2013 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jiří Zeman v.r.

Mojmír Skala v.r.

František P e l a n t

v.r.

Pavel S i n k o

primátor

v.r.

1. náměstek primátora
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