Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 27. června 2017

Usnesení č. RM 17 12 29 01
Rada města Děčín projednala žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III –
Staré Město o poskytnutí finančního příspěvku na uhrazení části nákladů tematického
zájezdu pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Děčín v rámci
odborné přípravy a
schvaluje
financování tohoto výdaje do maximální výše 18.500,00 Kč včetně DPH z provozního
rozpočtu na výdaje organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Usnesení č. RM 17 12 29 02
Rada města projednala návrh znění Statutu interního auditu a
schvaluje
Statut interního auditu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 12 29 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala výroční zprávu představenstva
akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., za rok 2016 a návrh na určení
auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 a
schvaluje
•
•

•

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2016, roční účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na úhradu ztráty,
výši měsíčních odměn pro období od 07/2017 do 06/2018 (totožné s obdobím
07/2016 - 06/2017):
- předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
- člena představenstva 9.000,00 Kč,
- předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
- člena dozorčí rady 7.000,00 Kč,
auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 firmu ADaKa s.r.o, IČ: 25454510,
číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad
Labem a

bere na vědomí
zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu
ztráty a její činnosti v roce 2016.
Usnesení č. RM 17 12 29 04
Rada města projednala návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v komunitním centru
Kamarád v Děčíně XXXII na adrese Míru 152, 407 11, Děčín XXXII a
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Usnesení č. RM 17 12 29 05
Rada města Děčín projednala návrh velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín
XXXII – Boletice na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky jiným způsobem než s
přispěním dotačního titulu a
neschvaluje
pořízení nové cisternové automobilové stříkačky jiným způsobem než s přispěním dotačního
titulu s odůvodněním dle důvodové zprávy tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 12 30 01
Rada města projednala personální zabezpečení činnosti odboru stavební úřad a
rozhodla
o navýšení počtu zaměstnanců odboru stavební úřad o 2 zaměstnance a
schvaluje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.07.2017 na 274, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Usnesení č. RM 17 12 30 02
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice za zachování dětského hřiště“
a toto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít toto podání na vědomí.
Usnesení č. RM 17 12 30 03
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
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bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 17 11 30 01 – tajemník – VZDK.
Usnesení č. RM 17 12 30 04
Rada města projednala návrh na uspořádání interiéru budovy magistrátu A6 a
schvaluje
uspořádání interiéru budovy magistrátu A6 dle varianty č.2 uvedené ve studii.
Usnesení č. RM 17 12 31 01
Rada města projednala návrh cen zboží prodávaného v turistickém informačním centru a
schvaluje
stanovení cen zboží a služeb dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 31 02
Rada města projednala žádost společnosti Amici Decini na odkup propagačních materiálů
po ukončení jejich činnosti v informačním centru na hlavním nádraží a
schvaluje
jejich odkup za nákupní ceny dle výběru oddělení cestovního ruchu.
Usnesení č. RM 17 12 31 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví pana Z. J. a
schvaluje
bezúplatný převod výpočetní techniky do 20 tis. Kč, vše dle přílohy č. 1 materiálu a smlouvy
o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 17 12 31 04
Rada města projednala návrh koupi dvou služebních vozidel Dacia pro MP a
schvaluje
1. nákup dvou služebních vozidel pro MP dle přiložené specifikace,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro nákup dvou vozidel Dacia pro MP.
Usnesení č. RM 17 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 76/2017– č. RO 87/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 4.260 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 4.260 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 12 36 01
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č.5-6, podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem „Oprava zábradlí a svislic na Tyršově mostě“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu zveřejněná na profilu
zadavatele;
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
3. podávání nabídek v elektronické podobě;
4. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 12 36 02
Rada města projednala návrh smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku v rámci
projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-Chomutovskou aglomeraci“ a
schvaluje
návrh smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku v rámci projektu „Metodika sociálního
bydlení pro Ústecko-Chomutovskou aglomeraci“.
Usnesení č. RM 17 12 36 03
Rada města projednala přijetí dotace z prostředků Operačního programu Zaměstnanost
na projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně a
schvaluje
přijetí dotace z prostředků Operačního programu Zaměstnanost na projekt Asistenti
prevence kriminality v Děčíně.
Usnesení č. RM 17 12 36 04
Rada města projednala informace o evaluaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín a
bere na vědomí
dokument „Průběžná sebehodnotící zpráva MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP
Děčín“.
Usnesení č. RM 17 12 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy na podlimitní veřejnou
zakázku v předpokládané hodnotě 50 mil. Kč bez DPH na stavební práce s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené podlimitní řízení s podáváním elektronických
nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
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2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) – ANO,
Ing. Valdemar Grešík (náhr. Šárka Zimová Dostálová) – VPM,
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (náhr. RSDr. Jaroslav Horák) – KSČM,
Mgr. Václav Lešanovský (náhr. Ing. Vladislav Raška) - ODS a PSZ,
Mgr. Milan Rosenkranc (náhr. PhDr. Stanislava Holíková) - TOP 09,
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) – ČSSD,
Jiří Štajner (náhr. Ing. Jiří Aster) – OHK,
Ing. Věra Havlová (náhr. J. Jarošová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 17 12 36 06
Rada města projednala problematiku spojenou se zadávacím řízením části B (mytí oken
ve společných prostorách DPS) veřejné zakázky s názvem „Úklid pracovišť Magistrátu města
Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín“ a pro neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy, vybraného dodavatele Pavla Soukupa, IČO 12072095
a nemožnost využít opčního ujednání v části A této veřejné zakázky
rozhodla
o zrušení této části veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 17 12 37 01
Rada města projednala záměr realizace bezbariérových úprav školských zařízení
statutárního města Děčín a
schvaluje
1. Záměr realizace dokončení bezbariérových úprav objektu ZŠ a MŠ Děčín IV,
Máchovo nám., Raisova 688/11.
2. Záměr realizace bezbariérových úprav objektu ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6.
3. Záměr realizace bezbariérových úprav objektu ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50.
4. Záměr realizace bezbariérových úprav objektu MŠ Děčín II, Liliová 277/1.
Usnesení č. RM 17 12 37 02
Rada města projednala žádost manželů G. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi
G. v celkové výši 15.021,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 12 37 03
Rada města projednala žádost J. R. zastupujícího Společenství vlastníků jednotek Jezdecká
326, 327, 328, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa nad
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pozemkem p. č. 693/3 v k. ú. Děčín - Staré Město, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku
a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu ul. Jezdecká 326, 327, 328, Děčín III, v rámci realizace akce
„Instalace plynových kotlů, bytový dům Jezdecká 326, 327, 328, Děčín III“ za následujících
podmínek:
a. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své
náklady,
c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení
pozemku příslušným věcným břemenem.
Usnesení č. RM 17 12 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1268/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové 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. 1268/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové 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 12 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (nové 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 12 37 06
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a v k. ú.
Dolní Žleb a
schvaluje

