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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 7. listopadu 2017

Usnesení č. RM 17 19 29 01
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 30. listopadu 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 19 31 02
Rada města projednala žádost vydavatelství regionálních novin METROPOL, Beethovenova
24, Ústí nad Labem, 400 01, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města pro propagaci ankety Osobnost roku 2017 Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 17 19 33 01
Rada města projednala výjimku z obecného postupu dle Směrnice č. 5-7 „K pořizování
služeb, materiálu a majetku města“ pro uzavření Smlouvy o spolupráci při průběžné
aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín pro rok 2017
se společností T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové a tuto
schvaluje
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 19 34 01
Rada města projednala a
schvaluje
nařízení statutárního města Děčín č. 1/2017 o dočasném vyloučení vstupu do lesa
na katastrálních územích:
1. Kytlické Mlýny,
2. Dolní Falknov,
3. Falknov,
4. Líska,
5. Horní Kamenice,

6. Kunratice u České Kamenice,
7. Studený u Kunratic,
8. Jetřichovice u Děčína,
9. Všemily,
10. Vysoká Lípa,
11. Janská,
12. Srbská Kamenice.
Usnesení č. RM 17 19 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 200/2017– č. RO 210/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 451 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 451 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 19 35 02
Rada města projednala žádost pana A. H. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem A. H. za poplatek z
prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Loubská 80, Děčín XIII ve výši
289.252,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 28.925,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 19 36 01
Rada města projednala materiál „Sportovní multifunkční hřiště při ZŠ Děčín IX, Na Pěšině
330“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0482/OR ze dne 03.07.2017 spočívající
v navýšení ceny díla ve výši 283.547,58 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je za stavební
práce, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku
smlouvy na veřejnou zakázku.
Usnesení č. RM 17 19 36 02
Rada města projednala problematiku stavby „Oprava zábradlí a svislic na Tyršově mostě“ a
schvaluje
prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 20 dnů a uzavření dodatku č.1 s firmou
SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa.
Usnesení č. RM 17 19 36 03
Rada města projednala návrh smlouvy č. Z_S24_12_8120047053 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde v rámci akce
„Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.DC-004P“ a
schvaluje
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uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120047053 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie.
Usnesení č. RM 17 19 36 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 211/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 1.837 tis. Kč a navýšení výdajů § 2212 - „Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev. č.
DC-004P“ - kap. část o 1.837 tis. Kč na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 17 19 36 05
Rada města projednala materiál týkající se stavby s názvem „Zodolnění a úpravy hasičské
zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0387/OR ze dne 25.05.2017 spočívající
v navýšení ceny stavebních prací ve výši 144.216,75 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je za
stavební práce, které jsou pro řádné dokončení nezbytné a nebyly zahrnuty v původním
závazku smlouvy na veřejnou zakázku.
Usnesení č. RM 17 19 36 06
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 212/2017, tj. snížení výdajů § 3412 - ZŠ Na Pěšině multifunkční
hřiště - PD + realizace - kap. část o 175 tis. Kč a navýšení výdajů § 5512 - Zodolnění
a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb“ - kap. část o 175 tis. Kč
na navýšení ceny stavebních prací u výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 17 19 36 07
Rada města projednala návrh Rámcové smlouvy o poskytování služeb - konzultací v oboru
architektura a urbanismus v lokalitě zpracované „Územní studií na obnovu historické části
Podmokel“ se zhotovitelem této Územní studie, re:architekti studio s.r.o., Praha a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 17 19 36 08
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem Plán udržitelné městské mobility města Děčín a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka NDCon s.r.o., IČO 64939511, pro nesplnění kvalifikace;
2. o zrušení této veřejné zakázky z důvodu vyřazení doručené jediné nabídky.
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Usnesení č. RM 17 19 36 09
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, se sídlem
Pardubice, Zelené předměstí, K Vápence 2677, který nepředložil dokumenty, jejichž
prostřednictvím byla prokazována kvalifikace;
2. o zadání této zakázky účastníkovi, který podal nejvhodnější nabídku (hodnocena
cena a kvalita týmu) STRABAG RAIL a.s., IČO 25429949, se sídlem Železničářská
1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, nabídková cena činí
33.876.937,86 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 19 36 10
Rada města projednala problematiku stavby „Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L v ul.
Oldřichovská, Děčín VIII“ a
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0056/OR ze dne 16.02.2017 spočívající
v navýšení ceny díla ve výši 1.435.834,45 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení
stavebních prací o 20 dnů. Navýšení ceny díla je za stavební práce, které jsou pro jeho
řádné dokončení nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy na veřejnou
zakázku.
Usnesení č. RM 17 19 36 11
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 213/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 1.737 tis. Kč a navýšení výdajů § 2212 - Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská kap. část o 1.737 tis. Kč na navýšení ceny díla výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 17 19 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 30b – 102 ze dne 01.01.1995 na pronájem části
