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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 12. prosince 2017

Usnesení č. RM 17 21 29 01
Rada města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín č. 4/2017, kterým
se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání
silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu, a na základě § 23 odst. 1 písm. a)
a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
vydává
nařízení města č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich
určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu.
Usnesení č. RM 17 21 29 02
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční
pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Mgr. Hany Cermonové, 1. náměstkyně primátorky, na zahraniční pracovní cestu
do Spolkové republiky Německo (Stuttgart) ve dnech 16.01. – 17.01.2018.
Usnesení č. RM 17 21 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance odboru správních činností a obecní
živnostenský úřad k posílení činností na úseku silničního správního a dopravního úřadu
a dále o 1 zaměstnance do odboru tajemník k zajištění činnosti projektanta informačních
a komunikačních technologií a pověřence pro oblast ochrany osobních údajů a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance na odboru správních činností a obecní
živnostenský úřad a 1 zaměstnance na odboru tajemník a to od 01.01.2018 a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.01.2018 na 277, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,

kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Usnesení č. RM 17 21 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 15 09 30 02 – odbor životního prostředí – další
kontrola v 10/2018.
Usnesení č. RM 17 21 30 03
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice občanů z Letné proti výstavbě
nového azylového domu v Děčíně na Letné, Řecká ulice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít podání občanů na vědomí a pověřit tajemníka magistrátu
vyhotovením odpovědi.
Usnesení č. RM 17 21 30 04
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. ledna 2018.
Usnesení č. RM 17 21 31 01
Rada města projednala návrh na postup při výběru dodavatele elektrické energie a
schvaluje
vypsání výběrového řízení na nákup elektrické energie pro statutární město Děčín a jeho
příspěvkové organizace pro rok 06/2018 - 12/2019 podle zákona o veřejných zakázkách
prostřednictvím nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s hodnocením nabídek
pomocí elektronické aukce s tím, že podmínky výběrového řízení budou schváleny v radě
města.
Usnesení č. RM 17 21 34 01
Rada města projednala žádost Lesního úřadu Děčín, p.o. o prodloužení možnosti čerpání
účelového investičního příspěvku na nákup pásového samochodného štěpkovače a
schvaluje
prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku na nákup pásového
samochodného štěpkovače do 31.12.2018.
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Usnesení č. RM 17 21 34 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 273/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 926 tis. Kč a navýšení výdajů § 1039 - Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samochodný
štěpkovač - kap. část o 926 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 21 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 239/2017– č. RO 272/2017, č. RO 274/2017 a č. RO 275/2017
dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2017 o 22.966 tis. Kč a zvýšení výdajů roku
2017 o 22.966 tis. Kč včetně změny rozpočtu u hospodářské činnosti - Správy bytového
fondu dle přílohy č. 36.
Usnesení č. RM 17 21 36 01
Rada města projednala podání žádostí o nadační příspěvky a
schvaluje
podání žádostí o nadační příspěvky na projekty:
1. „Učíme se venku“ v rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ a
2. „Sportujeme a hrajeme si venku“ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště Nadace
ČEZ s tím, že případné přijetí nadačních příspěvků bude schváleno v zastupitelstvu
města.
Usnesení č. RM 17 21 36 02
Rada města projednala informaci o projektu „Voda v zahradě“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Voda v zahradě“ jehož záměrem je
úprava volného prostranství v areálu zoologické zahrady Děčín na vodní zahradu,
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 500.000,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 75.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 21 36 03
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města Podmínky realizace k veřejné zakázce s názvem „Zajištění nestabilního
svahu v lokalitě Chlum“ a
schvaluje
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1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 21 36 04
Rada města projednala schválení dotace na projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL
na trhu práce“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“.
Usnesení č. RM 17 21 36 05
Rada města usnesením ze dne 10.10.2017 č. RM 17 17 36 04 schválila vyhlášení soutěže
o návrh na akci „Lávka pro pěší a cyklisty přes řeky Labe a Ploučnice“. Po seznámení se
s druhy soutěží rada města
rozhodla
o vyhlášení jednokolové otevřené soutěže o návrh.
Usnesení č. RM 17 21 36 06
Rada města opětovně projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Plán udržitelné
městské mobility města Děčín a v souvislosti s podanými námitkami
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 19 36 08 v bodě II., týkající se zrušení
této veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 17 21 36 07
Rada města projednala výsledky elektronické aukce na prodej osobního vozidla ŠKODA
ROOMSTER KOMBI – bílé barvy z roku 2007, s vyvolávací cenou 40.000,00 Kč a
schvaluje
prodej tohoto vozidla v souladu se závěry aukce v hodnotě 50.500,00 Kč paní J. K.
Usnesení č. RM 17 21 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Oprava venkovního výběhu pavilonu
opic“ v areálu Zoologické zahrady Děčín a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy s Carl Stahl &spol, s.r.o., Mikulovická 4,
Praha 9 - Vinoř v nabídkové ceně ve výši 2.187 tis. Kč bez DPH s tím, že akce bude
po schválení rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2018 v zastupitelstvu města
financována v r. 2018 ze zdrojů ZOO Děčín, p.o. ve výši 500 tis. Kč a kapitálové rezervy
města.
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Usnesení č. RM 17 21 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2965/12 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. 2965/12 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 21 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1 a p. č. 1588/1 oba v k. ú. Krásný Studenec 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. 1 a p. č. 1588/1 oba v k. ú. Krásný Studenec 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 21 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Maxičky a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 402 v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky NN pro SČVK Maxičky 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 p. č. 402 v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce přípojky NN pro SČVK Maxičky 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 21 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 783/2 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. 783/2 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 21 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 624, 628, 817, 827 a 874 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Tržní +2“) 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. 624, 628, 817, 827 a 874 v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Tržní +2“) 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 21 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2917, 2915/1, 2869, 2870 a 2881 v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Křížová +2“) 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. 2917, 2915/1, 2869, 2870 a 2881 v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Křížová +2“) 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 21 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku v k. ú.
Krásný Studenec a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 104 v k. ú. Krásný Studenec o výměře
182 m2 s manž. L. a I. B. dohodou ke dni 31.12.2017.
Usnesení č. RM 17 21 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků v k. ú.
Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků p. č. 44/5, p. č. 47/1 a části p. č. 44/4 v k. ú.
Březiny u Děčína s p. P. H. dohodou ke dni 31.12.2017.
Usnesení č. RM 17 21 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části
pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 390/1 o výměře cca 350 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína, s panem F. M. dohodou ke dni 31.12.2017.
Usnesení č. RM 17 21 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem podílů pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 1373/10 o celkové výměře 545 m2 a podílu ve výši
1/34 pozemku p. č. 1373/1 o celkové výměře 924 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro paní Y. K.
na zahradu a přístup, za cenu 627 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 21 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 427/6 o výměře cca 180 m2, jako
zázemí k nemovitosti na pozemku p. č. 411/1, v k. ú. Děčín – Staré Město.

