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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 19. září 2017

Usnesení č. RM 17 16 29 01
Rada města projednala žádost Ekocentra Koniklec, Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, o užití
znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města při propagaci semináře „Hospodaření s dešťovou vodou jako součást
adaptace měst na změnu klimatu“, který se koná dne 31. října 2017 v Děčíně.
Usnesení č. RM 17 16 31 01
Rada města projednala Smlouvu o spolupráci a certifikaci Cyklisté vítáni a
schvaluje
uzavření smlouvy s Nadací Partnerství, IČ: 45773521, se sídlem Údolní 33, Brno.
Usnesení č. RM 17 16 31 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 14 07 31 03 ze dne
08.04.2014 v plném znění a návrh na nový Ceník kopírovacích služeb poskytovaných
Magistrátem města Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 14 07 31 03 ze dne 08.04.2014 v plném znění,
2. nový Ceník kopírovacích služeb poskytovaných Magistrátem města Děčín, platný
od 20.09.2017.
Usnesení č. RM 17 16 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2018 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a po úpravě
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2018 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 17 16 34 01
Rada města projednala požadavek na nákup samochodného pásového štěpkovače pro
Lesní úřad Děčín, p. o. a

schvaluje
nákup samochodného pásového štěpkovače v celkovém nákladu přibližně 1.000.000,00 Kč
bez DPH.
Usnesení č. RM 17 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 143/2017– č. RO 159/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 9.435 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 9.435 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 16 36 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení
nemovité věci a
doporučuje
zastupitelstvu města tento návrh schválit.
Usnesení č. RM 17 16 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy na podlimitní veřejnou
zakázku v předpokládané hodnotě 2,7 mil. Kč bez DPH na služby s názvem „Plán udržitelné
městské mobility města Děčín“ (Jedná se o dokument, který provede analýzu stávajícího
stavu všech druhů dopravy ve městě a zároveň bude obsahovat návrh optimalizace dopravy.
Je podmínkou pro možné podání žádostí o dotace nejen města, ale i pro další subjekty.) a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení s podáváním elektronických
nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (40 % nabídková cena
v Kč bez DPH a 60 % kvalita týmu),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) - ANO
Šárka Zimová Dostálová (náhr. Mgr. Hana Cermonová) - VPM
Dana Trojanová (náhr. Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.) - KSČM
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ
Monika Tesařová (náhr. Vladimír Janda) - TOP 09
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD
Jiří Štajner (náhr. Ing. Dalibor Voborský) - OHK
Ing. Kateřina Najbrtová (náhr. Ing. Martina Štajnerová) - MM Děčín - odbor rozvoje

