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 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.04.2011
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 11 04 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:Předseda:
Členové:

Ivan Vepřek
Vlastimil Lhoták
Mgr. Milan Rosenkranc

Usnesení č. ZM 11 04 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 04 03 01
Zastupitelstvo města projednalo Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2010 a
schvaluje
Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna
Centrum ke dni 31.12.2010.
Usnesení č. ZM 11 04 03 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín - zóna Centrum a
rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum, jehož obsahem je
snížení finančního příspěvku Regionální rady o částku státního rozpočtu a
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pověřuje
primátora statutárního města Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci
IPRM – zóna Centrum s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136.
Usnesení č. ZM 11 04 04 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní B. J., týkající se umožnění splátkového kalendáře
při koupi bytové jednotky č. 825/1 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I a
neschvaluje
možnost úhrady kupní ceny za b.j.č. 825/1 v objektu čp. 825 ul. Krokova, Děčín I paní B. J.,
pomocí splátkového kalendáře v navrhovaných splátkách dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 11 04 04 02
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. R. K. a p. J. M. o výjimku z „Doplňkových
pravidel“, týkající se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej b.j.č. 789/1 v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I panu R. K. a prodej b.j.č. 789/5
v objektu čp. 789 ul. Krokova, Děčín I panu J. M. i přesto, že nebude splněn minimální 60%
počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. ZM 11 04 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů K. a I. Š. o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ týkající se odprodeje bytových jednotek v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I a
schvaluje
prodej bytových jednotek v objektu čp. 791 ul. Krokova, Děčín I i přesto, že nebude splněn
minimální 60% počet zájemců bytových jednotek v daném objektu.
Usnesení č. ZM 11 04 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odprodej objektu Litoměřická 13 /114, Děčín III a
schvaluje
pozastavení odprodeje objektu č.p.13, Litoměřická ul. 114, Děčín III s příslušenstvím včetně
st.p.č. 99 a části pozemku p.č. 98, dle GP č. 666-083/2008 pozemku p.č. 98/2 vše v k.ú.
Děčín-Staré Město s tím, že objekt bude využit pro navýšení kapacity předškolských zařízení.
Usnesení č. ZM 11 04 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč
na subjekt pro rok 2011 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
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rozhodlo
1) o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt organizacím poskytujícím
sociální služby a aktivity dle důvodové zprávy a příloh,
2) o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 11 04 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč
na subjekt pro rok 2011 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2011 dle důvodové
zprávy a příloh v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 11 04 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny
subjektům zabývajícím se hlídáním předškolních dětí pro rok 2011 a
rozhodlo
1.
2.

o poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh:
- Mateřskému centru Bělásek ve výši 303.600,00 Kč,
- Mateřskému centru Rákosníček, o.s. v celkové výši 653.700,00 Kč,
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny pro rok 2011
v předloženém znění a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. ZM 11 04 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek se spol. H+M Děčín, s.r.o., zastoupenou
jednatelem panem Pavlem Horáčkem, dle které se povoluje úhrada dluhu za nájemné a plnění
spojená s užíváním nebytových prostor Myslbekova 1389E/16 Děčín I včetně úroku
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z prodlení v měsíčních splátkách 3.000,00 Kč splatných do posledního dne v měsíci, vše
pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. ZM 11 04 05 05
Zastupitelstvo města projednalo bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem příslušných smluv.
Usnesení č. ZM 11 04 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o uznání závazku a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání závazku a povolení splátek s paní J. Š., dle které se povoluje úhrada
závazku představující škodu vzniklou umístěním vozidla tovární zn. Ford Mondeo 1.8 I, RZ
ULL 49-87 na odstavném parkovišti, odtah vozidla a ekologickou likvidaci v celkové výši
40.960,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč splatných do posledního dne příslušného
měsíce, vše pod ztrátou výhody splátek a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu dohody.
Usnesení č. ZM 11 04 05 07
Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. Kamenická
692/199, 405 01 Děčín 2 o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy v úseku
Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2011 a
rozhodlo
1) o poskytnutí dotace pro Labskou plavební společnost s.r.o. dle důvodové zprávy ve výši
400.000,00 Kč
2) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní
dopravy) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní dopravy).
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Usnesení č. ZM 11 04 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního
města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností
patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Usnesení č. ZM 11 04 05 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost o zřízení zástavního práva k 3,1 % akciím
vlastněných statutárním městem Děčín ve společnosti TERMO Děčín a.s. a
rozhodlo
o zajištění závazků, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností TERMO
Děčín a.s. a UniCredit Bank CR, a.s. v maximální výši 270 mil. Kč formou zástavního práva
k 3,1 % akciím vlastněných statutárním městem Děčín ve společnosti TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. ZM 11 04 05 10
Zastupitelstvo města projednalo předložené projekty v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
schvaluje
zařazení projektů „Modernizace výtahů“, „Rekonstrukce a modernizace společných prostor
objektu“, „Ústřední vytápění“, „Rekonstrukce vnitřní splaškové kanalizace“ a „Rekonstrukce
vodovodní přípojky“ v bytovém domě č.p. 355, Žerotínova 44, Děčín III do 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. 3. 2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. ZM 11 04 05 11
Zastupitelstvo města projednalo informaci o změnách Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum a
1.