6

zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodního díla –
vodovodu (stavba: Přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb) včetně příslušenství
na části pozemku p. č. 1309/1 v k. ú. Prostřední Žleb a části pozemku p. č. 581/9 v k. ú.
Dolní Žleb pro oprávněného - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469,
Přítkovská 1689, Teplice, od povinného – SŽDC, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha, za cenu 10.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 17 12 37 07
Rada města projednala žádost Českého kynologického svazu, ZKO č. 060, Děčín I a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska k povolení využití
části pozemku p. č. 1388 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Horní Oldřichov k jednorázovému
parkování osobních automobilů dne 09.09.2017 v rámci pořádání akce „Kynologické závody
– obranářský závod dle NZŘ“ s podmínkou, že ze strany žadatele budou vytvořeny
podmínky pro zamezení vzniku ekologických škod a že pozemek bude pořádající základní
kynologickou organizací do 5 dnů po skončení akce uklizen, uveden do původního stavu
a protokolárně předán městu Děčín.
Usnesení č. RM 17 12 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 v k. ú. Děčín
o výměře 286 m2.
Usnesení č. RM 17 12 37 09
Rada města projednala informaci k využití části pozemku p. č. 895 v k. ú. Podmokly pro
vybudování bezbariérového přístupu a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 12 37 10
Rada města projednala změnu plánu oprav a údržby majetku Centra sociálních služeb
Děčín, p.o. pro rok 2017 a
schvaluje
změnu plánu oprav a údržby majetku Centra sociálních služeb Děčín, p.o., pro rok 2017,
a to vyjmutí akce “Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy Azylového domu“ a doplnění akce
„Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy D-centra“.
Usnesení č. RM 17 12 37 12
Rada města projednala nabídku RK Vesta s. r. o. na výkup nemovitostí, a to pozemku p. č.
3718/1 o výměře 1 037 m2, jehož součástí je stavba čp. 78, pozemku p. č. 3719/2 o výměře
2 525 m2 a pozemku p. č. 3719/3 o výměře 625 m2 vše v k. ú. Podmokly z majetku TJ Sokol
Podmokly a tuto nabídku
bere na vědomí