Usnesení č. RM 17 21 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína, v rámci
realizace akce „Rekonstrukce stávající zdi u č.p. 33 v cca 27,904 na I/62“ a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú.
Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 17 21 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66 v k. ú. Lesná u Děčína o výměře cca 200 m2
pro manžele M. a M. N. za cenu 2.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 21 37 14
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 49 a st. p. č. 66 v k. ú.
Lesná u Děčína o výměře cca 200 m2.
Usnesení č. RM 17 21 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 496 a p. č. 509/1 o celkové výměře cca 32 m2 v k. ú. Podmokly
pro paní E. Č. jako zázemí a přístup k nemovitosti na pozemku p. č. 494 v k. ú. Podmokly, za
cenu 320 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 21 37 16
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1146/3 a p. č. 252/1
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 17 21 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 17 21 37 18
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a smlouvu o bezúplatném
převodu části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 15 19 37 18 ze dne 03.11.2015, týkající se
nabytí části pozemku p. č. 1281/3 v k. ú. Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení
nabývané části pozemku, a to z původního „dle geometrického plánu č. 844-033/2015 nově
ozn. jako p. p. č. 1281/5 o výměře 15 m2, v k. ú. Prostřední Žleb“ nově na „dle geometrického
plánu č. 838-62/2015 nově zn. jako p. p. č. 1281/4 o výměře 16 m2“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 15 09 05 17 ze dne 26.11.2015, týkající se nabytí části pozemku p. č. 1281/3 v k. ú.
Prostřední Žleb, ve smyslu nového označení nabývané části pozemku, a to z původního „dle
geometrického plánu č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/5 o výměře 15 m2, v k. ú.
Prostřední Žleb“ nově na „dle geometrického plánu č. 838-62/2015 nově zn. jako p. p. č.
1281/4 o výměře 16 m2“ a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 19/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod části pozemku
p. č. 1281/3, dle geometrického plánu č. 838-62/2015 nově ozn. jako p. p. č. 1281/4
o výměře 16 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, do majetku města.
Usnesení č. RM 17 21 37 19
Rada města projednala žádost pana V. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem V.
M. v celkové výši 12.219,50 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 21 37 20
Rada města projednala problematiku havárie kanalizace SD Střelnice, Labská 691/23
Děčín I a
bere na vědomí
výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 7, bod 3
a firmu Krtek Technik, s.r.o., se sídlem Plzeňská č.p. 1036/19 Děčín IV, jako zhotovitele
prací při odstraňování havárie za cenu ve výši 222.022,70 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 21 37 21
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 18 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro Českou republiku - Katastrální úřad pro Ústecký kraj, se
sídlem Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 71185194, na dobu neurčitou s
účinností od 01.01.2018, za nájemné 900,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby
a DPH,
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2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 01/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a Českou republikou - Katastrálním úřadem pro Ústecký
kraj, s tím že smluvní pokuta je dle odst. 7, čl. IV stanovena ve výši 5.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 21 37 22
Rada města projednala žádost Destinační agentury České středohoří, o.p.s., ve věci záměru
instalace informačních tabulí na Labské stezce a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství MM Děčín Ing. Martina Kříže vydáním souhlasného
stanoviska s instalací informačních tabulí, které budou součástí Labské stezky, vč. jejich
následné péče a údržby po dobu nejméně 10 let od jejich instalace, vše na náklady žadatele,
dle důvodové zprávy, za podmínky vydání souhlasného stanoviska Povodí Labe s.p.
a odboru životního prostředí MM Děčín.
Usnesení č. RM 17 21 37 23
Rada města projednala Sportovním klubem Děčín z.s. předložený návrh Dohody
o provozování sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín a tento
neschvaluje
a
schvaluje
zaslat upravený návrh Dohody o provozování sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V
v předloženém znění (příloha č. 3) Sportovnímu klubu Děčín z.s. k dalšímu připomínkování.
Usnesení č. RM 17 21 37 24
Rada města projednala informaci o provádění zákonných revizí ve sportovní hale v ulici
Práce 1966/17, Děčín V a
schvaluje
provedení všech propadlých zákonných revizí týkajících se sportovní haly v ulici
Práce 1966/17, Děčín V prostřednictvím odboru místního hospodářství.
Usnesení č. RM 17 21 37 25
Rada města projednala návrh rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko
v Děčíně a po doplnění
schvaluje
záměr realizace a přípravu rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko
v Děčíně, a to ve variantě uvedení pomníku do původního stavu z roku 1903 včetně obnovy
žulových sloupů s řetězy s tím, že bude podána žádost o dotaci.
Usnesení č. RM 17 21 38 01
Rada města projednala způsob zajištění pohotovostní stomatologické služby na r. 2018 a
