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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 17. schůze rady města konané dne 10. října 2017

Usnesení č. RM 17 17 29 01
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. října 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 17 31 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2018 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018.
Usnesení č. RM 17 17 34 01
Rada města projednala přijetí peněžitého daru ve výši 70 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby v roce 2017 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata, do majetku města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 17 34 02
Rada města
schvaluje
změnu termínu předložení plánu těžby porostů Lesního úřadu Děčín p.o., na období
2017/2018 do 30.11.2017.
Usnesení č. RM 17 17 34 03
Rada města projednala návrh příspěvkové organizace Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.,
Žižkova 1286/15, Děčín, IČ 00078921 na realizaci projektového záměru „Voda v zahradě“ a

schvaluje
záměr realizace projektového záměru „Voda v zahradě“ v areálu Zoo Děčín.
Usnesení č. RM 17 17 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 160/2017– č. RO 171/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 529 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 529 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 17 35 02
Rada města projednala žádost paní L. F. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní L. F. za poplatek z
prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Riegrova 487/53, Děčín II ve výši
581.603,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 58.160,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 17 35 03
Rada města projednala návrh na schválení soudního smíru s panem J. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města přistoupit na navrhovaný smír s panem J. S. ve sporu o zaplacení
dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. Loubská čp. 80, Děčín
v částce 17.360,00 Kč s přísl., spočívající v tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze
stran nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.
Usnesení č. RM 17 17 36 01
Rada města projednala zprávu o postupu realizace prorodinné politiky během roku 2016 a
bere na vědomí
postup realizace prorodinné politiky obsažený v dokumentu „Výroční zpráva za rok 2016
o postupu realizace prorodinné politiky podle Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro
období 2014 - 2018“.
Usnesení č. RM 17 17 36 02
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem
Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi v 1. pololetí roku 2017, a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 17 17 36 03
Rada města projednala návrh Pravidel a harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. realizovat participativní rozpočet ve městě Děčín,
2. schválit návrh Pravidel a harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu města
Děčín a
3. vyčlenit v návrhu rozpočtu města na r. 2018 částku 5 mil. Kč na participativní část
rozpočtu města.
Usnesení č. RM 17 17 36 04
Rada města projednala projekt lávky pro pěší a cyklisty přes řeky Labe a Ploučnice a
schvaluje
vyhlášení architektonické soutěže na studii řešení.
Usnesení č. RM 17 17 37 01
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín z.s. a BK Děčín s.r.o. o změnu
nájemní smlouvy s dohodou o podnájmu a
schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy s dohodou o podnájmu č. 1/08/OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a BK Děčín s.r.o. dne 16.01.2008, a to dohodou
smluvních stran ke dni 31.12.2017,
2. zveřejnění záměru města pronajmout sportovní halu č. p. 1279 na pozemku p. č. 7/5,
v k. ú. Děčín za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok pro Basketbalový klub Děčín z.s. se
sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I, IČO: 49888366 s účinností od 01.01.2018 na dobu
určitou 20 let, tj. do 31.12.2037.
Usnesení č. RM 17 17 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Nebočady a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 39 v k. ú. Nebočady 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. 39 v k. ú. Nebočady 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“.
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Usnesení č. RM 17 17 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 102 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky 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. 102 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 17 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2785 v k. ú. Podmokly 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. 2785 v k. ú. Podmokly 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 17 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 344 a 401/4 v k. ú. Chrochvice 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. 344 a 401/4 v k. ú. Chrochvice 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“.
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Usnesení č. RM 17 17 37 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a žádost o přehodnocení ocenění
věcného břemene a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 11 37 04 ze dne 13.06.2017 v plném znění, týkající
se zřízení věcného břemene v k. ú. P. Žleb a k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 17 37 07
Rada města projednala žádost Základní organizace ČZS, osada Kamenická ul., Děčín II
o vydání souhlasného stanoviska se zřízením 2 elektrických přípojek na pozemcích p. č.
