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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 12. února 2019
Usnesení č. RM 19 03 29 01
Rada města projednala návrh na změnu tarifních podmínek rozšířením bezplatné přepravy
městskou autobusovou dopravou o správce veřejného prostranství zařazené do Městské
policie Děčín a
schvaluje
změnu tarifních podmínek o rozšíření bezplatné přepravy MAD o správce veřejného
prostranství zařazené do Městské policie Děčín v předepsaném stejnokroji a po předložení
průkazu zaměstnance a to od 13.02.2019.
Usnesení č. RM 19 03 29 02
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 28. února 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 03 29 03
Rada města projednala návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
a po doplnění
schválila
revokaci usnesení rady města č. RM 18 21 29 04 ze dne 4. prosince 2018 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením
zastupitelstva č. ZM 17 15 30 01 ze dne 21. září 2017 a vydat nový Jednací řád
Zastupitelstva města Děčín ve variantě I a současně dle části varianty II v čl. 8, odstavec 4
návrhu znění poslední věty, dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 28.02.2019.
Usnesení č. RM 19 03 29 05
Rada města projednala návrh dohody o narovnání mezi statutárním městem Děčín
a Sportovním klubem Děčín, z. s., a
schvaluje

dohodu o narovnání mezi statutárním městem Děčín a Sportovním klubem Děčín, z. s.,
ve znění dle přílohy č. 1 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem dohody o narovnání mezi statutárním městem
Děčín a Sportovním klubem Děčín, z. s., ve znění dle přílohy č. 1.
Usnesení č. RM 19 03 30 01
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2018 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2018, ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení, podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s tím, že
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce magistrátu a na internetových stránkách
statutárního města Děčín v zákonné lhůtě.
Usnesení č. RM 19 03 30 02
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města, jmenování předsedy a jejích
členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro posuzování návrhů
na udělení Ceny statutárního města Děčín a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou komise pana Jaroslava Hroudu a členy
komise pana Ing. Vladislava Rašku, Ing. Jiřího Anděla, CSc., pana Václava Němečka a pana
Ing. Ondřeje Smíška.
Usnesení č. RM 19 03 30 03
Rada města projednala návrh vzorového jednacího řádu pro komise Rady města Děčín a
schvaluje
vzorový jednací řád pro komise Rady města Děčín a
pověřuje
předsedy komisí Rady města Děčín:
1. Doplnit vzorový jednací řád komise rady města v článku 1 a řídit se ve své činnosti
vzorovým jednacím řádem; doplněný jednací řád předložit k uložení na oddělení
organizační odboru provozního a organizačního.
2. Zpracovat statut komise a tento předložit k uložení na oddělení organizační odboru
provozního a organizačního.
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Usnesení č. RM 19 03 30 04
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města, jmenování předsedy a jejích
členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Sportovní komisi a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou komise pana Petra Toncara, DiS. a členy
komise pana Mgr. Oldřicha Kadlece, Ing. Tomáše Štěpánka, Roberta Landu, Jana Mareše,
Ing. Rostislava Donáta a Lukáše Trnku.
Usnesení č. RM 19 03 31 01
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a
schvaluje
uzavření této smlouvy se společností CENDIS, s.p., IČO 00311391 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 03 31 02
Rada města projednala návrh na úpravu Statutu statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu statutárního města Děčín s účinností
od 01.03.2019.
Usnesení č. RM 19 03 31 04
Rada města projednala zprávu o hospodaření s energií a
schvaluje
zprávu o hospodaření s energií ve městě Děčín za rok 2017.
Usnesení č. RM 19 03 31 05
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační
sítě v pozemcích Krajské zdravotní, a.s., o.z. Nemocnice Děčín a
schvaluje
uzavření této smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 03 31 06
Rada města projednala nabídku společnosti C.O.T. média na inzerci v magazínu MyWings a
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schvaluje
objednání inzerce v rozsahu jedné strany v magazínu MyWings na období jaro a podzim
2019.
