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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 28. listopadu 2017

Usnesení č. RM 17 20 29 01
Rada města projednala návrh primátorky statutárního města Děčín na jmenování interní
auditorky dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a
jmenuje
Ing. Renatu Lemfeldovou od 01.12.2017 do funkce interní auditorky na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 20 29 02
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 14. prosince 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 20 30 01
Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému
členu zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se o tyto funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátorky, předseda a člen
výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednala návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Dále projednala návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva
města. Jedná se o funkce: předseda osadního výboru, člen výboru zastupitelstva, předseda
a člen komise rady a projednala poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze
sociálního fondu a rozpočtu města a
doporučuje
zastupitelstvu města
I. stanovit
ode dne 01.01.2018 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:

1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 2.371,00 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce
náměstka primátorky ve výši 21.336,00 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
rady ve výši 9.482,00 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.571,00 Kč a člena výboru zastupitelstva
ve výši 3.371,00 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce
předsedy komise rady ve výši 2.921,00 Kč a člena komise rady ve výši 2.721,00 Kč,
v případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech 3. až
5. náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje při
výkonu každé další funkce o uvedené částky:
• 1.200,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
• 1.000,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
• 550,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
• 350,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří
různých funkcí se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo
nejvyšší odměnu,
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za
ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce ve výši 235,00 Kč za hodinu. Maximální
nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, je 705,00 Kč a
II. rozhodnout
1. ode dne 01.01.2018 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši
1.200,00 Kč, člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva města, ve výši 1.000,00 Kč, předsedy komise rady fyzické osobě, která
není členem zastupitelstva města, ve výši 550,00 Kč a člena komise rady fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 350,00 Kč,
2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka
primátorky, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy
komise rady, člena komise rady, bude odměna, resp. peněžité plnění náležet ode dne
zvolení do této funkce,
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu
a rozpočtu města, které je pro uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené
Kolektivní smlouvě v platném znění a dále ve Směrnici č. 28 hospodaření
s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín v platném znění.
Usnesení č. RM 17 20 31 01
Rada města
schvaluje
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Zprávu o hospodaření s energií ve městě Děčín za rok 2016. Rozšíření týmu managementu
hospodaření s energií a organizační strukturu města z pohledu zavádění managementu
hospodaření s energií (EnMS).
Usnesení č. RM 17 20 32 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč pro
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Přemyslovců 50, 709 00
Ostrava, IČO 228 31 738 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 20 34 01
Rada města
schvaluje
plán těžby porostů Lesního úřadu Děčín, p. o., na období 2017/2018.
Usnesení č. RM 17 20 34 02
Rada města
schvaluje
nákup nočního vidění - předsádky v celkovém nákladu přibližně 50.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 20 34 03
Rada města projednala návrh úpravy platu ředitelky ZOO Děčín – Pastýřská stěna,
příspěvková organizace a
stanovuje
plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace paní
Kateřiny Majerové podle důvodové zprávy, s platností od 01.12.2017.
Usnesení č. RM 17 20 34 04
Rada města projednala přijetí nepeněžitého daru v hodnotě 66 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby ve 4. Q 2017 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a po úpravě
přílohy č. 1
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 217/2017– č. RO 238/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 5.215 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 5.215 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 17 20 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. schválit rozpočet statutárního města Děčín na rok 2018 v celkovém objemu příjmů
841.913 tis. Kč, výdajů 962.326 tis. Kč a financování 120.413 tis. Kč vč. rozpočtu
hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a
2. stanovit závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu,
jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené organizace řídit,
s výjimkou správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové
náklady a náklady na opravu a údržbu.
Usnesení č. RM 17 20 35 03
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504
a statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení
pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 20 36 01
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č. 5-7, podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem „Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 20 36 02
Rada města projednala projekt „Oprava lávky DC-020L, Horní Žleb“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava lávky DC-020L,
Horní Žleb“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení
komunikací.
