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 27.06.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 05 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Jana Bártová
Ing. Vlastimil Pažourek
MUDr. Antonín Zamykal

Usnesení č. ZM 13 05 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 05 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín a jím
zřízených a založených organizací za rok 2012 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2012
a
schvaluje
1. závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací za rok
2012 včetně finančního vypořádání,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou ke dni 31.12.2012 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2012, na základě vyjádření auditora
TOP AUDITING, s.r.o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 13 05 04 01
Zastupitelstvo města projednalo doručenou petici Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města
Děčína, týkající se návrhů trasy přeložky silnice č. I/13 v úseku Děčín - D8, a tuto spolu
s vyjádřením odboru životního prostředí a oddělení Úřad územního plánování odboru
stavební úřad
bere na vědomí
s tím, že orgány města budou nadále aktivně sledovat výsledky posouzení záměru „Přeložka
silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a
pověřuje
primátora statutárního města zaslat předsedkyni Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města
Děčína a zástupkyni petičního výboru jako odpověď na petici kopii dopisu tajemníka
magistrátu ze dne 18.04.2013 Krajskému úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí
a zemědělství - „Vyjádření Magistrátu města Děčín k oznámení záměru „Přeložka silnice I/13
v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů“, a kopii dopisu
primátora statutárního města ze dne 24.4.2013 Krajskému úřadu Ústeckého kraje – odboru
životního prostředí a zemědělství – „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ –
vyjádření k oznámení záměru“.
Usnesení č. ZM 13 05 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu čp. 13 k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat objekt čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 99 o výměře
380 m2, zast.pl., část p.p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009, p.p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost.pl.,
vše v k.ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. ZM 13 05 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín – Středisko městských služeb Děčín a
schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky statutárního města Děčín – Středisko
městských služeb Děčín – dle přílohy
s účinností od 28.06.2013.
Usnesení č. ZM 13 05 06 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální účely
za rok 2012 a jejich využití a tuto
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bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 05 06 03
Zastupitelstvo města projednalo informaci o předložených projektech v rámci IPRM Děčín –
sídliště Staré Město a
schvaluje
zařazení projektu:
1. „IPRM – sídliště Staré Město, Regenerace bytového domu Březová 372/83 a 373/85“
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 a
2. „Modernizace výtahů bytového domu Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24, Děčín“
do opatření č. 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 a
3. „Rekonstrukce a modernizace výtahů v bytovém panelovém domě Příčná 352/ 8, Děčín“
do opatření č. 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 a
4. „Rekonstrukce lodžií, zateplení objektu“ do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti
vybraných budov 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 05 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 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
pověřilo
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3 k Dohodě
o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
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Usnesení č. ZM 13 05 06 05
Zastupitelstvo města projednalo nabídku statutárního města Ústí nad Labem, společníka
obchodní společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00,
IČ 47282851, na úplatné převzetí jeho obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o.
a
1. r o z h o d l o nepřijmout nabídku statutárního města Ústí nad Labem, společníka obchodní
společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ 47282851,
na úplatné převzetí jeho obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o. a
2. p o v ě ř u j e primátora města Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí zastupitelstva města
dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ústí nad Labem.
Usnesení č. ZM 13 05 06 06
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví skautského střediska Junák-svaz skautů a
skautek ČR, středisko Sojčáci Děčín a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 05 06 07
Zastupitelstvo města projednalo náměty na projekty příspěvkových organizací města
a Občanského sdružení Mezi domy, o.s. do vyhlášené výzvy Nadace VIA na obnovu
veřejného prostranství s aktivní účastí veřejnosti a
schvaluje
spolufinancování projektu Revitalizace sportovního a kulturního prostranství v ZŠ Bynov
ve výši 20 % celkových uznatelných výdajů, tj. max. 60 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 13 05 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,00 Kč
Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti a
rozhodlo
1. o poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,00 Kč Děčínsko-podmokelské vlastivědné
společnosti, Dlouhá jízda – zámek 1253, Děčín I na vydání publikace DĚČÍN a jeho
hasiči 1863–2013 dle důvodové zprávy,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
pověřilo
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primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 05 06 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 05 06 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost BK Děčín, s.r.o., se sídlem Maroldova 2, Děčín I,
IČ 62740971 o navýšení poskytnutí dotace pro rok 2013 a
rozhodlo
1. o navýšení poskytnutí dotace BK Děčín, s.r.o. ve výši 1.000.000,00 Kč na rok 2013
na materiální a provozní zabezpečení chodu sportovního klubu BK Děčín, s.r.o.,
2. o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2013-0034/OSK a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jeho podpisu.
Usnesení č. ZM 13 05 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh pana L. P. na ukončení soudního sporu smírem a
schvaluje
ukončení soudního sporu smírem tak, že dlužník uhradí statutárnímu městu Děčín částku
80.000,00 Kč před schválením smíru.
Usnesení č. ZM 13 05 06 12
Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Základní
organizaci ČSCH v Děčíně na akci "Výstava drobného hospodářského zvířectva" a
rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSCH Děčín v předloženém znění a
pověřuje
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primátora statutárního města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 05 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem
P. P., a
rozhodlo
uzavřít dohodu o uznání dluhu a povolení splátek s panem P. P. v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 05 06 14
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení č. ZM 11 05 04 03 ze dne 26.05.2011.
Usnesení č. ZM 13 05 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh smluvní dokumentace ve věci prodeje vodního díla
„Děčín - Červený Vrch – kanalizace (1. a 2. etapa)“ mezi statutárním městem Děčín a
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., která obsahuje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a to
včetně příloh těchto smluv, a
schvaluje
1. úplnou revokaci usnesení č. ZM 11 12 06 13 ze dne 15.12.2011 a
2. předloženou smluvní dokumentaci ve věci prodeje vodního díla „Děčín - Červený Vrch –
kanalizace (1. a 2.etapa)“ a
pověřuje
primátora Františka Pelanta podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Smlouvy o budoucí
smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a to včetně příloh těchto smluv.
Usnesení č. ZM 13 05 07 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 876/1 o vým. 291 m2 v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 13 05 07 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 276/33 k.ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 05 07 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Velká Veleň a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1611/4 k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 13 05 07 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města bezúplatně převést pozemek p.č. 316/1 o výměře 154 m2 a část pozemku
p.č. 315/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 795 m2), vše
v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 05 07 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín včetně stavby
schodiště a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2146/2, o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
k.ú. Děčín, včetně stavby schodiště.
Usnesení č. ZM 13 05 07 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 1475/4 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře 122 m2.
Usnesení č. ZM 13 05 07 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a
zveřejňuje
záměr města směnit
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-

