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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 24. října 2017

Usnesení č. RM 17 18 29 01
Rada města projednala návrh České republiky – Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje, 400 01 Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČ: 70886300 na přijetí věcného daru
ve formě staršího automobilu speciálního požárního CAS 25 Tatra 815 v účetní pořizovací
hodnotě 5.124.031,15 Kč vč. DPH pro organizační složku statutárního města Děčín Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice a
schvaluje
přijetí věcného daru ve formě staršího automobilu speciálního požárního CAS 25 Tatra 815
v účetní pořizovací hodnotě 5.124.031,15 Kč vč. DPH pro organizační složku statutárního
města Děčín Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice od České republiky
– Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 400 01 Ústí nad Labem, Horova 1340/10,
IČ: 70886300 a
schvaluje
uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 17 18 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
schvaluje
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 15 09 30 02 – odbor životního prostředí – další
kontrola ve 12/2017.
Usnesení č. RM 17 18 31 02
Rada města projednala, dle Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České
Švýcarsko, příspěvek ve výši 50.000,00 Kč do Destinačního fondu na rok 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města výše navrhovanou částku schválit.
Usnesení č. RM 17 18 31 03
Rada města projednala návrh Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp.
80, Jiřetín pod Jedlovou a
schvaluje

Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp. 80, Jiřetín pod Jedlovou.
Usnesení č. RM 17 18 32 01
Rada města
bere na vědomí
informaci ve věci trhů na levém břehu Labe.
Usnesení č. RM 17 18 34 01
Rada města projednala předložený návrh na vyřazení hmotného majetku Lesního úřadu
Děčín, p. o. (dále též „Lesní úřad Děčín“), přesahujícího svou pořizovací hodnotou či
nedosahujícího stářím majetku hranici stanovenou pro vyřazení v kompetenci ředitele
Lesního úřadu Děčín a
schvaluje
vyřazení tohoto majetku - Lesní hospodářský plán na rok 2005 - 2014, v rozsahu dle
důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 17 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 172/2017– č. RO 197/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 7.090 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 7.090 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 18 35 02
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi ve III. čtvrtletí
2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 18 36 01
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ
na akci ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017-0286/OR ze dne 28.04.2017 spočívající:
1. v navýšení ceny díla ve výši 120.091,00 Kč bez DPH po odečtení méněprací.
Navýšení ceny díla je za stavební práce, které jsou pro jeho řádné dokončení
nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku,
2. v prodloužení termínu dokončení díla o 10 pracovních dní.
Usnesení č. RM 17 18 36 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 198/2017, tj. zvýšení financování pol. 8123 - dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky o 87 tis. Kč a navýšení výdajů § 3111 - „ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX –
Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ - kap. část o 87 tis. Kč na navýšení ceny
díla za stavební práce.
Usnesení č. RM 17 18 36 03
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací na akci s názvem „Zjednání
nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín“ a
rozhodla
s odkazem na § 63 odst. 5 ZZVZ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20170437/OMH ze dne 22.06.2017 spočívající v:
1. navýšení nutných rozsáhlých zabezpečovacích stavebních prací zjištěných až při
vlastním provádění prací. Jedná se zejména o výplň kaveren - dutin. Hodnota těchto
prací činí 2.917.378,00 Kč bez DPH. Práce jsou nutné z důvodu vysokého nebezpečí
negativního ovlivnění kvarterního kolektoru a nebezpečí případného poškození
okolních staveb, komunikace a inženýrských sítí. Tento havarijní stav nemohl být
vzhledem k omezeným možnostem průzkumu zjištěn před zahájením prací,
2. změně termínu dokončení díla o 90 dnů od odeslání výzvy k zahájení prací.
Usnesení č. RM 17 18 36 04
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 199/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 6.146 tis. Kč a navýšení výdajů § 3412 - „Zjednání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1,
Děčín“ o 6.146 tis. Kč na zabezpečovací stavební práce výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 17 18 36 05
Rada města projednala přijetí dotace z dotačního titulu MPSV z Operačního programu
Zaměstnanost, Podpora sociálního začleňování v SVL a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků“
ve výši 1.596.380,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 18 37 01
Rada města projednala žádost pana M. B. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem M.
B. v celkové výši 23.225,89 Kč v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 17 18 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1217 v k. ú. Horní Oldřichov 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. 1217 v k. ú. Horní Oldřichov 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 18 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 3474/2 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. 3474/2 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 18 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 990/1 v k. ú. Děčín - Staré Město 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. 990/1 v k. ú. Děčín - Staré Město 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 18 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
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rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 691 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. 691 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“.
Usnesení č. RM 17 18 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 173/3, 2875, 224/3, 224/2, 224/1, 2874, 249/2, 250/4,
250/9, 250/7, 250/8, 250/3 a 2883 vše v k. ú. Děčín 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
částí pozemků p. č. 173/3, 2875, 224/3, 224/2, 224/1, 2874, 249/2, 250/4, 250/9,
250/7, 250/8, 250/3 a 2883 vše v k. ú. Děčín 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 18 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1815, 1818/1, 2959, 2966 a 2968
vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě (datová síť) 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
částí pozemků p. č. 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1815, 1818/1, 2959, 2966 a 2968 vše
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě (datová síť) 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“.
