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 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23.05.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 13 04 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Ladislav Trněný
Šárka Zimová Dostálová
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 13 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na koupi
objektů čp. 411 a 445 k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 12/SML1976, OMH/35321/11/12/Cer na koupi
objektů čp. 411, čp. 445, p.p.č. 2277, 2239 vše v k.ú. Děčín ve smyslu zrušení předkupního
práva, jako práva věcného dle čl. IV. odst. 3 kupní smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo předložený projekt v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektu Rekonstrukce plynovodu a otvorových výplní domu Rakovnická 358/37,
359/39 a 360/41, Děčín do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti vybraných budov a
opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín
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– 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 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost od paní Martiny Juhnové o poskytnutí dotace
na provoz koupaliště v Nebočadech a návrh smlouvy o poskytnutí dotace a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace pro paní Martinu Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI
na provoz koupaliště v Nebočadech ve výši 100.000,00 Kč
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Děčín a paní
Martinou Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI v předloženém znění a
pověřuje
primátora města k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na ukončení účasti statutárního města Děčín
ve společnosti Labská investiční, a.s., a to darováním cenných papírů – 3 kusů akcií obchodní
společnosti Labská investiční, a.s., Ústí n. L., Židovské obci Teplice a
rozhodlo
ukončit účast statutárního města Děčín ve společnosti Labská investiční, a.s., darováním
cenných papírů - 3 kusů akcií obchodní společnosti Labská investiční, a.s., IČO: 271 78 323,
se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, čísla akcií 000010 – 000012
vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,00 Kč,
Židovské obci Teplice, IČO: 615 154 34 se sídlem Lipová 25/333, 415 01 Teplice, Smlouvou
darovací dle přílohy tohoto usnesení a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem smlouvy darovací mezi
statutárním městem Děčín a Židovskou obcí Teplice a
revokuje
v plném znění usnesení ZM č. 11 06 07 02 ze dne 23.06.2011.
Usnesení č. ZM 13 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní
otvorů a
schvaluje
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1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 01 04 03 ze dne 28.02.2013 v plném
znění a
2. dotaci odmítnout.
Usnesení č. ZM 13 04 04 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení příslušenství při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení příslušenství a to při placení nájmu z bytu dle směrnice č. 4-3 paní K. H. z částky
115.890,00 Kč na 5.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájemného
z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu dle směrnice č. 4-3 paní M. G.
z částky 32.739,00 Kč na 10 % tj. 3.274,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 04 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost o snížení poplatku z prodlení při placení nájemného
z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu dle směrnice č. 4-3 paní V. Š.
z částky 249.253,00 Kč na 10 % tj. 24.925,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 04 04 08
Zastupitelstvo města projednalo informaci o záměru založení sdružení měst a obcí s názvem
Asociace měst pro cyklisty a možnosti stát se spoluzakladateli tohoto sdružení a
schvaluje
a) členství statutárního města Děčín v Asociaci měst pro cyklisty a
b) roční poplatek za členství ve výši 15 000 Kč.
Usnesení č. ZM 13 04 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2013,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a
vydává
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obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Usnesení č. ZM 13 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 1147/2 a p.č. 1161/4 v k.ú. Boletice nad Labem
o výměrách dle GP.
Usnesení č. ZM 13 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 150 v k.ú. Děčín o výměře dle GP (cca 3 m2).
Usnesení č. ZM 13 04 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 414/14, o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 04 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2889/91 o vým. 154 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek stp.č. 867 o výměře 124 m2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku 786/18 dle GP č. 767-150/2012 ze dne 15.06.2012 ozn.
jako p.č. 786/21 o výměře 39 m2 a část pozemku p.č. 786/20 dle GP č. 767-150/2012 ze dne
15.06.2012 ozn. jako p.č. 786/22 o výměře 45 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 13 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1250/13 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu – cca 35 m2, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana O. Č. za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 737 m2 v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a
příslušenstvím pro paní H. Č., za cenu 221.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 66/1 věcným břemenem práva chůze pro vlastníka
pozemku p.č. 66/2 v k.ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 596, dle GP č. 779-48/2013 ozn. jako díl „a“ o výměře 175 m2,
v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 7.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 04 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1189, dle GP č. 704-227/2012 ozn. jako díl „a“ o výměře 12 m2,
a části pozemku p.č. 1191, dle GP č. 704-227/2012 ozn. jako díl „b“ o výměře 58 m2, nově
ozn. jako p.č. 1191/1 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro paní A. L., za cenu 21.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 04 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
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prodej části pozemku p.č. 3055/34, dle GP č. 3460-012/2012 nově ozn. jako p.p.č. 3055/150
o vým. 36 m2, k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a R. Z.,
za cenu 7.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 04 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na nabytí části pozemku v k.ú. Děčín do majetku
statutárního města Děčín formou daru a
schvaluje
nabytí části pozemku p.č. 2471/3, dle GP č. 2250-12250/2012 ozn. jako p.č. 2471/18
o výměře 23 m2 v k.ú. Děčín, formou daru do majetku statutárního města Děčín z vlastnictví
ČR – ŘSD ČR.
Usnesení č. ZM 13 04 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 27/1 a části pozemku p.č. 27/3 vše v k.ú. Krásný Studenec
o výměrách upřesněných geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 04 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 2889/40 o vým. dle GP, který
bude vyhotoven, k.ú. Podmokly;
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku st.p.č. 2807, dle GP č. 3456-3/2012
nově ozn. jako st.p.č. 2807/4 o vým. 12 m2, k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 04 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 13 01 05 11 ze dne 28.02.2013, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 315/1 k.ú. Děčín, z důvodu změny návrhu řešení na směnu pozemků.
Usnesení č. ZM 13 04 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
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záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 315/1 k.ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 316/4 k.ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 04 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení RM a ZM a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 02 07 07 ze dne 28.03.2013, týkající se
prodeje části pozemku p.č. 1481/3 k.ú. Horní Oldřichov, v plném znění, z důvodu odstoupení
žadatelky.
Usnesení č. ZM 13 04 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prominutí platby paušálního poplatku a
neschvaluje
prominutí úhrady výdajů spojených s projednáváním prodeje pozemku ve výši 3.000,00 Kč
(paušální částka) žadatelce paní J. T.
ZM 13 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.04.2013 do 23.05.2013 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

MUDr. Ladislav Trněný v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v. r.
Mgr. Miroslav Samler 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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