2

Usnesení č. RM 17 16 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy na podlimitní veřejnou
zakázku v předpokládané hodnotě 30,5 mil. Kč bez DPH na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží“, a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení s podáváním elektronických
nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (55 % nabídková cena
v Kč bez DPH a 45 % kvalita týmu),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) - ANO
Ing. Valdemar Grešík (náhr. Mgr. Hana Cermonová) - VPM
RSDr. Jaroslav Horák (náhr. Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.) - KSČM
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ
Monika Tesařová (náhr. Mgr. Milan Rosenkranc) - TOP 09
Pavel Sinko (náhr. František Pelant) - ČSSD
Jiří Štajner (náhr. Ing. Dalibor Voborský) - OHK
Edita Jiřišťová (náhr. Ing. Veronika Takacsová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 17 16 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků v k. ú.
Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 776 o výměře 240 m2 a pronájmu
pozemku p. č. 8 o výměře 434 m2 v k. ú. Březiny u Děčína s paní K. M. dohodou ke dni
30.09.2017.
Usnesení č. RM 17 16 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemků
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků p. č. 2829/11 o výměře 782 m2, 2829/4
o výměře 13 m2 a 2829/3 o výměře 19 m2 vše v k. ú. Děčín, s manž. J. a H. J. dohodou ke
dni 30.09.2017.
Usnesení č. RM 17 16 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice
o výměře 684 m2.
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Usnesení č. RM 17 16 37 04
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemků p. č. 384/5 o vým. 5 899 m2,
p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p. č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k. ú. Chrochvice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. R. L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z.,
za cenu 147.320,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 17 16 37 05
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemku p. č. 389/2 o vým. 1 107 m2
v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví H. Š. za cenu
22.140,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 17 16 37 06
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemků p. č. 391/2 o vým. 1 207 m2,
p. č. 396/2 o vým. 14 120 m2, p. č. 396/3 o vým. 257 m2 a p. č. 564/2 o vým. 670 m2, vše
v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. R.
L., p. J. P., H. Š. a p. M. Z. za cenu 325.080,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. RM 17 16 37 07
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemků p. č. 396/9 o vým. 87 m2, p. č.
564/34 o vým. 884 m2 a p. č. 564/35 o vým. 152 m2 v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. P. A., p. E. B., p. J. H., p. E. P., p. J. P., H.
Š., p. M. Z. a p. V. Z., za cenu 22.460,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. RM 17 16 37 08
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit výkup pozemků p. č. 389/1 o vým. 440 m2,
391/1 o vým. 58 m2, p. č. 391/4 o vým. 17 m2, p. č. 396/7 o vým. 49 m2, p. č. 396/10 o vým.
8 m2, 564/8 o vým. 9 588 m2, p. č. 564/33 o vým. 3 437 m2, p. č. 564/36 o vým. 13 286 m2,
p. č. 564/37 o vým. 13 584 m2, p. č. 564/43 o vým. 273 m2, 564/44 o vým. 2 642 m2, p. č.
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564/45 o vým. 370 m2, p. č. 593/3 o vým. 46 m2 a p. č. 597/4 o vým. 148 m2, vše v k. ú.
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. P. A., p.
E. B., p. J. B., p. J. H., p. E. P., p. J. P., H. Š., p. M. Z. a p. V. Z. za cenu 878.920,00 Kč +
ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 17 16 37 09
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 11 37 23 ze dne 13.06.2017, týkající se prodeje
pozemku p. č. 75/1 (nově dle geometrického plánu p. č. 75/4) o výměře 494 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 06 06 17 ze dne 29.06.2017, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 75/1 (nově dle geometrického plánu p. č. 75/4)
o výměře 494 m2 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu přehodnocení ceny
a
2. prodej části pozemku p. č. 75/1 (nově dle geometrického plánu p. č. 75/4) o výměře
494 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, pro p. O. G. za cenu dle znaleckého posudku č. 341127-2017, tj. 30.090,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. RM 17 16 37 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 08 50 09 ze dne 15.04.2008, ve věci prodeje
pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nerealizování prodeje a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 05 05 28 ze dne
22.05.2008, ve věci prodeje pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu
nerealizování prodeje.
Usnesení č. RM 17 16 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 na pronájem části pozemků p. č.
800/102 a p. č. 405/11, oba v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 0042/13 na pronájem pozemku uzavřené mezi
statutárním městem Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ
110 00, IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 17 16 37 13
Rada města projednala žádost ředitele Městkého divadla Děčín, p.o. o výměnu požárních
ventilátorů a
schvaluje
zadání výběrového řízení na výměnu šesti požárních ventilátorů v Městském divadle Děčín,
a to prostřednictvím odboru rozvoje.
Usnesení č. RM 17 16 37 14
Rada města projednala záměr realizace vyrovnávacího schodiště a
schvaluje
záměr realizace akce: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, Děčín II - vyrovnávací
schodiště.
Usnesení č. RM 17 16 37 15
Rada města projednala záměr realizace a zpracování projektové
bezbariérových úprav objektu Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330 a

