Byla provedena oprava usnesení č. ZM 21 08 05 13 dne 4.11.2021
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 21.10.2021
v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I
Usnesení č. ZM 21 08 01 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Cháru a doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc.
Usnesení č. ZM 21 08 01 02
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Předseda:
Členové:

Ing. Valdemar Grešík
Petr Toncar, DiS.
Bc. Petr Zdobinský

Usnesení č. ZM 21 08 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední desce.
Usnesení č. ZM 21 08 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. ZM 21 08 04 01
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu „Restaurování Glorietu
v Růžové zahradě děčínského zámku“ a
schvaluje
přijetí dotace ve výši 500.000,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 21 08 04 02
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu „Opěrná zeď vpravo
od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu“ a
schvaluje
přijetí dotace ve výši 322.420,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 04 03
Zastupitelstvo města projednalo žádosti o mimořádné individuální dotace v oblasti sportovní
činnosti a akcí pro rok 2021 a
rozhodlo
o poskytnutí mimořádné individuální dotace pro rok 2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportovní činnosti a akcí
pro rok 2021 dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; Mezinárodní turnaj žáků U14: 55.000,00 Kč
2. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; A/Nadregionální turnaje mini: 35.000,00 Kč;
B/Minicupy U10: 13.000,00 Kč; C/CEYBL: 60.000,00 Kč; D/Pohybová školička:
12.000,00 Kč; E/Sportovní centrum mládeže: 150.000,00 Kč
3. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; Federální pohár v Děčíně: 30.000,00 Kč
4. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; Federální pohár Final Four: 18.000,00 Kč
5. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; BK ARMEX Děčín - finanční ztráty, způsobené pandemií
COVIDU-19: 500.000,00 Kč
6. FK JUNIOR Děčín z.s.; IČ: 66105609; ROZHÝBEME NEJMENŠÍ: 40.000,00 Kč
7. Fotbalová akademie Petra Voříška; IČ: 22893849; TURNAJOVÝ PROSINEC:
20.000,00 Kč
8. Futsal Děčín z.s.; IČ: 26592053; HRAJEME FUTSAL: 0,00 Kč
9. HC Děčín z.s.; IČ: 69387605; Restart po Covidu 2021: 200.000,00 Kč
10. HC Grizzly Děčín s.r.o.; IČ: 28717546; Zpátky do hry 2021; 100.000,00 Kč
11. Karatedó Steklý, z.s.; IČ: 66102014; Děti, pojďte se hýbat - vybavení pro děti a mládež:
40.000,00 Kč
12. Klub vodních motoristů; IČ: 68298374; Reprezentační oblečení a vybavení
pro reprezentaci města Děčín na MČR, MS: 8.000,00 Kč
13. Plavecký klub Děčín z. s.; IČ: 04807219; Plavecké poháry ČR: 50.000,00 Kč
14. PRESTIGE, z.s.; IČ: 09803530; Restart taneční skupiny Prestige Děčín; 30.000,00 Kč
15. SK Březiny z.s.; IČ: 46717161; Podzim 2021: 0,00 Kč
16. SKST Děčín z.s.; IČ: 63782472; Stolní tenis nejen pro talentovanou mládež: 15.000,00 Kč
17. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076; Úhrada provozních nákladů,
Havárie přívodu vody do objektu SKDM: 0,00 Kč
18. Sportovní klub TKC Děčín, z.s.; IČ: 18385532; Korfbal do škol v Děčíně: 0,00 Kč;
Mezinárodní setkání korfbalové mládeže - podzim 2021: 30.000,00 Kč
19. TJ Gymnastika Děčín z.s.; IČ: 46797696; Vzpomínka na Věru Čáslavskou: 0,00 Kč
20. TJ Kajak Děčín z.s.; IČ: 00554472; Mezinárodní regata mládeže v SRN: 20.000,00 Kč
21. TJ Slavoj Děčín; z.s.; IČ: 40229734; Příprava žactva a náborová činnost: 30.000,00 Kč
22. TJ Sokol Bělá; IČ: 46797831; Kroužek sportovních aktivit: 15.000,00 Kč
23. T.J. Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Oddílové závody listopad – 2021: 9.000,00 Kč;
24. T.J. Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Zase trénujeme společně: 20.000,00 Kč
25. TJ Spartak Boletice n. L., z.s.; IČ: 14868156; Tréninková, soutěžní a náborová činnost
mládeže: 20.000,00 Kč
26. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045, Reprezentace města na závodech
Primátorské osmiveslice 2021 - Praha 17.9. - 19.9.2021: 35.000,00 Kč.
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Usnesení č. ZM 21 08 04 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění seznamu akcí k financování z úvěru
a návrh na rozpočtovou změnu a
schvaluje
1. doplnění seznamu akcí k financování z úvěru o tyto akce:
Úprava křižovatky Saská x Teplická,
Revitalitace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXI,
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací,
Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT,
ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben,
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí,
Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická,
1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace,
Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly,
PD + Stavební úpravy DOZP Boletice,
Výkup objektu Labské nábřeží (budova KSČM),
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu,
Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové
zahradě a
2. rozpočtové opatření č. RO 178/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2021
o 13.600 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 13.600 tis. Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 04 05
Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotací na nákup cisternové automobilové stříkačky
(CAS), nákup nového dopravního automobilu a na nákup vybavení nových ochranných a
technických prostředků pro jednotky SDH města Děčína z dotačního programu „Program na
podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
přijetí těchto dotací.
Usnesení č. ZM 21 08 04 06
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2022.
Usnesení č. ZM 21 08 04 07
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Mgr. Annu Olšanskou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2022-2026.

