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 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 12.12.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 09 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Ivan Stríbrský
Ing. Vladislav Raška
Hynek Plachý

Usnesení č. ZM 13 09 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 09 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2014
1. schvaluje rozpočet statutárního města Děčín na rok 2014 v celkovém objemu příjmů
611 246 tis. Kč, výdajů 650 412 tis. Kč a financování ve výši 39 166 tis. Kč a
2. stanovuje závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž
jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit, s výjimkou správy
bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady
na opravy a údržbu.
Usnesení č. ZM 13 09 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 792/3 v objektu čp. 792 ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu 914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném
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pozemku p.č. 2676 – zast. pl. a nádvoří dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, pro P. K.,
za nabídnutou cenu ve výši 278.000,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 13 09 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej bytové jednotky v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 790/5 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném
pozemku p.č. 2674 – zast. pl. a nádvoří dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, pro
M. a H. H, za nabídnutou cenu ve výši 319.000,00 Kč
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav
- kupujícím bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby
před vkladem do KN.
Usnesení č. ZM 13 09 05 01
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem u Nemocnice 1,
405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. Petrem Fialou, pověřeným obchodním
vedením Krajské zdravotní, a.s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01. do 31.03.2014 a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Děčín a
Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem u Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
IČO 25488627, zastoupené Ing. Petrem Fialou, pověřeným obchodním vedením Krajské
zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01. do 31.03.2014 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. ZM 13 09 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod kopané studny v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města bezúplatně převést kopanou studnu na pozemku p.p.č. 1082/1 k.ú. Bynov.
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Usnesení č. ZM 13 09 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009 s Českou
spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. ZM 13 09 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančního daru na odstranění
povodňových škod v r. 2013 a
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru J. V. ve výši 9.301,00 Kč a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín města podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 09 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2013
a
rozhodlo
udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2013 panu Slavomíru Bednářovi a panu
Břetislavu Kmentovi.
Usnesení č. ZM 13 09 05 06
Zastupitelstvo města projednalo dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Děčín a tyto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín jejich podpisem.
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Usnesení č. ZM 13 09 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o spojení pro účely společného
postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky a
schvaluje
1. spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky
na stavbu „I/13 Děčín, ul. Kamenická – obnova vozovky“, číslo ISPROFIN 5001210002
2. spoluúčast statutárního města Děčín ve výši 1.174.490,37 Kč včetně DPH na výstavbu
Objektu č. 2, tj. chodníky a přechody pro chodce, v rámci stavby „I/13 Děčín, ul.
Kamenická – obnova vozovky“
3. uzavření smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího
k zadání veřejné zakázky, mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a Statutárním
městem Děčín, po doplnění, dle důvodové zprávy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 09 05 08
Zastupitelstvo města projednalo změny Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města
Děčín – zóna Centrum a
s účinností ode dne 1. 1. 2014
odvolává
člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum s právem hlasovacím paní Věru
Bezouškovou a
jmenuje
paní Lucii Schejbalovou řádným členem Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
s právem hlasovacím.
Usnesení č. ZM 13 09 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jaroslava Klazara o úpravu splátkového
kalendáře úvěru, poskytnutého drobnému podniku na úhradu škod vzniklých v souvislosti
s povodněmi v roce 2002 a návrh na revokaci usnesení č. ZM 12 07 08 06 ze dne 20.09.2012
v plném znění a
schvaluje
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 08 06 ze dne 20.09.2012 v plném
znění a
2. povolení měsíčních splátek ve výši 1.659,00 Kč na celkovou dlužnou částku 26.545,00 Kč
(včetně úroků), počínaje měsícem únor 2014, a to vždy k 10. dni v měsíci a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem
Jaroslavem Klazarem.
Usnesení č. ZM 13 09 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s E. N. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s E. N. v celkové výši 12.717,00 Kč,
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 09 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s R. S. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s R. S. v celkové výši 19.980,00 Kč,
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 09 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení
nájmu bytu s L. a M. R. a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s L. a M. R. v celkové výši 88.724,00 Kč,
v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této dohody.
Usnesení č. ZM 13 09 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín a
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schvaluje