dokumentace

schvaluje
záměr realizace a zpracování projektové dokumentace bezbariérových úprav objektu
Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330.
Usnesení č. RM 17 16 37 19
Rada města projednala návrh Sportovního klubu Děčín z.s. o uzavření dohody o provozu
sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V po dobu trvání soudního řízení a
schvaluje
zahájení přípravných prací za účelem uzavření písemné dohody mezi statutárním městem
Děčín a Sportovním klubem Děčín z.s. o provozu sportovní haly v ulici Práce 1966/17,
Děčín V po dobu trvání soudního řízení, a to za předem vymezených a odsouhlasených
podmínek.
Usnesení č. RM 17 16 37 21
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Divadlo Děčín o pronájem
nebytových prostor kinokavárny a baru v kině Sněžník a
schvaluje
dle článku 6 „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín na rok 2017 pronájem nebytového prostoru v objektu Podmokelská
č. p. 1070, Děčín IV – Podmokly (kino Sněžník), o celkové ploše 213,52 m2, za účelem
provozování kinokavárny a baru, za nájemné dle návrhu příspěvkové organizace Divadlo
Děčín uvedené v nájemních smlouvách, a to ve výši 16.000 Kč/měsíc + úhrada nákladů za
služby, pro Radku Vostruhovou, IČ: 06335110, Weberova 1516/3, 405 02 Děčín a návrh
nájemních smluv v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 17 16 37 22
Rada města projednala problematiku pronájmu rekreačního areálu v k. ú. Maxičky a
bere na vědomí
vyjádření statutárního města Děčín prostřednictvím advokátní kanceláře Narcis
Tomášek&partneři k návrhu Golden Hells s.r.o. na obnovu řízení v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 16 37 23
Rada města deklaruje platnost a oprávněnost výpovědi z nájmu níže uvedených nemovitostí
ze dne 26. října 2015, č.j.: MDC/94851/2015, dané z důvodu prodlení s placením nájemného
a doručené dne 29. října 2015 společnosti Golden Hells, s.r.o., IČ: 02521181, sídlo Praha,
Pstružná 821/2 a současně v zájmu jistoty v právních vztazích
schvaluje
úkon výpovědi z nájmu níže uvedených nemovitostí:
• pozemku st. p. č. 51/1
• pozemku st. p. č. 51/2
• pozemku st. p. č. 52
• pozemku st. p. č. 53
• pozemku st. p. č. 67
• pozemku st. p. č. 68
• pozemku st. p. č. 70
• pozemku st. p. č. 71
• pozemku p. p. č. 169
• pozemku p. p. č. 170
• pozemku p. p. č. 171
• pozemku p. p. č. 172
• pozemku p. p. č. 173/4
• pozemku p. p. č. 173/7
• pozemku p. p. č. 173/8
• pozemku p. p. č. 173/10
• pozemku p. p. č. 174
• pozemku p. p. č. 404/2
• pozemku p. p. č. 427/5
vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k. ú. Maxičky, dle nájemní smlouvy sjednané dne
01.03.2015 pod č. 02/OMH/2014, a to společnosti Golden Hells, IČ: 02521181, sídlo Praha,
Pstružná 821/2, dle čl. III odst. 3 písm. b) věta první citované nájemní smlouvy, tj. bez
uvedení důvodu a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže nájemní smlouvu neprodleně
vypovědět.
Usnesení č. RM 17 16 37 24
Rada města deklaruje platnost a oprávněnost výpovědi z nájmu níže uvedených nemovitostí
ze dne 26. října 2015, č.j.: MDC/94858/2015, dané z důvodu prodlení s placením nájemného
a doručené dne 29. října 2015 společnosti Golden Hells, s.r.o., IČ: 02521181, sídlo Praha,
Pstružná 821/2 a současně v zájmu jistoty v právních vztazích
schvaluje
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úkon výpovědi z nájmu níže uvedených nemovitostí:
• pozemku st. p. č. 59
• pozemku st. p. č. 60
• pozemku st. p. č. 61
• pozemku st. p. č. 62
• pozemku p. p. č. 181/42
• pozemku p. p. č. 181/43
• pozemku p. p. č. 556/1
• pozemku st. p. č. 87
• pozemku st. p. č. 88
• pozemku st. p. č. 89
• pozemku st. p. č. 90
vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k. ú. Maxičky, dle nájemní smlouvy sjednané dne
01.03.2015 pod č. 03/OMH/2014, a to společnosti Golden Hells, s.r.o., IČ: 02521181, sídlo
Praha, Pstružná 821/2, dle čl. III odst. 3 písm. b) věta první citované nájemní smlouvy, tj. bez
uvedení důvodu a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže nájemní smlouvu neprodleně
vypovědět.
Usnesení č. RM 17 16 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p. o. a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku na pořízení majetku do vlastnictví organizace Centrum
sociálních služeb Děčín, p. o. pro Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ve výši
75 tis. Kč od Nadačního fondu Veolia, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČ 27068102.
Usnesení č. RM 17 16 38 02
Rada města projednala žádost paní O. K. o finanční dar ve výši 19.000,00 Kč a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč paní O. K. za účelem nákupu
věcných darů pro onkologicky nemocné, které budou předány na charitativní akci pod
názvem „Galavečer IV“ a
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

