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 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.02.2021
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
Usnesení č. ZM 21 02 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Radka Flachse a Bc. Petra Zdobinského.
Usnesení č. ZM 21 02 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení: Předseda:
Členové:

Mgr. Otto Chmelík
Ing. Martin Weiss
doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

Usnesení č. ZM 21 02 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 21 02 02 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města
Děčín a
ruší
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva města
č. ZM 19 06 02 02 ze dne 27. června 2019 a
vydává
nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností
od 25.02.2021.
Usnesení č. ZM 21 02 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru
v r. 2021 a
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schvaluje
1. k financování v r. 2021 z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s. Praha ve výši 150 mil. Kč tyto akce:
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) PD+realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy,
Domov se zvláštním režimem Křešice,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6,
2. rozpočtové opatření č. RO 8/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů města
o 136.400 tis. Kč a zvýšení financování o 136.400 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 21 02 04 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nové obecně závazné vyhlášky statutárního
města Děčín č.1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
vydává
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 1/2021 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. ZM 21 02 04 02
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2020 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 02 04 03
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 02 04 04
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní A. V. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k obytné budově č. p. 2066 na p. p. č. 2842/6 v k. ú. Podmokly a
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rozhodlo
1. o poskytnutí účelové dotace paní A. V. na výstavbu technické infrastruktury
na p. p. č. 2785 a 2842/5 v k. ú. Podmokly k obytné budově č. p. 2066 na p. p. č. 2842/6
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 02 04 05
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis č. 1/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 22.01.2021.
Usnesení č. ZM 21 02 04 06
Zastupitelstvo města projednalo další ročník participativního rozpočtu města - „Tvoříme Děčín
2021“ a
schvaluje
odložení realizace participativního rozpočtu ve městě Děčín o jeden rok (na rok 2022) s tím,
že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků.
Usnesení č. ZM 21 02 04 07
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Školní jídelny
Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace a Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3,
příspěvková organizace.
Usnesení č. ZM 21 02 04 08
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Děčínská sportovní,
příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Děčínská sportovní, příspěvková organizace.
Usnesení č. ZM 21 02 04 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
schvaluje
uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše kompenzace pro
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rok 2021, a to mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a. s,
IČO 6224093.
Usnesení č. ZM 21 02 04 10
Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 2/2021 ze dne 15. 2. 2021 a
tento
bere na vědomí.
Usnesení č. ZM 21 02 05 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/28 o výměře 348 m 2 v k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 02 05 02
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 24/1, dle GP č. 426-086/2020 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 132 m2,
v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana Z. V., do majetku
města, za cenu 66.000,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. ZM 21 02 05 03
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 805/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 02 05 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 337/2 o výměře 104 m2 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 02 05 05
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 334/18 o výměře 695 m2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a
příslušenstvím pro p. S. Š., za cenu 208.500,00 Kč + ost. náklady.
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Usnesení č. ZM 21 02 05 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a k. ú. Prostřední
Žleb a
zveřejňuje
záměr města směnit
- z majetku města části pozemků dle geometrického plánu č. 2585-80/2018 oddělené
z pozemků p. č. 2395/19 - díl „b“ o vým. 6966 m2, p. č. 2401/1 - díl „c“ o vým. 1814 m2,
p. č. 2919/2 - díl „d“ o vým. 321 m2, p. č. 2939/6 - díl „h“ o vým. 146 m2, p. č. 2292/2 - díl
„a“ o vým. 1888 m2, p. č. 2925/1 - díl „e“ o vým. 47 m2, p. č. 2938/1 – díl „f“ o vým. 140 m2
a p. č. 2938/2 - díl „g“ o vým. 30 m2, vše v k. ú. Děčín a pozemek p. č. 1369 o vým. 30 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, do majetku Správy železnic, s. p., Praha a
- do majetku města pozemky p. č. 164/1 o vým. 1846 m2, p. č. 164/3 o vým. 87 m2,
p. č. 164/6 o vým. 474 m2, p. č. 2403/1 o vým. 2191 m2, p. č. 2403/2 o vým. 3151 m2,
p. č. 2403/3 o vým. 36 m2, p. č. 671 o vým. 985 m2 a p. č. 673/4 o vým. 733 m2 k. ú. Děčín,
z majetku Správy železnic, s. p., Praha a
souhlasí
s technickými podmínkami stanovenými pro převod pozemků z majetku Správy železnic, s.o.
Praha.
Usnesení č. ZM 21 02 05 07
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 945/6 a část pozemku p. č. 920/1, o vým.
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 360 m2), v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 21 02 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 462 k. ú. Děčín - Staré Město o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. ZM 21 02 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 337 o výměře 60 m2 a části pozemků p. č. 339/2, p. č. 574
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven vše k. ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 334/1 k. ú. Dolní Žleb.
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Usnesení č. ZM 21 02 05 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zřízení věcného břemene práva stezky k pozemku p. č. 446/9 k. ú. Prostřední Žleb,
na částech pozemků p. č. 414/16, p. č. 443/2 a p. č. 443/1 vše k. ú. Prostřední Žleb,
pro oprávněného - vlastníka pozemku p. č. 446/9 k. ú. Prostřední Žleb – V. P., od povinného statutární město Děčín - bezúplatně.
Usnesení č. ZM 21 02 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení č. ZM 20 08 05 16 ze dne 26. 11. 2020 týkající se prodeje pozemku
p. č. 596 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu nových skutečností
Usnesení č. ZM 21 02 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 1222 o výměře 113 m2 a p. č. 1223 o výměře 236 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. ZM 21 02 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p. č. 1250/48 k. ú. Děčín,
za účelem umístění kiosku hlavního uzávěru plynu (HUP) a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1250/48 k. ú. Děčín (dle GP č. 2741-4/2021 se jedná
o p. č. 1250/107 k. ú. Děčín o výměře 2 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro SBD
Děčín, Zelená 382/40, Děčín III za cenu 1.800,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 02 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1477/84 o výměře 210 m2 a části pozemku p. č. 1477/5 (dle GP č. 916247/2020 se jedná o p. č. 1477/96 o výměře 106 m2), vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele A. a J. N., za cenu 94.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. ZM 21 02 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 29.01.2021 do 25.02.2021 a tyto
bere na vědomí.
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Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Mgr. Otto Chmelík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Radek Flachs v.r.

Bc. Petr Zdobinský v.r.

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