Byla provedena oprav usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

Usnesení č. RM 17 07 29 01
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. dubna 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 07 31 01
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor č 2/07/OMH
a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor č 2/07/OMH dle čl. II., odst. 2, bod 1
předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 17 07 31 02
Rada města projednala záměr realizace trasy metropolitní sítě podél silnice I. třídy č. I/13
v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická s celkovými odhadovanými náklady ve výši
2.515 tis. Kč bez DPH a
schvaluje
záměr realizace trasy metropolitní sítě podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská,
Pivovarská, Teplická s celkovými odhadovanými náklady ve výši 2.515 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 07 31 03
Rada města projednala záměr realizace výměny sloupů veřejného osvětlení vč. zemního
kabelového vedení a svítidel podél silnice I. třídy č. I/13 ul. Teplická v délce trasy cca 3,3 km
s celkovými odhadovanými náklady ve výši 4.500 tis. Kč bez DPH a
schvaluje

záměr realizace výměny sloupů veřejného osvětlení vč. zemního kabelového vedení
a svítidel podél silnice I. třídy č. I/13 ul. Teplická v délce trasy cca 3,3 km s celkovými
odhadovanými náklady ve výši 4.500 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 07 31 04
Rada města projednala přemístění městské autobusové zastávky „U zámečku“ ve směru z
centra a vybudování autobusového zálivu u silnice I. třídy č. I/13 na ul. Teplická, Děčín IX s
využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury – záměr realizace a
schvaluje
záměr realizace přemístění městské autobusové zastávky „U zámečku“ ve směru z centra
a vybudování autobusového zálivu u silnice I. třídy č. I/13 na ul. Teplická s využitím dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkovými odhadovanými náklady 4.500 tis. Kč
bez DPH.
Usnesení č. RM 17 07 35 01
Rada města projednala žádost manželů M. a P. V. o prominutí příslušenství pohledávky,
vzniklé při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky města za manžely M. a P. V.
za příslušenství pohledávky, vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s
nájmem bytu ve výši 75.882,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 7.588,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 07 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení výdajů roku 2017 o 59.500 tis. Kč a zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis.
Kč.
Usnesení č. RM 17 07 36 01
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem
Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi ve 2. pololetí roku 2016, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 07 36 02
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku s názvem Výměna fasádních výplní v objektu Dvořákova 1330/22 a 1331/20,
Děčín I zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči Window Holding a.s., IČO 28436024, se sídlem Hlavní
456, 250 89 Lázně Toušeň.
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Usnesení č. RM 17 07 36 03
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 2020 a
schvaluje
nové složení ŘV SPRM a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2016,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2016,
3. nastavení cílové hodnoty indikátoru do r. 2020 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA
ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na 29 341 GJ/rok,
4. vyřazení indikátoru č. 26 (POČET AKCÍ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE
MĚŘÍ NÁVŠTĚVNOST) ze sledování.
Usnesení č. RM 17 07 36 04
Rada města projednala informace zaslané Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a
schvaluje
poskytnutí příspěvku na krytí nákladů 3. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje ve výši
5.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 07 36 05
Rada města projednala problematiku údržby zeleně a
schvaluje
využití opčního práva u veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016-0090/OR, kterým bude:
1. v termínu do 20.04. navýšen počet sečí o jednu seč - v kategorii Trávník bez rozlišení
– sídlištní III. intenzivní třída a Trávník na svahu – sídlištní III. intenzivní třída,
po dobu zbývající platnosti této smlouvy (4 roky). Jedná se o navýšení v celkové
hodnotě 2.916.361,60 Kč bez DPH do konce platnosti této smlouvy.
2. Upraven termín seče do 30.09. (místo původního 10.10.).
Usnesení č. RM 17 07 36 06
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací na akci Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2016-0395/OR ze dne 22.06.2016 spočívající
v navýšení ceny ve výši 93.409,89 Kč bez DPH za provedení prací, které objednatel nemohl
i při vynaložení náležité péče před realizací stavebních prací předvídat. Jedná se o zajištění
únosnosti pláně.