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Usnesení č. RM 17 18 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 842/1 v k. ú. Děčín-Staré Město 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 18 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1137/1 a p. č. 182/4 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (plynovodní
přípojka pro RD na st. p. č. 987 v k. ú. Bělá u Děčína) 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 st. p. č. 987 v k. ú. Bělá
u Děčína, za cenu dle „Zásad“ .
Usnesení č. RM 17 18 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zatížit část pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vedení veřejného osvětlení 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, resp.
pozemku p. č. 2879 v k. ú. Podmokly, bezúplatně.
Usnesení č. RM 17 18 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o právu provedení stavby a
schvaluje
1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na realizaci akce „Místo pro přecházení
v ul. Teplická u Rehabilitace Kateřina v blízkosti křižovatky s ul. Spojovací“ mezi
statutárním městem Děčín a panem R. K., na částech pozemků st. p. č. 724 a st. p. č.
567/1 v k. ú. Horní Oldřichov,
2. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na realizaci akce „„Místo pro přecházení
v ul. Teplická u Rehabilitace Kateřina v blízkosti křižovatky s ul. Spojovací“ mezi
statutárním městem Děčín a spol. Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV,
na části pozemku p. č. 488 v k. ú. Podmokly,
3. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na realizaci akce „„Místo pro přecházení
v ul. Teplická u Rehabilitace Kateřina v blízkosti křižovatky s ul. Spojovací“ mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle,
na části pozemku p. č. 803/2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 17 18 37 12
Rada města projednala žádost pana J. R. o vydání souhlasného stanoviska k dočasnému
oboustrannému oplocení části pozemku p. č. 911/4 v k. ú. Horní Oldřichov, z hlediska
vlastníka dotčeného pozemku a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k dočasnému oboustrannému oplocení části pozemku p. č.
911/4 v k. ú. Horní Oldřichov, za účelem zamezení vstupu černé zvěře na sousední
nemovitosti, dle důvodové zprávy, za následujících podmínek:
1. oplocení – uzavření bude provedeno nezamčenou bránou, která zabrání pouze
vstupu černé zvěře a nebude bránit průchodu,
2. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy brány na své náklady,
3. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
4. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.
Usnesení č. RM 17 18 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 496 a část pozemku p. č. 509/1
o celkové výměře cca 32 m2, jako zázemí a přístup k nemovitosti na pozemku p. č. 494, vše
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 18 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 172/8 v k. ú. Dolní Žleb
o výměře 487 m2.
Usnesení č. RM 17 18 37 16
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1413/1 o výměře
cca 8 000 m2 v k. ú. Krásný Studenec,
• do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1369 o celkové výměře
cca 8 000 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 17 18 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 16 17 37 36 ze dne 04.10.2016, ve věci výkupu
pozemků v k. ú. Prostřední Žleb z majetku spol. Lesy ČR, v plném znění, z důvodu změny
způsobu majetkového narovnání a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 08 04 29 ze dne
20.10.2016, ve věci výkupu pozemků v k. ú. Prostřední Žleb z majetku spol. Lesy ČR,
v plném znění, z důvodu změny způsobu majetkového narovnání.
Usnesení č. RM 17 18 37 18
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2, p. č. 901
o výměře 3 593 m2 v k. ú. Křešice u Děčína a p. č. 983 o výměře 1 034 m2 v k. ú.
Děčín – Staré Město,
• do majetku statutárního města Děčín pozemky p. č. 741 o výměře 367 m2, p. č. 748
o výměře 578 m2, p. č. 752/1 o výměře 239 m2, p. č. 1243/7 o výměře 2 368 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, p. č. 53/9 o výměře 312 m2, p. č. 53/17 o výměře 469 m2, p. č. 107/3
o výměře 355 m2, p. č. 107/5 o výměře 191 m2, p. č. 185 o výměře 686 m2 a p. č. 271
o výměře 1 568 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 18 37 19
Rada města projednala opětovně problematiku prodeje pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 09 37 09 ze dne 09.05.2017, ve smyslu
změny výše kupní ceny z původního znění: „…. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady…“
na nové znění: „…za cenu 150 Kč/m2 + ostatní náklady…“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 17 05 04 10 ze dne 25.05.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění:
„…. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za 150 Kč/m2 + ostatní
náklady …“.
Usnesení č. RM 17 18 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 374/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1 477 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a J. L. za cenu dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé č. 721-033/2017 ze dne 05.04.2017 ve výši 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 17 18 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej části pozemku p. č. 374/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1 477 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele D. a S. H. za cenu dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé č. 721-033/2017 ze dne 05.04.2017 ve výši 100 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 18 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 622/1 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 130 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele L. a I. K. za cenu 1.610 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 18 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 622/1 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 40 m2) v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím
pro manžele M. a I. W. za cenu 920 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 18 37 24
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
výkup pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111 do vlastnictví statutárního
města Děčín, za cenu 610.530,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 18 37 25
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
v k. ú. Podmokly 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 části pozemku p. č. 469/1
v k. ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven
(cca 49 m2) s manž. J. a K. S.