výkup části pozemku p.č. 664 k.ú. Děčín o výměře 11 m2, dle GP č. 2323-057/2013 díl a),
od T. a Z. T., Děčín I, za cenu 600 Kč/m2 + ostatní náklady, do majetku statutárního města
Děčín.
Usnesení č. ZM 13 09 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 204/2 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 09 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1059/37 k.ú. Prostřední
Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1059/37 v k.ú. Prostřední Žleb (cca 40 m2).
Usnesení č. ZM 13 09 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit
- část pozemku p.č. 8, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Lesná u Děčína,
z majetku města;
- část pozemku p.č. 3/1, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Lesná u Děčína,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 13 09 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 2382/2 o vým. 80 m2, část pozemku p.č. 2383/2, dle GP č. 2260012/2013 nově ozn. jako díl “a“ o vým. 5 m2 a díl „b“ o vým. 62 m2 a část pozemku
p.č. 2384/2 dle GP č. 2260-012/2013 nově ozn. jako díl „c“ o vým. 244 m2 k.ú. Děčín
se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně stavby opěrné zdi podél náhonu a přístupového
schodiště, pro společnost MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha 9, za cenu 14.000,00 Kč
+ ost. náklady.
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Usnesení č. ZM 13 09 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku 66/4 o výměře 486 m2 k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro R. a K. B., za cenu 145.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 09 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 783/1 o výměře 1129 m2, p.č. 789/1 o výměře 477 m2 a st.p.č. 1392
o výměře 16 m2, vše v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro J. a L. K., za cenu 121.650,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 09 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1532/1, dle GP č. 505-45/2013 ozn. jako p.č. 1532/5 o výměře
20 m2 v k.ú. Krásný Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím pro J. a E. S., za cenu
4.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 09 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k.ú. Podmokly a k.ú. Chrochvice
a
schvaluje
směnu:
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 425/1 k.ú. Podmokly (dle GP
č. 3335-134/2010 se jedná o p.č. 425/10 k.ú. Podmokly o výměře 764 m2), se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku spol. MAPE REAL a.s., Resslova 638/6, Děčín
IV,
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 564/3 v k.ú. Chrochvice (dle
GP č. 554-68/2013 se jedná o p.č. 564/46 k.ú. Chrochvice o výměře 764 m2), se všemi
součástmi a příslušenstvím, z majetku spol. MAPE REAL a.s., Resslova 638/6, Děčín IV,
bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. ZM 13 09 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 276/65 v k.ú.
Březiny u Děčína a
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schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 276/65 o výměře 63 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 53/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 276/65 v k.ú. Březiny u Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 09 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 426/4 v k.ú.
Březiny u Děčína a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 426/4 o výměře 824 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 85/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 426/4 v k.ú. Březiny u Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 09 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 276/23 v k.ú.
Březiny u Děčína a
schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 276/23 o výměře 12 237 m2 v k.ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 42/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p.č. 276/23 v k.ú. Březiny u Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 09 06 14
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Ing. Vladimíra Serduly ze dne 11.11.2013 a
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schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 17.09.2008 mezi
statutárním městem Děčín a spol. D-REA s.r.o., Litvínov, na odprodej pozemků p.č. 3725/5 a
3725/53 k.ú. Podmokly, vč. dodatků, ve smyslu úpravy čl. VII z původního znění:
„Pro případ, že do 31.12.2013 nenabude účinnosti změna územního plánu statutárního města
Děčín, kterou se shora uvedené pozemky určí jako plocha občanského vybavení dle ust. § 6
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných požadavcích
na využívání území, se tato smlouva o smlouvě budoucí kupní ruší.“, na nový text::
„Pro případ, že do 31.12.2014 nenabude účinnosti změna územního plánu statutárního města
Děčín, kterou se shora uvedené pozemky určí jako plocha občanského vybavení dle ust. § 6
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 201/2006 Sb. O obecných požadavcích
na využívání území, se tato smlouva o smlouvě budoucí kupní ruší.“
Usnesení č. ZM 13 09 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku k.ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p.č. 276/15, o vým. dle GP, který bude vyhotoven, k.ú.
Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 09 06 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 507/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 09 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 159/3, dle GP č. 3621-174/2013 p.č. 159/6 o výměře 32 m 2, v k.ú.
Podmokly, H. P., za cenu 29.440,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 09 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 22.11.2013 do 12.12.2013 a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 13 09 08 01
Zastupitelstvo města
žádá
radu města, aby nechala prověřit způsob vyřizování žádosti občana pana R. B., informovala
jmenovaného o výsledku a na příštím jednání zastupitelstva podala informaci.

Předseda návrhové komise:

MUDr. Ivan Stríbrský

v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Milan Rosenkranc v. r.

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. 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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