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 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21.11.2013
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 13 08 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Antonín Zamykal
RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Vlastimil Pažourek

Usnesení č. ZM 13 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti LIVE TIP, a.s. o zařazení na seznam
povolených míst OZV č. 3/2013 a
nesouhlasí
se zařazením provozovny LIVE TIP Casino Magnet na adrese Děčín I, Masarykovo náměstí
193/20, na seznam míst v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Usnesení č. ZM 13 08 04 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. ZM 13 08 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly,
se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, IČ: 46718036 zastoupenou farářem
Františkem Jiráskem o poskytnutí finančního daru na zakoupení a instalaci varhan pro kostel
sv. Františka z Assisi na Husově nám. v Děčíně IV a
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly na zakoupení
a instalaci varhan pro kostel sv. Františka z Assisi na Husově nám. v Děčíně IV ve výši
25 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 13 08 04 04
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 08 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 manželům M. a J. V.
z částky 51.310,00 Kč na 10 % tj. 5.131,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 08 04 06
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 paní J. H. z částky
47.689,00 Kč na 10 % tj. 4.769,00 Kč.
Usnesení č. ZM 13 08 04 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 40 tis. Kč a
rozhodlo
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1. o poskytnutí účelového finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s. - Nemocnici Děčín,
o.z. ve výši 40 tis. Kč
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu v předloženém znění
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. ZM 13 08 04 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení RM a ZM na narovnání vztahu
v k.ú. Maxičky a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.11.2012:
1. č.usn. ZM 12 09 06 22 v plném znění (z důvodu změny řešení problematiky)
2. č.usn. ZM 12 09 06 23 v plném znění (z důvodu změny řešení problematiky).
Usnesení č. ZM 13 08 04 09
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu Revitalizace objektů DPS, ul. Přímá 397
a 398, Děčín XXXII a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do OPŽP na Revitalizace objektů DPS, ul. Přímá 397 a 398,
Děčín XXXII v předpokládaném objemu 18,501 mil. Kč vč. DPH, tj. 16,001 mil. Kč
bez DPH,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
2,954 mil. Kč vč. DPH, 2,442 mil. Kč bez DPH (tj. 15,97 % celkových předpokládaných
výdajů) a
pověřuje
primátora podpisem žádosti o dotaci.
Usnesení č. ZM 13 08 04 10
Zastupitelstvo města projednalo přípravu projektu MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 –
zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do OPŽP na MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení
obvodového pláště a výměna výplní otvorů v předpokládaném objemu 9,18 mil. Kč
vč. DPH, 7,59 Kč mil. bez DPH,
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2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
2,15 mil. Kč vč. DPH, 1,78 mil. Kč bez DPH (tj. 23,4 % celkových předpokládaných
výdajů) a
pověřuje
primátora podpisem žádosti o dotaci.
Usnesení č. ZM 13 08 04 11
Zastupitelstvo města projednalo rozšíření schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum o dva
nové projekty a
schvaluje
1. rozšíření schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum o 2 projekty:
- Revitalizace nádvoří – zámek Děčín
- Úprava prostoru před prodejnou Billa – centrum Děčín I,
2. záměr realizace projektů Revitalizace nádvoří – zámek Děčín a Úprava prostoru
před prodejnou Billa – centrum Děčín I.
Usnesení č. ZM 13 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 3047 v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3047 o výměře 451 m2 v k.ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 13 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 837/39 v k.ú. Bynov o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 180 m2).
Usnesení č. ZM 13 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 3281/1 o výměře 152 m2 v k.ú. Podmokly.
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Usnesení č. ZM 13 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku k.ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 130/1 o výměře 2317 m2 k.ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 13 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 663 o vým. 594 m2 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 13 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1250/13 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického
plánu – cca 37 m2, s věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníky pozemku
st.p.č. 1250/12 k.ú. Děčín a objektu na něm stojícím.
Usnesení č. ZM 13 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 2044 o výměře 229 m2 a p.č. 2045 o výměře 181 m2 v k.ú. Děčín, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro KREDIT DĚČÍN, a.s., Masarykovo nám. 3/3, Děčín I,
za cenu 191.700,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 13 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 855/3 o vým. 343 m2, p.č. 837/74 o vým. 29 m2 a p.č. 837/19 o výměře
162 m2 k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana V. P. za cenu
160.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
neschvaluje
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prodej části pozemku p.č. 216/5 k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (cca 150 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele A. a M. F.,
za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 08 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
směnu pozemků:
- z majetku statutárního města Děčín část p.č. 245/1, dle GP č. 706-035/2013 díl „a“
o výměře 28 m2, k.ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím
do vlastnictví manželů F. a H. P. za cenu 5.600,00 Kč + ostatní náklady
- do majetku statutárního města Děčín část p.č. 245/2, dle GP č. 706-035/2013 díl „c“
o výměře 12 m2 k.ú. Děčín-Staré Město, z vlastnictví manželů F. a H. P. za cenu
2.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 08 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 527/1 o vým. 2268 m2 a p.č. 527/3 o výměře 2220 m2 k.ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím a to ideální ½ pozemků z vlastnictví paní V. L. a
ideální ½ pozemků z vlastnictví pana Š. L. do vlastnictví statutárního města Děčín za cenu
61.140,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 13 08 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků p.č. 1285/1 o výměře 263 m2, p.č. 1285/2 o výměře 37 m2
a p.č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec
Králové.
Usnesení č. ZM 13 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Folknáře a
schvaluje
bezúplatný převod pozemků - formou daru - p.č. 606/3 o výměře 20 m2 a p.č. 611/2 o výměře
2 749 m2 v k.ú. Folknáře, z majetku Ústeckého kraje do majetku statutárního města Děčín.
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Usnesení č. ZM 13 08 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků formou daru
v k.ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
bezúplatný převod - formou daru - pozemku st. p.č. 1049 o vým. 373 m2 a pozemku
st.p.č. 1050 o vým. 180 m2 k.ú. Děčín - Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím z
majetku statutárního města Děčín do majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad
Labem.
Usnesení č. ZM 13 08 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. nabytí pozemku p.p.č. 251/3 o výměře 1063 m2 v k.ú. Bělá u Děčína bezúplatným
převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, Praha 12800 do majetku města a
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 46/13/UDC/BP mezi statutárním
městem Děčín a ČR - ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 251/3 v k.ú. Bělá u
Děčína a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi statutárním
městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. ZM 13 08 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 666 k.ú. Děčín o výměře cca 25 m2, upřesněné dle GP, od manželů
T. a Z. T., za cenu 600 Kč/m2 + ostatní náklady, do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 13 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.10.2013 do 21.11.2013 a tyto
bere na vědomí.
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Předseda návrhové komise:

MUDr. Antonín Zamykal v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Ivan Vepřek v. r.
Daniela Trojanová 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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