Usnesení č. RM 17 20 36 03
Rada města projednala informaci o projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce
hřeje“, jehož záměrem je úprava zahrady mateřské školy Tylova 814/1, Děčín II,
v rámci Národního programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 1.002.675,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 502.675,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 20 36 04
Rada města projednala zprávu o postupu realizace prorodinné politiky v prvním pololetí roku
2017 a
bere na vědomí
postup realizace prorodinné politiky obsažený v dokumentu „Zpráva o postupu realizace
prorodinné politiky podle Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018“.
Usnesení č. RM 17 20 36 05
Rada města projednala podání žádosti o nadační příspěvek a
schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek na realizaci výstavby dětského hřiště v areálu MŠ
Děčín II, Liliová 277/1, p. o. v rámci grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ s tím, že
případné přijetí nadačního příspěvku bude schváleno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 17 20 36 06
Rada města po seznámení se s dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
SO ORP Děčín na období 2017 - 2023
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Děčín na období 2017 - 2023.
Usnesení č. RM 17 20 36 07
Rada města projednala informaci o projektu „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova
825/17 Děčín na sociální bydlení“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytových jednotek
v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení“ do výzvy na podporu vzniku
sociálního bydlení II. - obce, v rámci Integrovaného operačního programu,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 2.129.014,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 212.901,40 Kč vč. DPH.
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Usnesení č. RM 17 20 36 08
Rada města projednala materiál „Zateplení objektu přístavby ZŠ Děčín II, Kamenická
1145/50, Děčín II – Nové Město“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0540/OR ze dne 08.08.2017 spočívající
v navýšení ceny díla o 215.366,13 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 20 36 09
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 216/2017, tj. snížení výdajů § 3412 - ZŠ Na Pěšině multifunkční
hřiště - PD + realizace - kap. část o 261 tis. Kč a navýšení výdajů § 3113 - ZŠ Kamenická zateplení objektu přístavby školy - kap. část o 261 tis. Kč na navýšení ceny díla výše
uvedené akce.
Usnesení č. RM 17 20 36 10
Rada města projednala projekt „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa“
do programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Bezpečnost dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky a VO podél silnice
I/13 - I. etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
0,5 mil. Kč včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci chodníkové plochy,
3. financování VO v rámci výměny veřejného osvětlení v ul. Pivovarská a Teplická
v předpokládané min. výši 1,5 mil. Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 17 20 36 11
Rada města projednala námitku firmy NDCon s.r.o., IČO 64939511, se sídlem Zlatnická
10/1582, 110 00 Praha 1, k veřejné zakázce s názvem „Plán udržitelné městské mobility
města Děčín“. Nabídka tohoto účastníka byla z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů
z výše uvedeného výběrového řízení vyřazena a účastník vyloučen. Námitku směřující proti
vyloučení účastníka, rada města
rozhodla
odmítnout.
Usnesení č. RM 17 20 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 1855/1 a p. č. 1927/1 oba v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Klostermannova“) 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
částí pozemků p. č. 1855/1 a p. č. 1927/1 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Klostermannova“) 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 20 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. p. č. 1251, 1243/1, 1249, 1253/1 a st. p. č. 232 vše v k. ú.
Prostřední Žleb 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
částí pozemků p. p. č. 1251, 1243/1, 1249, 1253/1 a st. p. č. 232 vše v k. ú.
Prostřední Žleb 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 20 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlum u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 580/2, 1071/1, 1069, 1078, 1076/1 a 1063/1 vše v k. ú.
Chlum u Děčína 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
částí pozemků p. č. 580/2, 1071/1, 1069, 1078, 1076/1 a 1063/1 vše v k. ú. Chlum
u Děčína 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 20 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
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rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2994 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 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. 2994 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 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 20 37 05
Rada města projednala návrh na zrušení věcného břemene a žádost o zřízení věcného
břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zrušit věcné břemeno práva umístění a uložení plynové přípojky na pozemku p. p. č.
1216 v k. ú. Horní Oldřichov a právo vstupu v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu č. 445-190/2003 pro
oprávněného P. V. zapsané v KN na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene –
úplatné ze dne 13.05.2004, s právními účinky vkladu práva ke dni 17.05.2004 a
2. zrušit věcné břemeno práva umístění a uložení plynové přípojky na pozemku p. p. č.