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Usnesení č. RM 17 18 37 26
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
v k. ú. Podmokly 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 části pozemku p. č. 469/1
v k. ú. Podmokly o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven
(cca 100 m2) s panem J. M.
Usnesení č. RM 17 18 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 10 37 23 ze dne 23.05.2017 v plném znění z důvodu
nových skutečností.
Usnesení č. RM 17 18 37 28
Rada města projednala návrh na zastupování statutárního města Děčín na shromáždění
Společenství vlastníků bytových jednotek a
zplnomocňuje
paní Kláru Lehkou, zařazenou do odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín
k zastupování a hlasování na shromáždění Společenství vlastníků pro dům Krokova 790,
Děčín I, kde má statutární město Děčín spoluvlastnický podíl.
Usnesení č. RM 17 18 37 29
Rada města projednala záměr přípravy a realizace kompletní opravy střech objektů Základní
školy Děčín VI, Školní 1544/5 a
schvaluje
záměr přípravy a realizace kompletní opravy střech objektů Základní školy Děčín VI, Školní
1544/5.
Usnesení č. RM 17 18 37 30
Rada města projednala záměr realizace výstavby dětského hřiště se zaměřením
na enviromentální výchovu dětí v areálu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 a
schvaluje
záměr realizace výstavby dětského hřiště se zaměřením na enviromentální výchovu dětí
v areálu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34.
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Usnesení č. RM 17 18 37 31
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a žádost o zřízení věcného břemene
v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 17 37 05 ze dne 10.10.2017, týkající se zřízení
věcného břemene v k. ú. Chrochvice v plném znění z důvodu písařské chyby a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 344 a 403/4 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 403/4 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“.
Usnesení č. RM 17 18 37 32
Rada města projednala návrh Dohody o provozování sportovní haly v ulici Práce 1966/17,
Děčín V a
bere na vědomí
znění Dohody o provozování sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V, v předloženém
znění a
souhlasí
se zasláním návrhu Dohody o provozování sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V, za
účelem připomínkování ze strany Sportovního klubu Děčín z.s.
Usnesení č. RM 17 18 38 01
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,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní P. J. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 17 18 38 02
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní D. I. z důvodů nesplnění stanovené věkové hranice pro přijetí.
Usnesení č. RM 17 18 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením movitého majetku stahovacího zařízení Minibasket v předpokládané výši
55.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 17 18 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením movitého majetku serveru včetně instalace programů a dat v předpokládané výši
103.210,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 17 18 39 03
Rada města projednala návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2017,
předložený Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
rozhodla
udělit za Cenu statutárního města Děčín v roce 2017 peněžní odměnu ve výši 10.000,00 Kč
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2017 Děčínskému
pěveckému sboru.
Usnesení č. RM 17 18 39 04
Rada města projednala návrh na realizaci slavnostního ohňostroje dne 11.05.2018 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města dle čl. 7, odst. 1., písm. d) pro akci „Slavnostní ohňostroj“ dne 11.05.2018 dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 18 39 05
Rada města projednala žádost spolku Rákosníček Děčín, z. s., IČ: 28559738, Severní
1495/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín o poskytnutí finanční dotace na volnočasové sportovní
aktivity a po úpravě
rozhodla
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1. poskytnout spolku Rákosníček Děčín, z. s., finanční dotaci na volnočasové sportovní
aktivity v roce 2017 ve výši 30.000,00 Kč dle důvodové zprávy,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 18 39 07
Rada města projednala aktuální informaci ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. týkající se škody, která vznikla příspěvkové organizaci
a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 18 42 01
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2017 do 31.03.2018 na rok 2017 - 2018 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2017 do 31.03.2018 na rok 2017 - 2018 dle přílohy.
Usnesení č. RM 17 18 42 02
Rada města projednala návrh na přečíslování linek městské autobusové dopravy, výši
refenčních tržeb a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
doporučuje
zastupitelstvu schválit:
1. přečíslování linek městské autobusové dopravy,
2. změnu tarifních podmínek a výši referenčních tržeb, které slouží k výpočtu vyrovnání
tržeb mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi statutárním městem
Děčín a Ústeckým krajem s platností od 10.12.2017.
Usnesení č. RM 17 18 42 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci, týkající se výše
kompenzace za rok 2017.
Usnesení č. RM 17 18 42 04
Rada města projednala návrh Dopravního podniku města Děčína, a.s. na výši kompenzace
veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2018 ve výši 65.008.000,00 Kč a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem Dopravního podniku města
Děčín, a.s. na výši kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2018 ve výši
65.008.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 2, tj. schválit kompenzaci veřejné služby v přepravě
cestujících pro rok 2018 ve výši 61.577.000,00 Kč, která bude finančně krýt změnu cen
jízdného pro občany starší 70 let a držitelé medaile prof. MUDr. Jana Janského, včetně 10%
nárůstu mezd řidičů městské autobusové dopravy.

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

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka
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