Usnesení č. RM 17 16 38 03
Rada města projednala žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč a
rozhodla
1. o poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červého kříže Děčín ve výši 10 tis. Kč
na odměňování dobrovolných dárců krve a
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
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Usnesení č. RM 17 16 38 04
Rada města projednala žádosti Domova důchodců Bystřany, Agentury osobní asistenční
služby z.ú. a Valerie Machové o mimořádnou dotaci a
rozhodla
o neposkytnutí mimořádné dotace Domovu důchodců Bystřany, ve výši 20 tis. Kč na realizaci
projektu „Smyslová zahrada“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádných finančních dotací Agentuře osobní asistenční služby z.ú.,
ve výši 72.000,00 Kč a Valerii Machové, ve výši 80.900,00 Kč na pokrytí nákladů
služeb organizací,
2. o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 16 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč a
schvaluje
1. přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 16 38 06
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 28.000,00 Kč a
schvaluje
1. přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 16 38 07
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč a
schvaluje
1. přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 16 38 08
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč a
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schvaluje
1. přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 16 38 09
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu R. J. z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 16 38 10
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Přímá 397, Děčín 32, panu V. H. a paní R. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 16 38 11
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti
na ubytovně pro seniory a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti na ubytovně pro seniory, Krásnostudenecká
1362/104a, Děčín 6, panu F. Č. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 17 16 39 01
Rada města projednala žádost o zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Děčín I,
Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace a
schvaluje
zvýšení kapacity školní družiny na 210 míst od začátku školního roku 2017/2018 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 17 16 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
schvaluje
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pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 178 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 17 16 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s předfinancováním schváleného projektu
„Učíme se spolu“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007682 a
souhlasí
s
předfinancováním
schváleného
projektu „Učíme
se
spolu“
s reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007682 po dobu než budou poskytnuty finanční prostředky
na účet příspěvkové organizace a to na mzdu chůvy v MŠ.
Usnesení č. RM 17 16 42 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2004-0080/OMH uzavřené
dne 12.12.2003 na pronájem pozemků za účelem umístění výlepových ploch a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2004-0080/OMH uzavřené dne 12.12.2003 mezi
statutárním městem Děčín a společností RENGL, s.r.o., IČO: 25420160 se sídlem
Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec 14 za účelem umístění výlepových ploch ve výši ročního
nájemného 24.800,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 16 42 02
Rada města projednala záměr zpracování projektové dokumentace na nové osvětlení
Tyršova mostu, děčínského zámku a Pastýřské stěny a
schvaluje
záměr zpracování projektové dokumentace na nové osvětlení Tyršova mostu, děčínského
zámku a Pastýřské stěny.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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