pozemku p. č. 30 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře 450 m2, ve smyslu zvýšení ceny nájemného
na částku 900 Kč/rok a rozšíření nájemního vztahu o další nájemce, a to p. P. K. a p. J. H.
Usnesení č. RM 17 19 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb
o výměře 246 m2.
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Usnesení č. RM 17 19 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zatížení pozemku věcným
břemenem v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č.
1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře cca 7 m2, která bude upřesněna geometrickým
plánem, z důvodu majetkoprávního nesouladu a zatížit část pozemku p. č. 1455/1 v k. ú.
Horní Oldřichov o výměře cca 9 m2 věcným břemenem – služebnost cesty k nemovitosti p. č.
1592 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 17 19 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1235/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a M. A. za cenu 5.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 17 19 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 797 o výměře 15 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV, za cenu 12.000,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p. č.
1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem - služebnost - cesty k nemovitosti st. p. č.
797 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 19 37 07
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu dohodou a
schvaluje
ukončení nájmu pozemků vč. součástí a příslušenství, tj. části objektu č. p. 151 Březiny
u Děčína s nájemcem Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00, Praha-Libeň
dohodou ke dni 31.10.2017.
Usnesení č. RM 17 19 37 08
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor a
schvaluje
ukončení nájmu garážového stání č. 17 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s nájemcem
panem P. M. dohodou ke dni 31.10.2017.
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Usnesení č. RM 17 19 37 09
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor a
schvaluje
ukončení nájmu garážového stání č. 1 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s nájemcem paní A.
T. H. dohodou ke dni 31.10.2017.
Usnesení č. RM 17 19 37 10
Rada města projednala poškození procesorové řídící části základní desky elektronického
požárního systému v Aquaparku Děčín a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořízení služeb, materiálu a majetku
města dle článku 7, odst. 1.), písm. a) neodkladných opatření k řešení mimořádných událostí
a krizových situacích a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k podpisu objednávky s
dodavatelem, firmou 1. SDZP družstvo, Riegrova 909/5, 405 02 Děčín, IČ: 25446092,
v hodnotě 341.877,00 Kč vč. DPH, na instalaci nového systému EPS v objektu Aquaparku
Děčín, včetně realizace.
Usnesení č. RM 17 19 38 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Babybox
pro odložené děti – STATIM, IČ: 27006891 a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti – STATIM, IČ: 27006891 za účelem zřízení nového baby boxu v Ústí
nad Labem,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 19 38 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční podpory ve výši 13.500,00 Kč pro Dům
seniorů Liberec - Františkov, p. o., IČ 71220054 a
rozhodla
o neposkytnutí finanční podpory Domu seniorů Liberec - Františkov, p. o., IČ 71220054.
Usnesení č. RM 17 19 39 03
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 01.11.2017 výši platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 19 39 04
Rada města projednala informaci ředitelů základních škol v Děčíně a
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době vyhlášených podzimních prázdnin dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 17 19 39 05
Rada města projednala žádost Kultury pro Děčín, z. s., Čsl. armády 1232/20, Děčín I-Děčín,
405 02 Děčín, IČ 05360820 o poskytnutí dotace na akci „Koncert dětského pěveckého sboru
Pomněnky při zasedání Rady Evropy ve Štrasburku 17. - 19.10.2017“ a
rozhodla
o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč spolku Kultura pro Děčín, z. s. a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 19 39 06
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I,
IČ 64679454 o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením barevné kopírky/tiskárny/skeneru v předpokládané výši 65.476,00 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 17 19 39 07
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele Mgr. Bc. Ivu Bajerovou a Ing. Bc. Jana Bednáře.
Usnesení č. RM 17 19 39 08
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Ivu Pípalovou Kratochvílovou a Mgr. Lukáše Hericha, DiS.
Usnesení č. RM 17 19 39 09
Rada města projednala návrh záměru realizace neinvestičního projektu města Děčín
v oblasti inkluze vztahující se na vyhlášenou výzvu č. 02_17_051 „Inkluzivní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality“ a
schvaluje
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záměr realizace neinvestičního
25.000.000,00 Kč.

projektu

v

oblasti

inkluze

v

předpokládané

výši

Usnesení č. RM 17 19 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením movitého majetku keramické pece v předpokládané výši 55.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 17 19 39 12
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 Základní školy a Mateřské
školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 19 39 13
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.,
U Nemocnice 1, Děčín II o snížení ceny za pronájem reprezentativních prostor zámku Děčín
dne 20.12.2017 a
rozhodla
nevyhovět žádosti o snížení ceny za pronájem.
Usnesení č. RM 17 19 39 14
Rada města projednala návrh postupu zřizovatele v souvislost s koncem funkčního období
ředitelů škol a školských zařízení a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 19 42 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 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. 3 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci, týkající se
změny tarifu a přečíslování linek městské autobusové dopravy.

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

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka
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