3005, 2826 v k. ú. Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 2 elektrických přípojek na pozemcích p. č. 3005,
2826 v k. ú. Děčín, po dobu trvání nájemní smlouvy, za následujících podmínek:
1. 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),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
3. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
a majetku města o zatížení výše uvedeného pozemku příslušným věcným
břemenem,
4. po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu,
5. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
6. bude vypracována projektová dokumentace,
7. bude zakreslena stávající zeleň v okolí navrhované sítě,
8. za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
9. inženýrská síť bude navržena tak, aby neznemožňovala výsadbu a údržbu zeleně,
10. inženýrská síť povede mimo plochy zeleně nebo po obvodu ploch zeleně a přitom
bude respektovat normy uložení sítí nejen ve vztahu ke stávající, ale i k nově
budované zeleni,
11. uložení rozvodů nesmí omezit funkci zahrádkářské osady.
Usnesení č. RM 17 17 37 08
Rada města projednala žádost společnosti Ulimex s.r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí
nad Labem, zastupující Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání
souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Pražská 412, Děčín
XXXII, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu Pražská 412, Děčín XXXII, v rámci realizace akce „Plynofikace
a změna způsobu vytápění bytového domu Pražská 411,412, Děčín XXXII“ 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,
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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 17 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 963/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú.
Podmokly, se spol. EUROGASTRIS s.r.o., se sídlem Jičínská 1798/35, 130 00 Praha 3 Žižkov, dohodou ke dni 10.09.2017.
Usnesení č. RM 17 17 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění adresného záměru města pronajmout část pozemku p. č. 963/1 o výměře
cca 15 m2 v k. ú. Podmokly pod stavbou prodejního stánku za účelem výkonu vlastnického
práva pro p. M. T. Ch. a p. M. T. S. za cenu 3.000 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 17 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem 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, na zahradu, pro manžele M. a R. Š. za cenu 1.821 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 17 37 12
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 863/9 – 104/2014
ze dne 06.08.2014, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a spol. Chart Ferox
a.s., Ústecká 30, Děčín V na pronájem pozemku p. č. 896/9 v k. ú. Horní Oldřichov,
ve smyslu snížení pronajaté plochy z původní výměry 12 066 m2 na novou výměru
12 046 m2,
2. zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 863/9 o výměře cca 20 m2
v k. ú. Horní Oldřichov za účelem parkování osobního vozidla ZTP, po uzavření
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 863/9 – 104/2014 ze dne 06.08.2014, uzavřené
mezi statutárním městem Děčín a spol. Chart Ferox a.s., Ústecká 30,
Děčín V na pronájem pozemku p. č. 896/9 v k. ú. Horní Oldřichov, ve smyslu snížení
pronajaté plochy z původní výměry 12 066 m2 na novou výměru 12 046 m2.
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Usnesení č. RM 17 17 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1933/5 v k. ú. Podmokly o výměře 151 m2 pro manžele J. a H. D. za
cenu 1.510 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 17 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1933/5 v k. ú. Podmokly
o výměře 151 m2.
Usnesení č. RM 17 17 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3 v k. ú. Hoštice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 17 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 6 o výměře 62 m2
a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 17 17 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 104
v k. ú. Krásný Studenec o vým. 182 m2.
Usnesení č. RM 17 17 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 761/119, dle geometrického plánu
č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/119 díl „c“ o výměře 134 m2, částí pozemku
p. č. 761/118, dle geometrického plánu č. 765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/118 díl
„a, b“ o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 761/130, dle geometrického plánu č. 76592/2017 nově označeno jako p. č. 761/130 díl „d“ o výměře 14 m2 vše v k. ú. Bynov se všemi
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součástmi a příslušenstvím pro manžele A. a Š. V. za cenu 142.200,00 Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem.
Usnesení č. RM 17 17 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 1679/2 o výměře 24 m2
v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní E. Š. za cenu 2.070 Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 17 37 22
Rada města projednala žádost spol. Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice o prodej pozemku p. č. 3017 v k. ú. Děčín, za účelem
realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3017 o výměře 4 209 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
za cenu dle znaleckého posudku č. 4239-26-2016 ze dne 02.08.2017 ve výši 252.540,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 17 37 23
Rada města projednala nabídku Ústeckého kraje na převod pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 479/3 o výměře 36 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína bezúplatným převodem od Ústeckého kraje – Krajský úřad, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do majetku města.