1216 v k. ú. Horní Oldřichov a právo vstupu v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu č. 445-190/2003 pro
oprávněnou K. V. zapsané v KN na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene –
úplatné ze dne 13.05.2004, s právními účinky vkladu práva ke dni 17.05.2004 a
3. zrušit věcné břemeno práva umístění a uložení vodovodní a kanalizační přípojky
na pozemku p. p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov a právo vstupu v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu
č. 429-51/2003 pro oprávněného P. V. zapsané v KN na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene – úplatné ze dne 13.05.2004, s právními účinky vkladu práva ke
dni 17.05.2004 a
4. zrušit věcné břemeno práva umístění a uložení vodovodní a kanalizační přípojky
na pozemku p. p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov a právo vstupu v souvislosti
s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu
č. 429-51/2003 pro oprávněnou K. V. zapsané v KN na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene – úplatné ze dne 13.05.2004, s právními účinky vkladu práva ke
dni 17.05.2004 a
5. zatížit část pozemku p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynové přípojky včetně příslušenství
do výše uvedeného pozemku a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce plynové přípojky v rozsahu dle
geometrického plánu č. 445-190/2003, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku st. p. č. 858 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu nákladů spojených
s vyhotovením a vložením smlouvy do Katastru nemovitostí a
6. zatížit část pozemku p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky
včetně příslušenství do výše uvedeného pozemku a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce vodovodní
a kanalizační přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č. 429-51/2003, pro
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budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 858 v k. ú. Horní Oldřichov, za
cenu nákladů spojených s vyhotovením a vložením smlouvy do Katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 17 20 37 06
Rada města návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout zatížit část pozemku p. č. 1165 v k. ú. Bělá u Děčína (dle geometrického
plánu č. 775-31/2017) věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro
RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“) včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka zařízení - Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469,
Přítkovská 1689, Teplice, bezúplatně a
2. vzít na vědomí zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba „Inženýrské sítě pro
RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul.-I. etapa-vodovodní řad V 1-1, V 1-2“) včetně
příslušenství na části pozemku p. č. 393/30, části pozemku p. č. 393/31, části
pozemku p. č. 393/20 a části pozemku p. č. 393/7 vše v k. ú. Bělá u Děčína dle
geometrického plánu č. 775-31/2017 pro oprávněného - Severočeská vodárenská
společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, od povinného – vlastníků
pozemků p. č. 393/30, 393/31, 393/20 a 393/7 vše v k. ú. Bělá u Děčína, bezúplatně
s tím, že náklady spojené s vyhotovením a vložením smlouvy do katastru nemovitostí
uhradí investor stavby – město Děčín.
Usnesení č. RM 17 20 37 07
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a žádost o zřízení věcného břemene v k.
ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 18 37 09 ze dne 24.10.2017, týkající se zřízení
věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění, z důvodu změny oprávněného 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 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 GasNet s.r.o., za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 20 37 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a pronájem části pozemku a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 20 ze dne 22.11.2016, týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 1019 v k. ú. Krásný Studenec, v plném znění, z důvodu
změny žádosti a

9

2. pronájem části pozemku p. č. 1019 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Krásný Studenec pro
p. J. B. na zahradu k domu, za cenu 3.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 20 37 09
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 17 37 10 ze dne 10.10. 2017 ve věci
pronájmu části pozemku pod stavbou prodejního stánku, z důvodu změny stanoveného
nájemného z původní výše „15.000 Kč/m2/rok“ nově na „za cenu dle Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 3.000 Kč/m2/rok
celkem 45.000 Kč/rok“.
Usnesení č. RM 17 20 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1546/1 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 17 20 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1546/1 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 20 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na pozemku a
schvaluje
uzavřít Smlouvu o právu provedení stavby na části pozemku p. č. 500/1 v k. ú. Boletice
nad Labem, číslo smlouvy VIII/1022/2017/DC, za účelem realizace stavby „Oprava chodníku
v ul. Kamenná“ mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
a statutárním městem Děčín, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 37 14
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. 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. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu snížení
pronajaté plochy z původní výměry 12 066 m2 na novou výměru 12 046 m2 a změnu
výše nájemného z původní částky 490.800 Kč/rok na novou částku 490.000 Kč/rok,
2. pronájem části pozemku p. č. 863/9 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro T.
