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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 26. února 2019
Usnesení č. RM 19 04 30 01
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, Sociální a zdravotní komisi
a po úpravě
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedkyní komise paní Mgr. Marii Blažkovou
a členy komise paní Mgr. Ivu Matějovskou, Mgr. Kateřinu Fidlerovou, PhDr. Sofii Wernerovou
Dimitrovovou, pana PhDr. Marka Hoška, Zuzanu Turčekovou, DiS., a MUDr. Petra Havlíka.
Usnesení č. RM 19 04 30 02
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance k výkonu činností veřejného opatrovníka
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance - opatrovníka a

města Děčín

zařazených

stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.03.2019 na 287, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka k zařazení zaměstnance do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 19 04 30 03
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, Kulturní komisi a po úpravě
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedkyní komise paní Ing. Miroslavu Poskočilovou
a členy komise Bc. Světluši Hochwalderovou, pana Rastislava Sobíška, MgA. Dmitrije
Pljonkina, Mgr. Martina Poštu, Mgr. Radka Fridricha a Mgr. Lenku Holubcovou.
Usnesení č. RM 19 04 31 02
Rada města projednala žádost Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem,
W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v publikaci „Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu“.
Usnesení č. RM 19 04 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2018 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 04 34 02
Rada města projednala informaci o termínu konání hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací a tuto
bere na vědomí
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 04 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 16/2019 – č. RO 18/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 1.033 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 1.033 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 04 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné
zakázce na stavební práce s názvem „Zámek Děčín oprava střešního pláště, sektor E a F“,
v předpokládané hodnotě 8 717 000 Kč bez DPH, a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
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2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená ze 75 % nabídková cena
v Kč bez DPH a 25 % kvalita účastníka;
3. provádění prací ve dvou etapách - rok 2019 - sektor E a rok 2020 sektor F;
4. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká),
Barbora Hercíková (náhradník Ing. Věra Havlová),
Za OHK Děčín nebyla v termínu zaslána jména navržených členů komise.
Usnesení č. RM 19 04 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné
zakázce na stavební práce s názvem „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“
(hokejbalové hřiště, betonový skatepark, víceúčelové hřiště a příslušenství), v předpokládané
hodnotě 29,5 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená ze 70 % nabídková cena v Kč
bez DPH, 15 % termín realizace, 15 % kvalita účastníka; a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká),
Barbora Hercíková (náhradník Ing. Věra Havlová),
Za OHK Děčín nebyla v termínu zaslána jména navržených členů komise.
Usnesení č. RM 19 04 36 04
Rada města projednala změny v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební
úpravy DOZP Boletice“ a
schvaluje
úpravu zadávací dokumentace schválené usnesením rady města č. RM 19 03 36 05 dne
12.02.2019 spočívající ve:
1. změně lhůty realizace - 365 dnů od předání staveniště,
2. změně předpokládaného termínu zahájení 10/2019,
3. prodloužení termínu pro podání nabídek do 10:00 hodin, dne 25.03.2019,
4. úpravě smluvních podmínek.