Usnesení č. RM 17 17 37 24
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
v k.ú. Folknáře a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení pozemku p. č. 393/4
o výměře 291 m2 v k. ú. Folknáře s paní V. K. a s paní A. Š.
Usnesení č. RM 17 17 37 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 14 10 37 21 ze dne 27.05.2014, ve věci směny částí
pozemků v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nerealizování směny a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 14 06 07 15 ze dne
26.06.2014, ve věci směny částí pozemků v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu
nerealizování směny.
Usnesení č. RM 17 17 37 26
Rada města projednala opětovně problematiku prodeje části pozemku v k. ú. Krásný
Studenec a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 14 37 21 ze dne 22.08.2017, ve smyslu
změny výše kupní ceny z původního znění „….za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“
na nové znění: „…za cenu uvedenou dle znaleckého posudku č. 5616-046-17 ze dne
19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 17 07 07 17 ze dne 21.09.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění
„….za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou dle
znaleckého posudku č. 5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“.
Usnesení č. RM 17 17 37 27
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č 789/4 v k. ú. Boletice
nad Labem a
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 789/4 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 22 m2, za
účelem realizace stavby „Oprava chodníku v ul. Kamenná“ na dobu neurčitou
od 01.11.2017 za nájemné ve výši 880 Kč/rok, od ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Praha 3 pro statutární město Děčín a
2. uzavřít nájemní smlouvu č. 74N17/11 na pronájem části pozemku p. č. 789/4 v k. ú.
Boletice nad Labem o výměře 22 m2, za účelem realizace stavby „Oprava chodníku
v ul. Kamenná“ na dobu neurčitou od 01.11.2017 za nájemné ve výši 880 Kč/rok,
od ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 pro statutární město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 17 37 28
Rada města projednala problematiku části pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a v souladu
se stanoviskem právního zástupce statutárního města Děčín a
schvaluje
podání žaloby na vyklizení části pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín u Okresního soudu
v Děčíně dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 17 37 29
Rada města projednala záměr realizace výstavby dětského hřiště se zaměřením
na enviromentální výchovu dětí v areálu Mateřské školy Děčín II, Tylova 814/1 a
schvaluje
záměr realizace výstavby dětského hřiště se zaměřením na enviromentální výchovu dětí
v areálu Mateřské školy Děčín II, Tylova 814/1.
Usnesení č. RM 17 17 37 30
Rada města projednala záměr přípravy a realizace odvlhčení a vnějšího odvodnění objektu
školní družiny ul. Klostermanova 869/74, Děčín VI a
schvaluje
záměr přípravy a realizace odvlhčení a vnějšího odvodnění objektu školní družiny
ul. Klostermanova 869/74, Děčín VI.
Usnesení č. RM 17 17 37 31
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 14 37 22 ze dne 22.08.2017 v plném znění z důvodu
nových skutečností.
Usnesení č. RM 17 17 37 32
Rada města projednala návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit prodej pozemku p. č. 2239 o výměře 486 m2,
jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se může zúčastnit pouze držitel
oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši
3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.08.2017 vypracovaného znalcem
M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 17 17 37 33
Rada města projednala záměr demolice a výstavby nového seníku v areálu ZOO Děčín Pastýřská stěna a
schvaluje
záměr realizace akce: Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská
stěna.
Usnesení č. RM 17 17 37 34
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č.5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
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schvaluje
výjimku ze Směrnice č.5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 6 Postup
zadávání VZMR, bod 1 až 3) a firmu Komplex DC s.r.o. se sídlem Děčín IX-Bynov, Teplická
8 jako zhotovitele na odstranění havarijního stavu opěrné zdi na pozemku st. p. č. 822 v k. ú.
Horní Oldřichov za cenu ve výši 745.645,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 17 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku, a to zahradního traktoru a elektrického kráječe
z investičního fondu a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to zahradního traktoru do 70 tis. Kč včetně DPH
a elektrického kráječe do 66 tis. Kč včetně DPH z investičního fondu.
