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 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 24.06.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 06 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Bc. Jaroslavu Kamarytovou Vršitou a Mgr. Ivanu Poschovou.
Usnesení č. ZM 21 06 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

MUDr. Petr Havlík
Radek Flachs
Petr Toncar, DiS.

Usnesení č. ZM 21 06 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 21 06 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok
2020 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2020 a
schvaluje
1. Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2020,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
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Usnesení č. ZM 21 06 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku
z pobytu a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Usnesení č. ZM 21 06 05 01
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na nákup cisternové automobilové stříkačky
(CAS) z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra a dofinancování akce z vlastních zdrojů města a
schvaluje
přijetí této dotace a současně dofinancování akce z vlastních zdrojů města Děčín.
Usnesení č. ZM 21 06 05 02
Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín
2014 – 2020 (SPRM) a
schvaluje
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2020,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2020.
Usnesení č. ZM 21 06 05 03
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace ve výši nad 50.000,00 Kč pro sportovní
subjekty na akce sportovního kalendáře 2021 a
rozhodlo
o poskytnutí dotací pro rok 2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na
akce sportovního kalendáře 2021 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro rok
2021 na akce dle přílohy pro tyto subjekty:
1. CLIFF, s.r.o.; IČO: 261 70 698; Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids:
80.000,00 Kč
2. Česká streetballová federace, z.s.; IČO: 265 18 686; Labský streetballový pohár –
26. ročník: 150.000,00 Kč
3. FaJJn aerobik Děčín, z.s.; IČO: 046 08 909; Soutěž v aerobiku pro MŠ a ZŠ v Ústeckém
kraji: 20.000,00 Kč
4. Klub vodních motoristů Děčín, z.s.; IČO: 682 98 374; 1. kolo MČR Formula Future 2021
v Děčíně: 10.000,00 Kč; Lepší podmínky pro trénování dětí + reprezentace města:
20.000,00 Kč; 3. kolo MČR FF 2021 – paralelní slalom: 10.000,00 Kč; Víkendové
tréninkové maratony: 0,00 Kč
5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČO: 004 26 067; Kroužek mladých
zdravotníků: 13.000,00 Kč; Letní dětský tábor: 0,00 Kč
6. Plavecký klub Děčín z.s.; IČO: 048 07 219; Plavecké závody – Děčínský pohár, Děčínské
sprinty, Vánoční cena: 75.000,00 Kč; Letní plavecký kemp 2021: 0,00 Kč
7. Self Defense Division, z.s.; IČO: 036 43 972; Běh na podporu Vojenského fondu solidarity
a Nadace policistů a hasičů: 15.000,00 Kč
8. SK Březiny z.s.; IČO: 467 17 161; Březinský dětský den, 4. ročník: 10.000,00 Kč
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9. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČO: 005 24 417; Turnaj mládeže U15 – LABE Děčín:
60.000,00 Kč; Děčínský běžecký pohár 2021: 60.000,00 Kč; Okresní přebor v atletice
2021 – minižactvo, elévové a mladší žactvo: 14.000,00 Kč
10. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.; IČO: 183 85 532; ELBE CUP 2021: 20.000,00 Kč
11. Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí; IČO: 005 54 391; Podpora oddílů a pořádání akcí –
beachvolejbal, tenis, nohejbal, veřejné akce: 30.000,00 Kč
12. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČO: 183 82 185; Běh republiky: 30.000,00 Kč
13. TJ Slavoj Děčín, z.s.; IČO: 402 29 734; Házenkářská školní liga 2021: 10.500,00 Kč
14. Triatlonový klub Triade o.s.; IČO: 227 61 217; DĚČÍN SPORT FEST TRIADE – seriál
sportovních akcí pro děti a širokou veřejnost: 90.000,00 Kč
15. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., IČO: 442 24 818 – Turnaje Českého poháru
žákyň a kadetek a juniorek a mladších žákyň, MČR mladších žákyň: 40.000,00 Kč
16. WINTERMAN s.r.o.; IČO: 055 37 321; WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2021:
60.000,00 Kč
17. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 498 88 366; Turnaj minižáků U12 Warriors Cup 2021:
20.000,00 Kč
18. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČ: 005 24 417; Memoriál Vlastimila Koči září 2021:
40.000,00 Kč
19. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČ: 183 82 185; Závod Raptor - Tyršův Děčín 2021:
40.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 06 05 04
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 99 01 ze dne 15.04.2021 (vyřazeno
z další kontroly).