Usnesení č. RM 19 03 34 01
Rada města projednala přepracovanou verzi Dokumentace posouzení vlivů na životní
prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - „Přeložka
silnice I/13, Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka)“ a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice
(Folknářská spojka) na základě výsledku procesu vyhodnocení EIA a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání
s ministrem dopravy ČR, ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého
kraje o urychlení realizace přeložky silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská
spojka).
Usnesení č. RM 19 03 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 11/2019 – č. RO 15/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 3.868,2 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 3.868,2 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 03 35 02
Rada města projednala žádost manželů Z. a D. Š. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za manžely Z. a D. Š.
za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Karolíny Světlé 241/16,
Děčín VII ve výši 79.985,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 7.999,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 03 35 03
Rada města projednala žádost paní A. K. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní A. K. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Ústecká 674/85, Děčín V ve výši
1.369.069,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 136.907,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 03 35 04
Rada města projednala žádost paní M. R. o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé za
nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí zůstatku nedoplatku pohledávky za poplatek
z prodlení a souhlasit se zastavením výkonů rozhodnutí vedených Okresním soudem
v Děčíně pod čj. E 1269/99 a čj. E 1270/99.
Usnesení č. RM 19 03 35 05
Rada města projednala žádost J. N. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 212 na st. p. č. 609 v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace J. N. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
273/8 v k. ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č.p. 212 na st. p. č. 609 v k. ú.
Březiny u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 03 35 06
Rada města projednala žádost manželů D. Z. a M. Z. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 455/12 v k. ú.
Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům D. Z. a M. Z. na výstavbu technické
infrastruktury na p.p.č. 455/7 a 436/1 v k. ú. Boletice nad Labem k novostavbě
rodinného domu na p.p.č. 455/12 v k. ú. Boletice nad Labem dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 03 36 01
Rada města projednala implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 – 2020
(dále SPRM) a
schvaluje
1. aktualizovanou Organizační strukturu a Jednací řád SPRM,
2. aktualizovanou Metodiku pro tvorbu akčního plánu a
3. jména Garantů za naplňování měřítek a cílů SPRM,
odvolává
Ing. Valdemara Grešíka z funkce gestora Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 –
2020 a
jmenuje
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Ing. Vladislava Rašku gestorem Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 – 2020,
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít na vědomí zařazení čtyř nových indikátorů do sledování
(č. 61-64):
- KONCEPCE SMART CITY
- POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
- POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY
- POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY a
rozhodla
o zpracování další/pokračující dlouhodobé rozvojové strategie města Děčín (na období
2021 – 2027).
Usnesení č. RM 19 03 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Stavební
úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125,
Podmokly“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřené řízení,
dělená na dvě části;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky:
část A:
70 % nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % doba realizace (max. 150 dnů),
10 % podaná nabídka i pro část B,
část B:
70 % nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % ekologická šetrnost výrobku,
10 % podaná nabídka i pro část A.
3. zadávací dokumentaci včetně smlouvy o dílo a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhr. Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Otto Chmelík (náhr. Mgr. Hana Cermonová),
Ing. Petr Hodboď (náhr. Jan Vančura).
Usnesení č. RM 19 03 36 03
Rada města projednala záměr tvorby 2. revize Strategického plánu sociálního začleňování
Děčín 2018 – 2020 a
schvaluje
přípravu 2. revize Strategického plánu sociálního začleňování Děčín 2018 - 2020.
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Usnesení č. RM 19 03 36 04
Rada města projednala projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P
v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu dopravní
infastruktury - Křížení komunikací.
Usnesení č. RM 19 03 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební úpravy DOZP
Boletice“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové
ceny v Kč bez DPH;
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
Barbora Hercíková (náhr. Ing. Veronika Takacsová).