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Usnesení č. RM 17 07 37 02
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o povolení pronájmu části nebytových
prostor a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.09.2004 uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a FK JUNIOR Děčín z.s. ve smyslu umožnění pronájmu části nebytového
prostoru za účelem provozování občerstvení pro pana Vladimíra Šitticha, IČO: 41342259 za
nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 07 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1243/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (kNN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1243/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(kNN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 07 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 619/1 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 619/1 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 07 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Lesná u Děčína a
rozhodla
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1. zatížit část pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Lesná u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodních přípojek včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 176/1 a 175/1 oba v k. ú. Lesná u Děčína, za cenu dle
„Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Lesná u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodních přípojek včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku p. č. 176/1 a 175/1 oba v k. ú. Lesná u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 07 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Lesná u Děčína a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Lesná u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (prodloužení
vodovodního řadu) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Lesná u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (prodloužení
vodovodního řadu) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 07 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 3710/36 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 3671/32 v k. ú. Podmokly a Pollo Děčín s.r.o., IČ
05323291, jako budoucího vlastníka Práva stavby, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 3710/36 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku p. č. 3671/32 v k. ú. Podmokly a Pollo Děčín s.r.o., IČ 05323291, jako
budoucího vlastníka Práva stavby, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 07 37 08
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín, o.s., Maroldova 1279/2, Děčín I,
o vydání souhlasného stanoviska k dočasnému uskladnění staré antuky na pozemku v k. ú.
Podmokly, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku a
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schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k dočasnému uskladnění staré antuky na pozemku p. č.
3721/1 v k. ú. Podmokly, z hlediska vlastníka tohoto pozemku, a to za následujících
podmínek:
1. uskladnění staré antuky bude na uvedeném pozemku pouze dočasné, dle tvrzení
žadatele do 15.05.2017,
2. po provedení seškrábání původní (staré) antuky se tato antuka stává odpadem
a bude s ní jako s odpadem nakládáno, tj. odpady lze převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení §12 zákona o odpadech. Toto
vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
3. pozemek bude uveden do původního stavu a v termínu do 30.05.2017 předán
pověřenému zástupci vlastníka pozemku,
4. chodník pro pěší zůstane průchozí, z důvodu propojení ulic v rámci stavby Vilsnická
spojka,
5. manipulace s antukou bude probíhat mimo nejfrekventovanější dobu.
Usnesení č. RM 17 07 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 527/1 o výměře cca 725 m2, p. č. 527/4 o výměře cca 290 m2
a p. č. 1295/1 o výměře cca 35 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, pro ČR – SŽDC, s.o.,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. Stavební správou západ, za cenu 42.000 Kč/rok, za účelem
realizace stavby „Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník
k nástupišti“, od 30.04.2017, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 07 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře 55 m 2 za účelem užívání
jako zahrada pro paní J. Z. za cenu 110 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 07 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 17 07 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín
o výměře cca 130 m2.
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Usnesení č. RM 17 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 3, tj. schválit prodej pozemku p. č. 791/5 o výměře 263 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Pod Chlumem Děčín, Loubská 701/1, Děčín II, za cenu
nákladů spojených s převodem, s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 07 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, zastupitelstva města
a výkup pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 11 37 44 ze dne 07.06.2016, týkající se nabytí
pozemku p. č. 1271/3 v k. ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 06 06 28 ze dne 30.06.2016, týkající
se nabytí pozemku p. č. 1271/3 v k. ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových
skutečností a
2. výkup částí pozemků p. č. 1271/2, p. č. 1271/3 a p. č. 1271/4, dle geometrického
plánu č. 3946-127/2016 se jedná o pozemek p. č. 1271/45 o výměře 187 m2,
pozemek p. č. 1271/48 o výměře 265 m2 a pozemek p. č. 1271/49 o výměře 411 m2
vše v k. ú. Podmokly z majetku společnosti Centrum Pivovar a.s., Na Florenci
2116/15, Nové Město, 11000 Praha za cenu 3,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 07 37 15
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout zatížit části pozemků p. č. 393/24 a p. č. 393/33 vše v k. ú.
Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy,
Sněžnická ul. – I. etapa – vodovodní řad V 1-1, V 1-2) včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
těchto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, bezúplatně.
Usnesení č. RM 17 07 37 16
Rada města projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Zámek
Děčín – oprava střešního pláště a
schvaluje
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1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 5. odst. 1, v platném znění pro akci - PD Zámek Děčín oprava střešního pláště,
2. vypracování projektové dokumentace Zámek Děčín - oprava střešního pláště,
Ing. arch. Vlastimilem Stránským, Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín VI, IČO: 44573707,
v hodnotě 680.020,00 Kč vč. DPH (562.000,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 17 07 37 17
Rada města projednala záměr přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká
1525/30, Děčín VI na bytové jednotky a zajištění PD na tuto akci a
schvaluje
zpracování projektové dokumentace na realizaci přebudování nebytových prostor v objektu
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI na bytové jednotky.