7

a
pověřuje
tajemníka Magistrátu města Děčín informovat radu města o veškerých podmínkách prodeje
nabízených nemovitostí a o možnostech dalšího využití této lokality.
Usnesení č. RM 17 12 37 13
Rada města opětovně projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1425/1 o výměře cca 600 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 17 12 39 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254,
Děčín, IČ 00078867 o udělení výjimky ze Směrnice č. 5 - 6 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města na provedení restaurátorských prací v Čajovém pavilonu v roce 2017 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města - dle článku 5, odst. 1., písm. e) na provedení restaurátorských prací v Čajovém
pavilonu v roce 2017 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 39 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace
Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 39 03
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín,
IČ 00673692 o souhlas zřizovatele s vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku z majetku příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 39 04
Rada města projednala návrh na delimitaci Infocentra z Městské knihovny Děčín, p. o.
na statutární město Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod movitého majetku využívaného pro potřeby Infocentra z Městské
knihovny Děčín, p. o. na statutární město Děčín dle přílohy č. 1 v celkové hodnotě
154.142,04 Kč s účinností od 01.07.2017.
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Usnesení č. RM 17 12 39 05
Rada města projednala návrhy na platy a jejich složky ředitelů příspěvkových organizací
na úseku školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a životního prostředí a
stanovuje
s účinností od 01.07.2017 výši platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 39 06
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
náměstí, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě
základní školy a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo náměstí, příspěvková
organizace na počet 19 dětí.
Usnesení č. RM 17 12 39 07
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v šestých třídách a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
šestých třídách Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace
na počet 32 žáků ve třídě.
Usnesení č. RM 17 12 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o.,
Teplická 75, Děčín, IČ 00673692 o udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu ze
Státního fondu kinematografie a
souhlasí
s podáním žádosti na projekt „Kino Sněžník - modernizace“ v rámci výzvy „Digitalizace
a modernizace kin v roce 2017 - 2018“ ve výši 350.000,00 Kč včetně dlouhodobého záměru
provozovat v dotčené nemovitosti na adrese Podmokelská 1070/24, Děčín IV, kino.
Usnesení č. RM 17 12 39 09
Rada města projednala doplnění žádosti Sokolské župy Severočeská - Novákova
o poskytnutí dotace na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 a
bere na vědomí
toto doplnění žádosti.
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Usnesení č. RM 17 12 39 10
Rada města projednala informaci o přerušení provozu Mateřské školy Děčín II,
Riegrova 454/12 dne 28.06.2017 z technických důvodů a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 12 39 11
Rada města projednala výsledky hodnocení činnosti ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, příspěvková organizace za rok 2016 a
schvaluje
závěry hodnotícího týmu a jeho návrh dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 12 39 12
Rada města projednala návrh na odejmutí osobního příplatku z důvodu porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k výkonu činností ředitelky Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
rozhodla
o odejmutí osobního příplatku z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k výkonu činností ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy, a to s účinností od 01.07.2017.
Usnesení č. RM 17 12 42 01
Rada města projednala záměr umístění cyklostojanů a
schvaluje
umístění cyklostojanů před Magistrátem na Mírovém nám., u Magistrátu v ul. Kaštanová
a na Masarykově nám.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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