odvolává člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Mgr. Libora Lněničku s hlasem poradním

2.

odvolává z funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Věru Jančovou

3.

jmenuje do funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Martinu Štajnerovou

4.

odvolává z funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Martinu Štajnerovou
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5.

jmenuje do funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Mgr. Petra Kužela

Usnesení č. ZM 11 04 05 12
Zastupitelstvo města projednalo informaci o změnách Řídícího výboru Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město a
1. odvolává členy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Mgr. Libora Lněničku
- Ing. Lenku Kynčilovou
2. jmenuje člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- zástupce Centra pro regionální rozvoj, pobočky pro NUTS II Severozápad s hlasem
poradním
3. odvolává z funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Věru Jančovou
4. jmenuje do funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Martinu Štajnerovou
5. odvolává z funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Martinu Štajnerovou
6. jmenuje do funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Mgr. Petra Kužela
Usnesení č. ZM 11 04 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 427/2 v k.ú. Děčín – Staré Město o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 11 04 06 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Vilsnice a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 25/1 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Vilsnice.
Usnesení č. ZM 11 04 06 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
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záměr města prodat pozemek p.č. 432/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 11 04 06 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a k.ú.
Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p.č. 259/1, 258/3, 264/18, 1286/2, 357/3, 357/4, 374/4, st.
638, 358/23, 358/16, 374/1, 1149, 367/1, 369/1, 1290/1, 1288/1 k.ú. Bělá u Děčína a
p.č. 107/4 k.ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
po realizaci akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km. 0,418 – 1,418 – II.etapa“.
Usnesení č. ZM 11 04 06 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré město a
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 351/1948 z celku pozemku p.č. 588 v k.ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví P. a M. P., za cenu
1.315,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. ZM 11 04 06 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 2386 o vým. 256 m2 k.ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 11 04 06 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 333 o výměře 769 m2 v k.ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 11 04 06 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 77/5, dle GP č. 460-33/2011, nově označené jako pozemek
p.č. 77/11 o výměře 5 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví
M. L., za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
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Usnesení č. ZM 11 04 06 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1037, dle GP č. 687-29/2011, nově označené jako pozemek
p.č. 1037/2 o výměře 26 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím
manželům J. a D. F., za cenu 10.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. ZM 11 04 06 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Lesná u Děčína o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. M., za cenu
130 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 11 04 06 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku vč. objektu občanské vybavenosti
v k.ú. Děčín a
schvaluje
přijetí daru pozemku p.č. 178 o výměře 197 m2 k.ú. Děčín včetně objektu občanské
vybavenosti (zastávkového přístřešku), se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, Děčín VI, do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. ZM 11 04 06 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 10 06 07 23 ze dne 24. 6. 2010, týkající se prodeje části pozemku
p.č. 118/1 a části pozemku p.č. 119/1, dle GP č. 308-118/2010 nově ozn. jako p.p.č. 118/4
o vým. 671 m2, k.ú. Nebočady, v plném znění.
Usnesení č. ZM 11 04 06 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku ke „Kupní smlouvě a smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke „Kupní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene“, uzavřené dne 22.11.2006 mezi statutárním městem Děčín a manž. T., na prodej
pozemků p.č. 902/1 a p.č. 911 k.ú. Březiny u Děčína, ve smyslu změn:
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- v odst. VI. bod 1) vypustit text „...v termínu do pěti let od právních účinků vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí...“,
- v odst. VI. bod 2) vypustit celý text,
- v odst. VIII. vypustit text „...a obnovu mostního tělesa...“
dle důvodové zprávy s tím, že manželé T. uhradí kompenzaci za prodej pozemků p.č. 902/1 a
911 k.ú. Březiny u Děčína ve výši 307.422,00 Kč.
Usnesení č. ZM 11 04 06 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 „Postupu a zásad“ ve smyslu změny ceny u pozemků v zahrádkářských
koloniích určených k prodeji a ve smyslu změny koeficientu v pásmu II pro účel zahrada a
pro účel zarovnání hranic pozemků.
Usnesení č. ZM 11 04 07 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 25.03.2011 do 28.04.2011 a tyto
b e r e

n a

v ě d o m í .

Předseda návrhové komise:

Ivan Vepřek v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Mojmír Skala v. r.
Hynek Plachý 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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