3

Usnesení č. ZM 21 08 04 08
Zastupitelstvo města
zvolilo
pana Mgr. Lukáše Hericha do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební
období 2022-2026.
Usnesení č. ZM 21 08 04 09
Zastupitelstvo města projednalo žádost Domova Potoky, IČO: 28744349 o mimořádnou dotaci
na činnost domova se zvláštním režimem a
rozhodlo
o neposkytnutí mimořádné dotace na činnost domova se zvláštním režimem Domovu Potoky,
IČO: 28744349 ve výši 113.900,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 04 10
Zastupitelstvo města projednalo žádost Slunečnice z. s., IČ: 684 55 429, Hudečkova 664/1,
Děčín I-Děčín, 405 01 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
v rozpočtu projektu nad povolených 30 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle Čl. III.
bodu 1) písm. a) veřejnoprávní smlouvy č. 2021-0317/OSK a
uděluje
písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám v rozpočtu projektu nad povolených 30 %
mezi schválenými položkami rozpočtu dle Čl. III. bodu 1) písm. a) veřejnoprávní smlouvy č.
2021-0317/OSK v předloženém znění.
Usnesení č. ZM 21 08 04 11
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Hanu Horákovou do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období
2021-2025.
Usnesení č. ZM 21 08 05 01
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku st. p. č. 218 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1339)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 60 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. O. M.
do majetku města za cenu dle nabídky tj. 42.000,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 02
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
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schvaluje
výkup částí pozemků st. p. č. 223 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1340 o výměře
1 m2) a p. č.1083/1 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1083/2 o výměře 16 m2) vše
k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím od p. T. P., p. P. P. a p. H. P.
do majetku města za cenu dle nabídky tj. za cenu 11.900,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 03
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1082/2 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1082/12)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 47 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. K. L. a
p. K. L. do majetku města za cenu dle nabídky tj. 32.900,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 04
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1082/8 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1082/14)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 68 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. M. D.
do majetku města za cenu dle nabídky tj. 47.600,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 05
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1082/3 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1082/13)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 77 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. J. U.
do majetku města za cenu dle nabídky tj. 53.900,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 06
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1086/3 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1086/7)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 105 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. J. S. a
p. K. S. do majetku města za cenu dle nabídky tj. 73.500,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 07
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína
do majetku města a
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schvaluje
výkup části pozemku p. č. 1086/4 (nově dle GP č. 906-100/2021 ozn. jako p. č. 1086/8)
k. ú. Březiny u Děčína o výměře 28 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím od p. K. B. a
p. K. B. do majetku města za cenu dle nabídky tj. 19.600,00 Kč.
Usnesení č. ZM 21 08 05 08
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 595/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 363 m2.
Usnesení č. ZM 21 08 05 09
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2152/1 k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 08 05 10
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 1427 k. ú. Děčín.
Usnesení č. ZM 21 08 05 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 745 o výměře 84 m2 a p. č. 746 o výměře 329 m2 vše
v k. ú. Boletice nad Labem, pod stavbou rodinného domu a jako zázemí, zahradu.
Usnesení č. ZM 21 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/23 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 370 m2).
Usnesení č. ZM 21 08 05 14
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
zveřejňuje
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záměr města prodat část pozemku p. č. 736/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven,
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. ZM 21 08 05 15
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p. č. 162/4 o vým. 314 m2 a p. č. 165/2 o vým. 1 565 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. ZM 21 08 05 16
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 405/2 o vým. 292 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 08 05 17
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 388 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. ZM 21 08 05 18
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 123 o vým. 264 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. ZM 21 08 05 19
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně objektu v k. ú. Křešice
u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 25 o výměře 217 m2, jehož součástí je stavba Děčín XXXIKřešice, č. p. 195 vše v k. ú. Křešice u Děčína pro pana J. S. za cenu 550.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. ZM 21 08 05 20
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků včetně objektů v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2834 o výměře 105 m2, jehož součástí je stavba Děčín VILetná, č. p. 896, pozemek p. č. 2833/5 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba - objekt
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občanské vybavenosti bez č. p. nebo č. e., část pozemku p. č. 2833/2 o výměře
cca 1 150 - 1 200 m2 dle GP, který bude vyhotoven vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. ZM 21 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 24.09.2021 do 21.10.2021 a tyto
bere na vědomí.

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Chára v.r.

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
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Oprava
usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 21.10.2021
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení zastupitelstva č. ZM 21 08 05 13 z důvodu administrativní chyby
v „doporučující“ části
Původní texty usnesení
Usnesení č. ZM 21 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/23 k.
ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 370 m2).
Nový texty usnesení
Usnesení č. ZM 21 08 05 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/23 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 370 m2).

Zapisovatelka:

Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Valdemar Grešík v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Chára v.r.

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. v.r.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v.r.
primátor města
Děčín, 04.11.2021
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