Usnesení č. RM 19 04 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
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rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 16/2, 314/1, 264/1, 264/2, 264/3, 344, 368, 399/1, 401/1,
404, 2871/2, 2872, 2885, 2897, 2886/2, 2887, 2888, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2892,
2893, 2894/1, 2895, 2896/1, 2899, 2907 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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. 16/2, 314/1, 264/1, 264/2, 264/3, 344, 368, 399/1, 401/1, 404,
2871/2, 2872, 2885, 2897, 2886/2, 2887, 2888, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2892, 2893,
2894/1, 2895, 2896/1, 2899, 2907 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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 19 04 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 41/1 v k. ú. Vilsnice 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. 41/1 v k. ú. Vilsnice 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 04 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 761/34 a 761/132 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační
sítě 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. 761/34 a 761/132 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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 19 04 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1585/1 a 1585/15 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační
sítě 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. 1585/1 a 1585/15 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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 19 04 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2872, 2892, 2888, 2871/2, 659/4, 659/2, 662/1, 658
a 659/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Hálkova + 1“)
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. 2872, 2892, 2888, 2871/2, 659/4, 659/2, 662/1, 658 a 659/1
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Hálkova + 1“)
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 04 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 87, 803/1, 803/3, 1088/1, 1091/3, 1120/1, 1120/2, 1120/4, 1141/1,
1322 a 1323 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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 19 04 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 803/1, 803/3, 1088/1, 1091/3, 1120/1, 1120/2, 1120/4,
1141/1, 1322 a 1323 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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. 803/1, 803/3, 1088/1, 1091/3, 1120/1, 1120/2, 1120/4, 1141/1,
1322 a 1323 vše v k.ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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 19 04 37 08
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. 4 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro SKZ REAL s.r.o. se sídlem Tržní 110/17, Děčín IV,
IČO: 40230171, zastoupené jednatelem panem Bc. Petrem Zdobinským na dobu
neurčitou s účinností od 01.03.2019, za nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů
za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 02/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a SKZ REAL s.r.o. se sídlem Tržní 110/17, Děčín IV.
Usnesení č. RM 19 04 37 09
Rada města projednala žádost ČZS ZO Na Nivách, Děčín X o vydání souhlasného
stanoviska k uložení vodovodní přípojky pro odběr pitné vody a
schvaluje
1. vydání souhlasného stanoviska k uložení vodovodní přípojky do pozemků
p. č. 1134/8, 52/1 v k. ú. Bělá u Děčína a umístění vodoměrné šachty do pozemku
p. č. 1134/8 v k. ú. Bělá u Děčína, pro odběr pitné vody pro členy ČZS ZO Na Nivách,
Děčín X, na náklady žadatele,
2. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 53/1-102/05 ze dne 17.07.2006
na pronájem pozemků p. č. 53/10, 53/24, st. p. č. 816, st. p. č. 831 (nově označeno
po odstranění chatky jako p. č. 1618) v k. ú. Bělá u Děčína ve smyslu rozšíření
čl. V o následující text, a to po uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi statutárním
městem Děčín a společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská
1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa:
„4. Nájemce je oprávněn, na základě Smlouvy o dodávce vody č. XXXXXXX ze dne
XXXXXX, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na zřízení odběrného místa
č. evidenční XXXXXXX, umístěného na pozemku p. č. 1134/8 v k. ú. Bělá u Děčína,
z tohoto zařízení odebírat vodu.
5. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady za úhradu odebrané vody
z odběrného místa č. evidenční XXXXXXX, umístěného na pozemku p. č. 1134/8
v k. ú. Bělá u Děčína, na základě vyúčtování (fakturace) společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice v termínu stanoveném
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v tomto vyúčtování (faktuře). V případě, že se nájemce ocitne v prodlení s placením
nákladů spojených s odběrem vody, zavazuje se zaplatit sankční ujednání uvedená
ve vyúčtování (faktuře) a dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z dlužné částky za každý den prodlení“.
Usnesení č. RM 19 04 37 10
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p. č. 761/138 v k. ú. Bynov ze dne 10.08.2011 a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 761/138a – 109/2011 na pronájem části pozemku p. č. 761/138
v k. ú. Bynov, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a nájemcem spol. KNY s.r.o.,
se sídlem Smetanova 256, Česká Kamenice dle důvodové zprávy, z důvodu porušení
sjednaných podmínek v nájemní smlouvě.