A. za cenu 800 Kč/rok, za účelem parkování osobního vozidla ZTP, po uzavření
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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. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov ve smyslu snížení
pronajaté plochy z původní výměry 12 066 m2 na novou výměru 12 046 m2.
Usnesení č. RM 17 20 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2164/3 o výměře 20 m2
a část pozemku p. č. 2988 o výměře dle geometrického plánu (cca 6 m2), který bude
vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 17 20 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 228/16 o výměře 88 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 17 20 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 228/16 o výměře
cca 40 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 17 20 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 60/4 o výměře 42 m2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 17 20 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2944 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 17 20 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 761/72 o výměře 16 m2 a p. č. 761/74
o výměře 14 m2 v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Společenství
vlastníků domu Na Pěšině 278 a 279, Děčín, se sídlem Na Pěšině 278, 405 05 Děčín IX,
IČO 25472712, za cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 20 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 576/4 a p. č. 577/1, dle
geometrického plánu č. 887-110/2017 nově ozn. jako pozemek p. č. 576/4 - díl „a“ o výměře
491 m2 a díl „c“ o výměře 67 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro Z. M. za cenu 111.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 20 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 884/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické
náměstí 899/9, Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku č. 3217-090/2017AC
ve výši 10.880,00 Kč + ostatní náklady a
schvaluje
vydání poplatku za bezdůvodné užívání pozemku p. č. 884/3 v k. ú. Podmokly ve výši
nájemného, tj. 40 Kč/m2/rok za období 2016 a 2017.
Usnesení č. RM 17 20 37 26
Rada města projednala návrh na změnu podmínek pronájmu halového garážového stání
v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV a
schvaluje
nájemné ve výši 600 Kč/měsíc včetně úhrady za služby a DPH za pronájem jednoho
halového garážového stání pro nájemníky bytového domu Tržní 1932/26, Děčín IV
a nájemné ve výši 900 Kč/měsíc včetně úhrady za služby a DPH za pronájem jednoho
halového garážového stání pro ostatní nájemce, s účinností od 01.01.2018.
Usnesení č. RM 17 20 37 27
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické
přípojky na pozemku p. č. 783/2 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické přípojky na pozemku p. č. 783/2
v k. ú. Děčín – Staré Město, po dobu trvání nájemní smlouvy, za následujících podmínek:
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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
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 20 37 28
Rada města projednala návrh Zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního
města Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 20 37 30
Rada města projednala pronájem části pozemku p. č. 451/1 v k. ú. Loubí u Děčína a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 451/1 o výměře cca 75 m2 v k. ú.
Loubí u Děčína za účelem přístupu k nemovitosti a parkování osobního vozidla.
Usnesení č. RM 17 20 37 31
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2782 o výměře cca 14 m2 v k. ú.
Podmokly za účelem zajištění bezproblémového vjezdu a výjezdu z nemovitosti.
Usnesení č. RM 17 20 37 32
Rada města projednala informaci o návrhu možného využití pozemku p. č. 1250/35 v k. ú.
Děčín a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 20 37 33
Rada města projednala žádost o umístění IT technologie na části střechy objektu Mateřské
školy Děčín VI, Školní 1475/17 a
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schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část střechy objektu Mateřské školy Děčín VI
o velikosti cca 2 m2 za účelem umístění IT technologie pro přívod datové sítě.
Usnesení č. RM 17 20 37 34
Rada města opětovně projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Horní
Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města vykoupit části pozemků p. č. 487/1 a p. č. 488 v k. ú. Podmokly a části
pozemků p. č. 1577/1 a p. č. 1526/4 v k. ú. Horní Oldřichov, dle geometrického plánu
č. 3988,837-67/2017 nově ozn. jako p. p. č. 487/4 o výměře 125 m2, p. č. 488/2 o výměře
8 m2 v k. ú. Podmokly, p. p. č. 1526/5 o výměře 54 m2 a díl „a“ o výměře 4 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, z majetku společnosti Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín IV, za cenu
327.510.00 Kč + ost. náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 17 20 37 35
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
Zimního stadionu Děčín pro rok 2018 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 7.050.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu
Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 20 38 01
Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín
a spádové obce od 01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou
zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro
město Děčín a spádové obce od 01.01.2018 do 31.03.2018 mezi statutárním městem Děčín
a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem.