Usnesení č. RM 17 07 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků včetně součástí a příslušenství
za účelem zařízení staveniště pro zhotovitele stavby a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 332/2 o celkové ploše 466 m2 a části pozemku p. č. 428/6 o celkové
ploše 1 400 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína včetně součástí a příslušenství, tj. části objektu
č. p. 151 - tři kanceláře o celkové ploše 84 m2, za měsíční nájemné ve výši 6.920,00 Kč pro
Metrostav a.s., IČO: 000 14 915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 na dobu
neurčitou od 12.04.2017 za účelem zařízení staveniště pro zhotovitele stavby.
Usnesení č. RM 17 07 37 19
Rada města projednala rozsudek Okresního soudu v Děčíně č. 6C 79/2016-54 ze dne
09.12.2016 o zaplacení částky 18.412,00 Kč s příslušenstvím a
rozhodla
o podání odvolání proti rozsudku č. 6C 79/2016-54 o zaplacení částky 18.412,00 Kč s
příslušenstvím ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu
v Děčíně a
zplnomocňuje
advokáta Mgr. Narcise Tomáška, se sídlem U Starého Mostu 111/4, 405 02 Děčín III
k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Děčíně č. 6C 79/2016-54 o zaplacení
částky 18.412,00 Kč s příslušenstvím.
Usnesení č. RM 17 07 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši
do 50.000,00 Kč pro rok 2017 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a
rozhodla
1. o poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč subjektům v oblasti
sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh,
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2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 07 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad
50.000,00 Kč pro rok 2017 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti
sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 07 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku elektrické ohřívací vany, rok pořízení
1985 a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 07 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů
177, příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP
VVV, výzva č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ a
souhlasí
s realizací projektu „ŠABLONY 2 - ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ“ v předpokládané výši
956.600,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 07 39 03
Rada města projednala žádost pana K. B. o povolení splátek nedoplatku za vrácení Ceny
statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 07 39 04
Rada města projednala společnou žádost Svazu měst a obcí České republiky
a Arcibiskupství pražského o podpoření sbírky na pořízení nových varhan do katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,00 Kč
Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Usnesení č. RM 17 07 39 05
Rada města projednala návrh záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v Děčíně IXBynov a
schvaluje
záměr výstavby víceúčelové sportovní haly v Děčíně IX-Bynov v předpokládané výši
50.000.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 07 39 06
Rada města projednala předloženou informaci o prázdninovém provozu mateřských škol
v Děčíně v měsíci červenci a srpnu 2017 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 07 39 07
Rada města projednala žádost J. S. o poskytnutí mimořádné dotace na projekt „Mistrovství
České republiky veteránů v sálovém fotbalu 2017“ a
rozhodla
1. o poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč na projekt „Mistrovství České republiky
veteránů v sálovém fotbalu 2017“,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 07 39 08
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných
činností a o nočním klidu a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci hlučných činností
a o nočním klidu.
Usnesení č. RM 17 07 42 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru na obnovu
sportovního hřiště v lokalitě Škrabky - ul. Zahradní na pozemku parcelní číslo 92/4 v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru ze dne 27.06.2016 dle
důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 07 42 04
Rada města projednala proplacení fakturace zimní údržby komunikací za měsíc listopad
a prosinec 2016 a
neschvaluje
proplacení fakturace zimní údržby komunikací za měsíc listopad a prosinec 2016.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 17 07 42 02 z jednání 7. schůze konané dne 11.04.2017
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 17 07 42 02 z důvodu administrativní chyby.
Původní texty usnesení
Usnesení č. RM 17 07 42 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru na obnovu
sportovního hřiště v lokalitě Škrabky - ul. Zahradní na pozemku parcelní číslo 92/4 v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru ze dne 27.06.2016 dle
důvodové zprávy a
doporučuje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru v předloženém znění.

Nový texty usnesení
Usnesení č. RM 17 07 42 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru na obnovu
sportovního hřiště v lokalitě Škrabky - ul. Zahradní na pozemku parcelní číslo 92/4 v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí peněžního daru ze dne 27.06.2016 dle
důvodové zprávy.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky

Děčín, 03.05.2017
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