Usnesení č. RM 19 03 36 06
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci na nákup nového hasičského dopravního
automobilu z dotačního programu „Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro
rok 2019“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
podání žádosti o dotaci s tím, že závazek spolufinancování projektu bude v minimální výši
10% z celkových uznatelných nákladů projektu, a současně, že přijetí dotace včetně závazku
spolufinancování bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín.
Usnesení č. RM 19 03 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 899/49, 1230/2 a 1230/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 899/49, 1230/2 a 1230/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
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pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 03 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2731, 3474/1, 2648/1, 1944 a 2053 v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení
energetické distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2731, 3474/1, 2648/1, 1944 a 2053 v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 03 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 761/34 v k. ú. Bynov 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. 761/34 v k. ú. Bynov 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 19 03 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2956 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. 2956 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“.
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Usnesení č. RM 19 03 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 710/1 v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky pro
novostavbu RD na p. č. 666/21 v k. ú. Bynov a práva vstupu a vjezdu na pozemek
p. č. 710/1 v k. ú. Bynov za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 666/21 v k. ú.
Bynov, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 710/1 v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD
na p. č. 666/21 v k. ú. Bynov a práva vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 710/1 v k. ú.
Bynov za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 666/21 v k. ú. Bynov, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 03 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 915/9 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 57 m2).
Usnesení č. RM 19 03 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3652/1 o výměře 210 m2, p. č. 3652/2
o výměře 52 m2, p. č. 3656/1 o výměře 260 m2, p. č. 3656/3 o výměře 78 m2 a p. č. 3656/4
o výměře 12 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Constellium
Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy, za cenu 489.600,00 Kč +
ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemků p. č. 3652/2 a p. č. 3656/1 služebností
inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby podzemního kabelového vedení
veřejného osvětlení včetně příslušenství v rozsahu dle geometrického plánu č. 417115/2019, pro oprávněného statutární město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 19 03 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1037/1, dle geometrického plánu
č. 265-201/2018 nově ozn. jako p. p. č. 1037/13 o výměře 402 m2, v k. ú. Chlum u Děčína, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. D. M. za cenu 80.400,00 Kč + poplatek ve výši
12.060,00 Kč za užívání pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 19 03 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/27 o výměře 549 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. B. za cenu 164.700,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 03 37 10
Rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku v k. ú. DěčínStaré Město do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 709/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Děčín-Staré
Město bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 03 37 11
Rada města projednala návrh na výkup vodního zdroje v k. ú. Křešice u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vykoupit vodní zdroj z majetku Severočeské vodárenské společnosti
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, který je tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží umístěnými
na pozemku jiného vlastníka, a to p. p. č. 288 v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 19 03 37 12
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků – formou daru pod stavbou
„Cyklostezka Ploučnice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p. č.
306/11 o výměře 74 m2, p. č. 306/17 o výměře 802 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, p. č.
2636/4 o výměře 13 m2, p. č. 2636/32 o výměře 341 m2, p. č. 2636/34 o výměře 1 318 m2,
p. č. 2947/4 o výměře 38 m2, p. č. 2947/5 o výměře 21 m2, p. č. 2947/6 o výměře 526 m2,
2949/10 o výměře 583 m2 vše v k. ú. Děčín, p. č. 184/16 o výměře 75 m2, p. č. 184/17
o výměře 26 m2, p. č. 241 o výměře 228 m2, p. č. 324/9 o výměře 320 m2, p. č. 428/13
o výměře 40 m2, p. č. 450/6 o výměře 228 m2, p. č. 450/7 o výměře 240 m2, p. č. 848/5
o výměře 866 m2, p. č. 860/6 o výměře 839 m2, p. č. 879/7 o výměře 3 622 m2, p. č. 900/7
o výměře 9 m2 a část pozemku p. č. 1301/6, dle geometrického plánu č. 790-070/2018 nově
ozn. jako p. p. č. 1301/9 o výměře 465 m2, vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 19 03 37 13
Rada města projednala nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 18/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM
a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p. č. 3155/14 o výměře 24 m2
a p. č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše v k. ú. Podmokly do vlastnictví statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 19 03 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1205 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 10 m2).
