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 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24.10.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 07 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Vlastimil Lhoták
Mojmír Skala
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 13 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej vodohospodářského majetku „Prodloužení
městské kanalizace Děčín – k. ú. Vilsnice“ a
zveřejňuje
záměr města prodat vodohospodářský majetek „Prodloužení městské kanalizace Děčín – k. ú.
Vilsnice“ na p. p. č. 563.
Usnesení č. ZM 13 07 04 02
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu Elektronizace služeb statutárního města
Děčín a
schvaluje
a) přijetí dotace ve výši 20.425.500,00 Kč včetně DPH, 16.880.578,51 Kč bez DPH
(85 % z celkových způsobilých výdajů projektu),
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b) zajištění předfinancování projektu ve výši 23.775.760,00 Kč včetně DPH,
19.649.388,43 Kč bez DPH,
c) pověření primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Podmínek
Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke všem úkonům souvisejícím
s administrací projektu.
Usnesení č. ZM 13 07 04 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín
v roce 2014 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 07 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-3 manželům M. a
A. N. O. z částky 1.523.488,00 Kč na 10 % tj. 152.349,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 07 04 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-3 panu J. T. z částky
308.024,00 Kč na 10 % tj. 30.802,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 07 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení dle Směrnice č. 4-3 panu T. N. z částky 68.944,00 Kč na 10 %
tj. 6.894,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 07 04 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení dle Směrnice č. 4-3 paní D. Č. z částky 34.991,00 Kč na 10 %
tj. 3.499,00 Kč.