Usnesení č. RM 17 20 38 02
Rada města projednala přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje
č. 30 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky pro
rok 2018 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Děčín tvoří zčásti nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění
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dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín,
p.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 30 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, s tím, že finanční prostředky
poskytnuté pro rok 2018 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci
Centrum sociálních služeb Děčín tvoří z části nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních
služeb Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 17 20 38 03
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku, a to osobního automobilu a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to osobního automobilu v hodnotě do 241 tis. Kč včetně
DPH z investičního fondu.
Usnesení č. RM 17 20 38 04
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p. o. o vyřazení a převod
movitého majetku v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín, p. o. o vyřazení a převod movitého majetku v souladu
se zřizovací listinou dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 17 20 38 05
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční podpory pro Domov Potoky, JIPROCASH s.r.o., IČ 28744349 a
rozhodla
1. o poskytnutí finanční podpory ve výši 20.000,00 Kč Domovu Potoky, JIPRO-CASH
s.r.o., IČ 28744349,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 20 38 06
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,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu J. M. a paní J. M. a to z důvodů trvalého pobytu
mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 17 20 38 07
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 D. G. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo
město Děčín.
Usnesení č. RM 17 20 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,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní B. D. z důvodů přijetí finančního příspěvku na sociální účely
ve stanoveném splátkovém kalendáři dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
a Mateřské škole Děčín VI, Školní 1577/5, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Bc. Ivanu Pikrtovou a Bc. Miloslava Broma.
Usnesení č. RM 17 20 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu se zapojením se do projektu Obědy pro děti se společností
WOMEM FOR WOMEN a s přijetím účelově určeného finančního daru a
schvaluje
se zapojením se do projektu Obědy pro děti se společností WOMEM FOR WOMEN
a s přijetím finančního daru ve výši 46.960,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních
záloh na obědy pro 16 žáků v období od 02.01.2018 do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 17 20 39 03
Rada města projednala informaci od ředitele základní školy a od ředitelek mateřských škol
v Děčíně a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne v ZŠ a přerušení provozu MŠ z mimořádných technických důvodů dle
důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 20 39 04
Rada města projednala návrhy úprav platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a tyto
schvaluje
s účinností od 01.01.2018 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace na pořízení movitého majetku a po úpravě
souhlasí
s pořízením movitého majetku víceúčelové pečící pánve s příslušenstvím v maximální výši
800.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 17 20 39 06
Rada města projednala předloženou informaci a
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v Děčíně v době vyhlášených vánočních prázdnin.
Usnesení č. RM 17 20 39 07
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u zřízených
příspěvkových organizací:
Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 00673692,
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350,
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., 28. října 1155/2, Děčín I, IČ 71235868,
v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2017 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací
statutárního města Děčín na rok 2017 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 08
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 214/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 513 tis. Kč a navýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní, p.o. o 429 tis. Kč a § 3311 Městské divadlo, p.o. o 84 tis. Kč na změnu limitu mzdových prostředků uvedených
příspěvkových organizací.

17

Usnesení č. RM 17 20 39 09
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o. o změnu účelu poskytnutého
investičního příspěvku v roce 2017 a o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku a
souhlasí
1. s nákupem 3 ks UV lamp do plavecké haly v předpokládané hodnotě 900.000,00 Kč
včetně DPH a zařízení na měření rychlosti na nový žlutý tobogán v předpokládané
hodnotě 58.685,00 Kč včetně DPH,
2. se změnou účelu poskytnutého investičního příspěvku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 10
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 215/2017, tj. snížení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - kap. část o 300 tis. Kč a navýšení
výdajů § 3412 - Děčínská sportovní, p.o. - nákup UV lamp - kap. část o 300 tis. Kč na nákup
UV lamp.