rozhodla
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o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2018 z kapitoly odboru sociálních věcí
a zdravotnictví za podmínek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 38 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 Centra sociálních služeb
Děčín, p.o., a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 38 03
Rada města projednala žádost o vydání bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla
Centra sociálních služeb Děčín, p. o., která zajišťují terénní pečovatelskou službu a další
registrované služby sociálního charakteru a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla SPZ 7U7 9323, 4U7 9358,
1SD 0803, 2U2 4024, 5U6 6199, 3ST 1531, 5U9 4092, 2U6 4888 Centra sociálních služeb
Děčín, p. o. pro rok 2018.
Usnesení č. RM 17 21 38 05
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 D. I. a to z důvodů přijetí finančního příspěvku na sociální
účely ve stanoveném splátkovém kalendáři dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 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. 5
o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 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 21 38 07
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. 16
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
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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 21 38 08
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. 39
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 21 38 09
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. 73
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 21 38 10
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 48.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 47
o velikosti 48 m² v Krásnostudenecká 1525/30 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 21 38 11
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. 71
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 21 38 12
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. 8
o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 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 21 39 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace
Městská knihovna Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ 64679454 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 39 02
Rada města projednala Návrhy rozpočtů na rok 2018 a Návrhy střednědobých výhledů
na období 2019 – 2022 příspěvkových organizací statutárního města Děčín a
schvaluje
rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na období 2019 - 2022 příspěvkových
organizací statutárního města Děčín
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Naděžda Vaňharová,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,Ph.D.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková,
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová,
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na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 17 21 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 3.274,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 1 žáka v období od 02.01.2018 do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 17 21 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 3.304,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 1 žáka v období od 02.01.2018 do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 17 21 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 120.202,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních
záloh na obědy pro 35 žáků.
Usnesení č. RM 17 21 39 06
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku keramické pece rok pořízení 2001 a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku zahradního domku rok pořízení 1990.
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Usnesení č. RM 17 21 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku kopírky Canon iR2230 rok pořízení 2005.
Usnesení č. RM 17 21 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku interaktivní tabule SMART BOARD rok pořízení 2006.
Usnesení č. RM 17 21 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku plynového kotle NAGEMA 250l rok pořízení 2000 a elektrické
keramické pece MP60 rok pořízení 2004.
Usnesení č. RM 17 21 39 11
Rada města projednala výsledky šetření stížnosti Českou školní inspekcí, které proběhlo
v Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
rozhodla
o řešení dané situace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 42 01
Rada města projednala informaci o mimořádných svozech odpadů v průběhu letošních
vánočních svátků a
schvaluje
mimořádné svozy komunálních odpadů a tříděných odpadů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 21 42 02
Rada města projednala informaci o realizaci záměru Herní prvky pro dospělé, tuto
bere na vědomí
a po úpravě
schvaluje
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1. záměr Herní prvky pro dospělé,
2. realizaci herních prvků v ulici Na Vinici (palouk) x konec ulice E. Destinové,
3. realizaci herních prvků v parku Kvádrberk v horní části.

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

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

v zastoupení za nepřítomnou
primátorku Mgr. Marii Blažkovou
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