Usnesení č. ZM 21 06 05 05
Zastupitelstvo města projednalo žádost o individuální dotaci na zajištění kulturní akce
Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva, 50. ročník soutěže a
rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína
Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace, na projekt „Mistrovství floristů
ČR - Děčínská kotva, 50. ročník soutěže“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 06 05 06
Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Revitalizace sportovního hřiště
při Základní škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
1. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2023, a to 24 mil. Kč vč. DPH,
2. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 7,2 mil. Kč vč. DPH.
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Usnesení č. ZM 21 06 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost nájemce zimního stadionu HC Děčín z.s. o souhlas
s investičním záměrem a zajištění spoluúčasti a
souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního investičního programu č. 162 52, Regionální
sportovní infrastruktura 2020-2024 ze strany HC Děčín z.s.,
2. se zajištěním spoluúčasti statutárního města Děčín v případě kladného rozhodnutí
o přidělení dotace, a to v maximální výši 1.417 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 21 06 05 08
Zastupitelstvo města projednalo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce a
schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se společností Marius Pedersen
a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se zajištění tzv. třídící slevy pro obce.
Usnesení č. ZM 21 06 05 09
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z 19. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 15.06.2021 a
pověřuje
kontrolní výbor zastupitelstva města k plnění úkolů dle specifického plánu kontrol, který
zastupitelstvo města vzalo na vědomí dne 29.04.2021 v rámci materiálu č. ZM 21 04 03 05.
Usnesení č. ZM 21 06 05 10
Zastupitelstvo města projednalo Zápis ze zasedání FV ZM č. 6/2021 ze dne 14. 06. 2021 a
tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 06 05 11
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o poskytnutí mimořádných individuálních dotací v
oblasti kultury ve výši nad 50.000,00 Kč a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádných individuálních dotací subjektům působícím v oblasti kultury pro rok
2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Dřevosochání „ Maxičky 350 let“: 30.000,00 Kč
2. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Společný výtvarný plenér: 10.000,00 Kč
3. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Astrologický jednodenní, celovečerní seminář pod
širým nebem „Vesmír pro všechny“: 4.000,00 Kč
4. Zapsaný spolek H_aluze, IČ: 227 34 236, Galerie Dlouhá jízda: 15.000,00 Kč
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5. Zapsaný spolek H_aluze, IČ: 227 34 236, Zažít Děčín jinak: 7.100,00 Kč
6. Jana Víchová, Nábřeží žije!: 80.000,00 Kč
7. Mateřské centrum Bělásek z.s., IČ: 265 49 191, Akce s Běláskem mimořádná dotace:
5.000,00 Kč
8. Not Your Mummy, s.r.o., IČ: 064 10 626, Únikovka Cyrila a Metoděje a Workshop kázání
ve stylu Jana Husa: 15.000,00 Kč
9. Not Your Mummy, s.r.o., IČ: 064 10 626, Paňal Vida: 0,00 Kč
10. Pivovar Nomád s.r.o., IČ: 058 57 244, Malé divadelní léto 2021: 60.000,00 Kč
11. ŽLUTÁ ŽIRAFA-centrum výzkumu a vzdělávání, IČ: 227 28 929, Kdo je kamarád, si s námi
může hrát...:0,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5.
Usnesení č. ZM 21 06 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. ZM 21 06 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a k. ú. Křešice
u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit
- pozemky p. č. 873 o vým. 991 m2 a p. č. 899 o vým. 3484 m2 v k. ú. Křešice u Děčína
z majetku města a
- pozemky p. č. 1384 o vým. 417 m2, p. č. 2834/8 o vým. 313 m2, p. č. 2837/1 o vým.