Usnesení č. RM 19 03 37 15
Rada města projednala žádost manželů A. a M. F. o vydání souhlasného stanoviska
k umístění dvou kontejnerů na pozemku p. č. 216/5 v k. ú. Bělá u Děčína, vč. návrhu
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 216/5, 195 – 102/2012 ze dne 29.06.2012
ve smyslu využití pozemku a změny výše ročního nájemného a
schvaluje
1. vydání souhlasného stanoviska k umístění dvou kontejnerů na pozemku p. č. 216/5
v k. ú. Bělá u Děčína,
2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 216/5, 195 – 102/2012 ze dne
29.06.2012 na pronájem pozemků p. č. 216/5 a 195 v k. ú. Bělá u Děčína ve smyslu
změny textu čl. I, odst. 2 a čl. III odst. 1 z původního znění:
„Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání shora uvedené
pozemky v souladu s usnesením rady města č. RM 12 12 37 10 ze dne 26.06.2012
(dále jen pozemky). Nájemce je oprávněn užívat předmětné pozemky za účelem –
zahrada, na stavbu jednoduchého přístřešku na uložení dřeva a parkování auta.
Mezi smluvními stranami se sjednává nájemné ve výši 2.065,00 Kč/rok (slovy
dvatisícešedesátpětkorunčeských) + platná sazba DPH“.
na nové znění:
„Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání shora uvedené
pozemky v souladu s usnesením rady města č. RM 12 12 37 10 ze dne 26.06.2012
(dále jen pozemky). V souladu s usnesením rady města č. RM 19 03 37 15 ze dne
12.02.2019 je nájemce oprávněn užívat pozemek p. č. 195 v k. ú. Bělá u Děčína jako
zahradu a pozemek p. č. 216/5 v k. ú. Bělá u Děčína k dočasnému umístění dvou
kontejnerů a parkování auta.
Mezi smluvními stranami se sjednává nájemné ve výši 2.945,00 Kč/rok (slovy
dvatisícedevětsečtyřicetpětkorunčeských) + platná sazba DPH.“
Usnesení č. RM 19 03 37 16
Rada města projednala žádost SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. SUDOP EU,
Olšanská 1a, Praha 3 o vydání souhlasného stanoviska k realizaci akce na pozemcích
statutárního města Děčín „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně)
– Děčín východ (mimo)“ a
schvaluje
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vydání souhlasného stanoviska k realizaci akce „Optimalizace traťového úseku Ústí
nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)“ na pozemcích statutárního města
Děčín p. č. 175, 90/12, 896, 90/19, 85 v k. ú. Křešice u Děčína, p. č. 100, 64 v k. ú. Boletice
nad Labem, p. č. 683, 26, 162, 584/2, 595, 736/1, 732/1 v k. ú. Nebočady za dodržení
podmínek, vydaných jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín k uvedené akci.
Usnesení č. RM 19 03 37 17
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 425/15 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva chůze, jízdy
a stání osobního vozidla, k pozemku p. č. 632 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - vlastníka
pozemku p. č. 632 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 03 37 18
Rada města projednala žádost paní A. V. o pronájem místnosti č. 9 a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 19 01 37 14 ze dne 15.01.2019 v plném znění
z důvodu nových skutečností,
2. pronájem místnosti - nebytového prostoru č. 9 ve 2. nadzemním podlaží bytového
domu Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2 pro paní A. V. na dobu neurčitou za
nájemné dle „Zásad“, za účelem uskladnění věcí,
3. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 01/2019/SBF-OMH v objektu
Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2 pro paní A. V. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 03 37 19
Rada města projednala nutnost restaurátorských prací na sousoší sv. Víta, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě v Děčíně a po úpravě
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace projektu „Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě v Děčíně“ a
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě v Děčíně“ s tím, že přijetí
dotace bude schváleno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 19 03 39 01
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III,
Březová 369/25, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Březová 33 v době vyhlášených jarních prázdnin
od 18.02.2019 do 22.02.2019 z organizačních a technických příčin.