části pozemků p.č. 427/6 a p.č. 427/8, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Děčín Staré Město, z majetku města;
část pozemku p.č. 572, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Děčín - Staré Město,
do majetku města.

Usnesení č. ZM 13 05 07 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 673 o vým. 527 m2, k.ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví a to ideální ½ pozemku pro pana J. S. a
ideální ½ pozemku pro paní K. B., za cenu 158.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 05 07 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků a dar části pozemku v k.ú.
Podmokly a
schvaluje
1. bezúplatný převod – formou daru – části pozemku p.č. 1935/2 dle GP č. 3568-017/2013
díl „b“ o výměře 6 m2, sloučený do pozemku p.č. 1931, nově ozn. jako p.č. 1931/1, v k.ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku společnosti Cybi, s.r.o.,
IČ 40231909, se sídlem Na Stráni 546/26, Děčín VI, zastoupené jednatelem Ing. Ctiborem
Biličem a
2. směnu pozemků v k.ú. Podmokly dle GP č. 3568-017/2013:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1931 o výměře 56 m2, nově
označená jako p.č. 1931/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku paní
A. B., za cenu 103.040,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1934/1 díl „a“ o výměře
50 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku p. A. B. sloučený do pozemku
p.č. 1931, nově ozn. jako p.č. 1931/1, za cenu 92.000,00 Kč + ostatní náklady
bez finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 13 05 07 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Chrochvice a
schvaluje
bezúplatný převod – formou daru – pozemku p.č. 340/1 o výměře 634 m2 k.ú. Chrochvice se
všemi součástmi a příslušenstvím, včetně stavby účelové komunikace a jejího příslušenství
z majetku společnosti Blackwater Properties, s.r.o., IČ 25490401, se sídlem El. Krásnohorské
567/4, Děčín II do majetku statutárního města Děčín, a to v případě provedení odvodnění
komunikace a jeho následným odsouhlasením správcem pozemní komunikace.
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Usnesení č. ZM 13 05 07 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 1985 o výměře 169 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím,
a to 1/3 pro manžele Z. a M. F., 1/3 pro pana J. M. a 1/3 pro paní M. N., za cenu
101.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 05 08 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 24.05.2013 do 27.06.2013 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise:

Ing. Jana Bártová v. r.

Ověřovatelé zápisu:

RSDr. Jaroslav Horák v. r.
MUDr. Ivan Stríbrský 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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