Usnesení č. RM 17 17 38 02
Rada města projednala návrh Dotačního programu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro
předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programu na „Podporu oblasti sociálních věcí
a podporu rodiny“ a odboru školství a kultury na „Podporu aktivit v oblasti sportu“ a „Podporu
aktivit v oblasti kultury“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program odboru sociálních věcí a zdravotnictví
a odboru školství a kultury pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačních
programů na „Podporu oblasti sociálních věcí a podporu rodiny“ a „Podporu aktivit v oblasti
sportu“ a „Podporu aktivit v oblasti kultury“ včetně formulářů.
Usnesení č. RM 17 17 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 38
v Jindřichově 337 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 17 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 21
v Přímé 397 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.
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Usnesení č. RM 17 17 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 10
v Přímé 398 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 17 38 06
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č.45
v Jindřichově 337 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 17 38 07
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 9.000,00 Kč za bytovou jednotku na ubytovně
pro seniory v Krásnostudenecké 104a a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění na ubytovnu pro
seniory, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 17 38 08
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, paní P. V., z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 17 17 38 09
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
neschvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, panu J. Č. z důvodů nesplnění stanovené věkové hranice pro
přijetí a dále z důvodu nesplnění trvalého pobytu.
Usnesení č. RM 17 17 39 01
Rada města projednala výsledky hodnocení činnosti ředitele Základní školy Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace za rok 2016 a
schvaluje
závěry hodnotícího týmu a jeho návrh dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 17 39 02
Rada města projednala návrh na odejmutí osobního příplatku z důvodu porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k výkonu činností ředitele Základní školy
Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
rozhodla
o odejmutí osobního příplatku z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k výkonu činností ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy, a to s účinností
od 01.11.2017.
Usnesení č. RM 17 17 39 03
Rada města projednala žádost HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČ: 287 17 546, Oblouková 638/21,
Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín o poskytnutí dotace na sportovní činnost a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace pro rok 2017 ve výši
350.000,00 Kč sportovnímu klubu HC Grizzly Děčín, s.r.o. na činnost a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 17 39 04
Rada města projednala návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč
a po úpravě
rozhodla
1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace na sportovní činnost
v roce 2017 ve výši do 50 tis. Kč dle upravené důvodové zprávy,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2017 subjektům pracujícím v oblasti
sportu v upraveném znění.
Usnesení č. RM 17 17 39 05
Rada města projednala přerušení provozu Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12 dne
10.10.2017 z technických důvodů a toto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 17 17 39 06
Rada města projednala informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti střediska DDM Teplická ul. dne 27.09.2017 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 17 17 39 07
Rada města projednala informaci ředitelů základních škol v Děčíně a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne v termínu 29.09.2017 v základních školách dle důvodové zprávy
z technických a organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 17 17 39 08
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Děčín
IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 17 39 09
Rada města projednala žádost Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín, Komenského nám. 340/4,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ 051 86 633 o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj
mezinárodního partnerství prostřednictvím série koncertů českých pěveckých sborů
a kolumbijského sboru SUASI z města Chia“ v roce 2017 a
rozhodla
o poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 17 42 01
Rada města projednala žádost M. Š. o zřízení předzahrádky a
schvaluje
zřízení předzahrádky u kavárny Double Decker v ul. Thomayerova u čp. 25/3, Děčín IV, dle
předloženého návrhu žadatele.
Usnesení č. RM 17 17 42 03
Rada města projednala změnu ceny jízdného a tarifních podmínek přepravy městské
autobusové dopravy provozované Dopravním podnikem města Děčína a.s. pro občany
starších 70 let a držitelů zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského a
schvaluje
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1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 15 42 01 ze dne 05.09.2017,
a to bod č. 3,
2. že, v případě kupónů skupin Senior 70+, Senior 75+ a Zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Janského zakoupených před 05.09.2017 nevzniká nárok na vrácení
poměrné části hodnoty kupónu,
3. že, v případě kupónů skupin Senior 70+, Senior 75+ a Zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Janského s platností 180 a 360 dní, zakoupených po dni 05.09.2017
včetně vzniká nárok na vrácení poměrné části hodnoty kupónu.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
2. náměstek primátorky
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