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Usnesení č. RM 19 03 39 02
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů v termínu od 15.04.2019 do 17.04.2019 a od 09.05.2019
do 10.05.2019 z organizačních a technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 03 39 03
Rada města projednala žádost Pedagogického centra Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s., IČ 25497405, se sídlem Pionýrů 2806,
434 01 Most o poskytnutí dotace na rok 2019 a
rozhodla
1. o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč na činnost pobočky
Děčín v roce 2019,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 19 03 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 8.994,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 4 žáky v období od 04.02.2019 do 28.06.2019.
Usnesení č. RM 19 03 39 05
Rada města projednala vyúčtování účelového investičního příspěvku Městského divadla
Děčín, p. o. „Digitální projektor“ a
souhlasí
s využitím investičního příspěvku ve výši 16.030,00 Kč příspěvkovou organizací Městské
divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 673692 na údržbu a opravy budovy
Městského divadla Děčín.
Usnesení č. RM 19 03 39 06
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 ohledně organizačního a finančního zajištění Hudebního
festivalu Labefest, Mladého Labe a Labského streetballového poháru v rámci Městských
slavností Děčín 2019 a
schvaluje
ceník pronájmu v rámci Městských slavností 2019 - catering/atrakce dle důvodové zprávy a
uděluje
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zmocnění příspěvkové organizaci Děčínská sportovní p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 k uzavření nájemních smluv s provozovateli zábavných atrakcí a prodejních
stánků na nájem pozemků v rámci Městských slavností Děčín 2019 a k uzavření smluv
s partnery.
Usnesení č. RM 19 03 39 07
Rada města projednala návrh spolupráce mezi statutárním městem Děčín a projektem Malá
Paříž v Teplicích a
souhlasí
s realizací tohoto projektu v Děčíně v roce 2019 pod názvem Rogalo DC 2019.
Usnesení č. RM 19 03 39 08
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 ve výši 886.587,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 03 39 09
Rada města projednala žádost ředitele/ředitelky:
- Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
- Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd od 01.09.2019, a to v Základní škole Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín
IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, Základní škole Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 19 03 39 10
Rada města projednala informace od ředitele/ředitelky:
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a
bere na vědomí
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přerušení činnosti školních družin v době vyhlášených jednodenních pololetních prázdnin
dne 01.02.2019.
Usnesení č. RM 19 03 42 01
Rada města projednala návrh smlouvy č. UL_2018/0053 - Smlouva s vlastníkem technické
infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury, realizace přeložky sdělovacího vedení České
telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN a.s.), ke které dojde v rámci akce –
„Rekonstrukce místní komunikace Čertova Voda“ a
schvaluje
uzavření smlouvy č. UL_2018/0053 - Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě
stávající infrastruktury, realizace přeložky sdělovacího vedení České telekomunikační
infrastruktury a.s. (CETIN a.s.), ke které dojde v rámci akce – „Rekonstrukce místní
komunikace Čertova Voda“.
Usnesení č. RM 19 03 42 02
Rada města projednala návrh dodatku č. 6 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného
oplocení v ul. Práce a
schvaluje
dodatek č. 6 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka
oplocení Sportovního klubu Děčín, z.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů,
jejich maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak
diskriminujících témat.
Usnesení č. RM 19 03 42 03
Rada města projednala prodloužení lhůty trvání pro tvorbu legálního graffiti v ulici
Benešovská - podchod do 31.12.2020 a
schvaluje
prodloužení lhůty trvání pro tvorbu legálního graffiti v ulici Benešovská - podchod
do 31.12.2020.

Ing. Vladislav Raška v. r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku, finance a majetek

v zastoupení za nepřítomného primátora
Jaroslava Hroudu
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