106 m2, p. č. 2838/1 o vým. 364 m2, p. č. 2838/3 o vým. 152 m2, p. č. 2841/1 o vým.
2419 m2, p. č. 2841/3 o vým. 30 m2 a p. č. 2841/6 o vým. 14 m2 vše v k. ú. Děčín,
do majetku města.
Usnesení č. ZM 21 06 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 380/4 o výměře 40 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro p. L. U., za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 987/6 o vým. 16 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro p. D. N., za cenu 33.120,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 21 06 06 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 876/1, dle geometrického plánu č. 4379-20/2021 nově ozn. jako
p. p. č. 876/3 o výměře 24 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9, Ústí nad Labem, za cenu
21.620,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 24/2 o vým. 7 m2 v k. ú. Nebočady, bezúplatným převodem formou daru,
z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do majetku města.
Usnesení č. ZM 21 06 06 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej bytové jednotky č. 791/6 v budově č. p. 791,
ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 791/6 v budově č. p. 791, ul. Krokova, Děčín I, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4407 na společných částech budovy č. p. 791
a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, pro H. N., za cenu ve výši
292.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1181-086/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií.
Usnesení č. ZM 21 06 06 08
Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město
a v návaznosti na dostupné podklady
schvaluje
prodej pozemku p. č. 115 o výměře 548 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město jako funkční celek
k objektu na p. č. 116 k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do podílového spoluvlastnictví - 1/2 paní M. V. a 1/2 panu L. K., za cenu 164.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 783/16 o výměře 1025 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana M. M., za cenu 307.500,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. ZM 21 06 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 1088/1 k. ú. Podmokly o výměře 78 m 2, případně jeho část
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 76 m2).
Usnesení č. ZM 21 06 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1075 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (majetkové narovnání - cca 40 m2).
Usnesení č. ZM 21 06 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku p. č. 612/13 k. ú. Folknáře a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 612/13 ostat. pl. o výměře 386 m2 v k. ú. Folknáře, pro Ústecký kraj,
Velká Hradební 3111/48, Ústí nad Labem, za cenu 23.160,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. ZM 21 06 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 1315/1 a p. č 1584/3 vše k. ú. Horní Oldřichov
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 06 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3470/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 06 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 438/1 o výměře 384 m2 a část pozemku p. č. 443/1
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. ZM 21 06 06 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 170/24 k. ú. Dolní Žleb o výměře 448 m2.
Usnesení č. ZM 21 06 06 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 20 08 05 30 ze dne 26.11.2020, týkající se prodeje pozemků
p. č. 1391/19 o výměře 570 m2 a st. p. č. 357 o výměře 59 m2 obojí k. ú. Horní Oldřichov
v plném znění, z důvodu nových skutečností a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky st. p. č. 357 o výměře 59 m2 a část pozemku p. č. 1391/19
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, obojí v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. ZM 21 06 06 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1818/1 a pozemek p. č. 1818/2 o výměře 12 m 2 vše
k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 21 06 06 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1604 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 20 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. D. T., za cenu 18.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 21
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 247/5 k. ú. Dolní Žleb o výměře 336 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. H. K. a p. J. S., za cenu dle znaleckého posudku č. 1170-075/2020, tj.
20.160,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 22
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a
schvaluje
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1. revokaci usnesení č. ZM 21 01 04 12 ze dne 28.1.2021, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 237/1 (nově dle GP č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/7) k. ú. Děčín - Staré Město
o výměře 69 m2 v plném znění, z důvodu nových skutečností a
2. prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle GP č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/7)
k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 69 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši 483/3740 pro p. M. D., podíl ve výši
679/3740 pro p. M. K., podíl ve výši 609/3740 pro p. L. Š., podíl ve výši 179/340
pro p. L. Š., vše za cenu 20.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 06 06 23
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemků
v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 05 21 ze dne 15.4.2021, týkající se
prodeje pozemků p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218 o výměře 32 m2 vše
k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení ceny.
Usnesení č. ZM 21 06 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 28.05.2021 do 24.06.2021 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

MUDr. Petr Havlík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá v.r.
Mgr. Ivana Poschová v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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