Usnesení č. RM 17 20 39 11
Rada města projednala informaci o vývoji hospodaření Děčínské sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, I, IČ 75107350 v roce 2017 a
bere na vědomí
předpokládaný výsledek hospodaření příspěvkové organizace, tj. ztrátu, která bude
vyrovnána v rámci finančního vypořádání hospodaření statutárního města Děčína za rok
2017.
Usnesení č. RM 17 20 39 12
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o navýšení provozního příspěvku školy o 15.000,00 Kč na zajištění kulturních
akcí včetně dopravy pořádaných pro žáky školy a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 13
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku automobilu Ford Transit 2U0 66-74 rok pořízení
2003 a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 20 39 14
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy z organizačních důvodů v termínu 22.12.2017.
Usnesení č. RM 17 20 39 15
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová
369/25, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě
5. ročníku základní školy a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.12.2017 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě
5. B na počet 31 žák.
Usnesení č. RM 17 20 39 16
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 Základní školy
Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 17
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 18
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2017 a
rozhodla
o udělení finanční odměny nejlepším sportovcům města Děčín za rok 2017 dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 19
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy z organizačních důvodů v termínu 01.12.2017.
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Usnesení č. RM 17 20 39 20
Rada města projednala návrh na odměny ředitelů příspěvkových organizací a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 20 39 21
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku automobilu Ford Tourneo Custom
a jeho nákup formou akčního úvěru a schválení výjimky ze Směrnice č. 5-7 K pořizování
služeb, materiálu a majetku města a
souhlasí
s pořízením movitého majetku automobilu Ford Tourneo Custom v předpokládané výši
902.046,00 Kč včetně DPH a jeho nákup formou akčního úvěru dle důvodové zprávy a
schvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle článku 7, odst. 1, pís. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele na výběr dodavatele automobilu Ford Tourneo Custom v předpokládané
celkové výši 902.046,00 Kč včetně DPH od firmy AUTO IN s.r.o.
Usnesení č. RM 17 20 42 01
Rada města projednala záměr na rozšíření systému tříděného odpadu o kontejnerový sběr
kovových obalů a
schvaluje
rozšíření systému tříděného odpadu o kontejnerový sběr kovových obalů.
Usnesení č. RM 17 20 42 02
Rada města projednala rozšíření svozu BIO odpadu na rok 2018 o další části města a
schvaluje
rozšíření svozu BIO odpadu na rok 2018 o části Děčín 8 - Dolní Oldřichov, Děčín 9 - Bynov,
Děčín 21 – Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 17 20 42 03
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na opravu opěrné zdi podél
místní komunikace ul. Raisova v Děčíně IV a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku pro
projekční kancelář RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ 01879570, pro zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
a provedení stavby, v maximální výši 134.500,00 Kč bez DPH.

20

Usnesení č. RM 17 20 42 04
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku za účelem umístění
přístavního můstku v Dolním Žlebu, která ukončuje Smlouvu o nájmu pozemku
č. O500100023 a
schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100023 ke dni 31.12.2017,
2. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 558/1 v k. ú.
Dolní Žleb za účelem umístění přístavního můstku mezi Povodím Labe, státní podnik
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČO 70890005 a statutárním
městem Děčín za cenu 5.420 Kč/rok s platností od 01.01.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 20 42 05
Rada města projednala návrh na posunutí zastávky městské autobusové dopravy „Diana“ a
schvaluje
posunutí zastávky městské autobusové dopravy „Diana“ po dokončení stavby Vilsnická
spojka.
Usnesení č. RM 17 20 42 06
Rada města projednala problematiku hospodaření Dopravního podniku města Děčína, a.s.
a návrh smlouvy o dílo a
neschvaluje
1. zadání aktualizace Posudku hospodaření městské společnosti Dopravního podniku
města Děčína, a.s.,
2. výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města,
3. uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci Posudku hospodaření městské společnosti
Dopravního podniku města Děčína, a.s. s Ing. Luďkem Tesařem IČO: 74372246
v hodnotě díla 163.350,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 17 20 42 08
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci, týkající se výše
kompenzace veřejné služby za rok 2018 mezi Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se
sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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