2

Usnesení č. ZM 13 07 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh poskytnutí účelové dotace určené na částečné
vyrovnání ztráty z provozu přívozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
1. poskytnutí účelové dotace určené na částečné vyrovnání ztráty z provozu přívozu
v Dolním Žlebu v maximální výši 156.000,00 Kč za kalendářní rok pro provozovatele
přívozu v Dolním Žlebu, občanskému sdružení Respektuj mě,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na částečné vyrovnání ztráty z provozu
přívozu v Dolním Žlebu mezi statutárním městem Děčín a občanským sdružením
Respektuj mě a
pověřuje
primátora k podpisu předmětné smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 07 04 09
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11 a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 07 04 10
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví neziskové organizace 14. PS ALJAŠKA
KLUB DĚČÍN, Řetězová 103/13 a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 07 04 11
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
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejich podpisu.
Usnesení č. ZM 13 07 04 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro SK Děčín, o. s. na
odstranění povodňových škod v roce 2013 a
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na odstranění povodňových škod v roce 2013
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. ZM 13 07 04 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost občanského sdružení JURTA o vydání stanoviska
obce ke zřízení soukromé základní školy pro 1. stupeň v Děčíně XXXIII – Nebočady a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 13 07 04 14
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace z Programu MMR ČR – Podpora bydlení 2013
– krizový stav, příspěvek 30 tis. Kč pro občany na úhradu části nákladů na opravy bytů
poškozených povodní v červnu 2013 a
schvaluje
1. přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj do Programu MMR ČR – Podpora
bydlení 2013 – krizový stav ve výši 1.830.000,00 Kč pro vyplácení příspěvků občanům a
2. seznam příjemců příspěvku v max. výši 30 tis. Kč na poškozenou bytovou jednotku,
s nimiž budou uzavřeny Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu MMR ČR
117D0250 – vzor schválen usnesením RM 13 12B 36 12 a
pověřuje
primátora podpisem jednotlivých Smluv o poskytnutí příspěvku.
Usnesení č. ZM 13 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek st.p.č. 81 o vým. 124 m2, pozemek p.č. 496 o vým. 1056 m2 a
pozemek p.č. 503/1 o vým. 1036 m2 k.ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 07 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 359 o výměře 509 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. ZM 13 07 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 2804 v k.ú. Děčín o výměrách dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 13 07 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 821/3 o výměře 208 m2, st.p.č. 574/1 o výměře 1097 m2 a
st.p.č. 574/2 o výměře 158 m2, vše v k.ú. Bynov.
Usnesení č. ZM 13 07 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 110 o výměře 90 m2 v k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 13 07 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Veleň a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 109 o výměře 68 m2 v k.ú. Velká Veleň.
Usnesení č. ZM 13 07 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p.č. 1575/2, o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k.ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. ZM 13 07 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 660/1 k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 07 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1191 k.ú. Bynov o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu,
č. 704-227/2012 ozn. jako p.č. 1191/2), se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
spoluvlastnictví pana J. K. a paní J. Ú., za cenu 1.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 07 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
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., Děčín, za cenu 243.200,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 13 07 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města směnit:
- z majetku statutárního města Děčín pozemky p.č. 3154/2 o výměře 3816 m2 a p.č. 3155/15
o výměře 634 m2, vše k.ú. Podmokly,
- do majetku statutárního města Děčín pozemky p.č. 3153 o výměře 68 m2, 3154/1
o výměře 2510 m2, p.č. 3156 o výměře 3483 m2, p.č. 3158/2 o výměře 476 m2, vše
k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 07 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení ZM, týkající se směny
pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení č. ZM 13 02 07 15 ze dne 28.03.2013, týkající se směny
pozemků, odst. 2 v plném znění, z důvodu odstoupení žadatele.
Usnesení č. ZM 13 07 05 13
Zastupitelstvo města projednalo problematiku Penny marketu v k.ú. Bynov a
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 17.04.2008,
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a spol. A+R s.r.o., IČ 26746000, Jirny 353 ve
znění pozdějších dodatků pro prodej pozemků v k.ú. Bynov, ve smyslu změny:
a) článku III., bod 2b) na nový text: “budoucí kupující – investor stavby Penny marketu
uhradí TJ Union Děčín o.s., náklady na opravu příjezdové komunikace na p.č. 779,
714/1, 761/15 a 761/5 k.ú. Bynov ke hřišti na p.č. 761/5 k.ú. Bynov“,
b) článku III, bod 2c) na nový text: „budoucí kupující – investor stavby Penny marketu
uhradí TJ Union Děčín o.s., náklady na umístění ochranné sítě u sportoviště TJ Union
Děčín o.s. na p.č. 761/5 k.ú. Bynov“,
s tím, že TJ Union Děčín o.s. zajistí zhotovení opravy příjezdové komunikace na p.č. 779,
714/1, 761/15 a 761/5 k.ú. Bynov ke hřišti na p.č. 761/5 k.ú. Bynov a umístění ochranné
sítě u sportoviště TJ Union Děčín o.s., Teplická 312, Děčín IX na p.č. 761/5 k.ú. Bynov“
dle předložené smlouvy o změně závazků a
2. uzavření smlouvy o změně závazků mezi statutárním městem Děčín, spol. A+R
s.r.o.,Počernická 257, Radonice a TJ Union Děčín, o.s., Teplická 312, Děčín IX, kterou se
zavazuje TJ Union Děčín, o.s., Teplická 312, Děčín IX vybudovat příjezdovou
komunikaci a umístění ochranné sítě na náklady společnosti A+R s.r.o., Počernická 257,
Radonice v termínu do 31.12.2013 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše
Martinčeka vydáním souhlasného stanoviska s provedením opravy příjezdové komunikace na
p.č. 779, 714/1, 761/15 a 761/5 k.ú. Bynov ke hřišti na p.č. 761/5 k.ú. Bynov a umístění
ochranné sítě u sportoviště TJ Union Děčín, o.s., Teplická 312, Děčín IX na p.č. 761/5
k.ú. Bynov, pro TJ Union Děčín, o.s., Teplická 312, Děčín IX, zast. předsedou
PaedDr. Vladimírem Medkem, na náklady spol. A+R s.r.o., IČ 26746000, Počernická 257,
Radonice, v rámci realizace akce „Penny market“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 13 07 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 20.09.2013 do 24.10.2013 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise:

Vlastimil Lhoták v.r.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jiří Zeman v.r.

Ing. Valdemar Grešík 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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