Usnesení č. RM 19 04 37 12
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín z.s. o schválení podnájmu a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 02 37 29 ze dne 29.01.2019 v plném znění z důvodu
nových skutečností a
souhlasí
1. s podnájmem části nebytového prostoru sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2,
Děčín I o velikosti 30,1 m2 za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení
fyzioterapie a sociálního zařízení pro T. H.,
2. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Basketbalovým klubem Děčín z.s.,
IČO: 49888366, se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I a T. H. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 04 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 14
o velikosti 29 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 19 04 38 02
Rada města projednala částečnou rekonstrukci a přijetí vrátné služby do objektu
Krásnostudenecká 1362/104a a
schvaluje
1. realizaci částečné rekonstrukce v objektu Krásnosnostudenecká 1362/104a za
účelem krátkodobého ubytování osob v krizi a krátkodobého ubytování osob bez
přístřeší v době mrazů dle důvodové zprávy,
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2. zajištění financování vrátné služby v objektu Krásnosnostudenecká 1362/104a.
Usnesení č. RM 19 04 39 01
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Jiřinu Machačkovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2019 na období 6 let.
Usnesení č. RM 19 04 39 02
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Děčín II,
Riegrova 454/12, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Bc. Kateřinu Zimmermannovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy
Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2019 na období 6
let.
Usnesení č. RM 19 04 39 03
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Děčín I,
Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Olgu Křivohlavou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy Děčín I,
Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2019 na období 6 let.
Usnesení č. RM 19 04 39 04
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
potvrzuje
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Mgr. Jiřího Broučka na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2019
na období 6 let.
Usnesení č. RM 19 04 39 05
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Miroslava Kettnera na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy a Mateřské
školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2019 na období
6 let.
Usnesení č. RM 19 04 39 06
Rada města projednala předloženou informaci o prázdninovém provozu mateřských škol
v Děčíně a
bere na vědomí
přerušení a omezení provozu mateřských škol v Děčíně v měsíci červenci a srpnu 2019.
Usnesení č. RM 19 04 39 07
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín, IČ 00673692 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 ve výši 518.028,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 04 39 08
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p. o. o souhlas zřizovatele
s vyřazením movitého majetku a
schvaluje
částečné vyřazení movitého majetku z majetku příspěvkové organizace Městské divadlo
Děčín, p. o. - Technoart osvětlení inventární číslo 3001, z roku 1993, v pořizovací hodnotě
132.534,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 04 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
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s přijetím finančního daru ve výši 9.855,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 5 žáků v období od 04.03.2019 do 28.06.2019.
Usnesení č. RM 19 04 39 12
Rada města projednala předloženou informaci o stanovení termínu zápisu dětí
k předškolnímu vzdělávání a termínu zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2019/2020 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 04 39 13
Rada města projednala informaci od ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti sběrné školní družiny v Děčíně v době vyhlášených jarních prázdnin
od 18.02.2019 do 24.02.2019.
Usnesení č. RM 19 04 39 14
Rada města projednala informaci o termínech konání hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací a tuto
bere na vědomí
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 04 39 15
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXI, Dlouhá 112 v době vyhlášených jarních
prázdnin od 18.02.2019 do 22.02.2019 z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 19 04 39 16
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 o souhlas zřizovatele s realizací Aqua hotelu a
souhlasí
1. s realizací Aqua hotelu, který vznikne ze současné sportovní ubytovny,
2. s pořízením majetku v předpokládané hodnotě bez DPH:
chladící vestavěná deska ve výši 51.800,00 Kč
teplý vestavěný ohřívací režon ve výši 42.680,00 Kč
digestoř nástěnná s osvětlením ve výši 52.000,00 Kč
vestavná sestava nerezových pracovních ploch a skříněk ve výši 67.800,00 Kč
elektrická fritéza ve výši 75.600,00 Kč
univerzální šlehací a hnětací stroj včetně příslušenství ve výši 131.000,00 Kč
konvektomat Retigo BlueVision ve výši 218.990,00 Kč
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úklidový stroj ve výši 74.666,00 Kč
světelná reklama ve výši 150.000,00 Kč
vestavná sestava nerezových regálů ve výši 49.500,00 Kč a
schvaluje
ceník Aqua hotelu s účinností od 01.04 2019:
10 čtyřlůžkových pokojů (5 pokojů s přistýlkou)
1 třílůžkový pokoj s palandou
obsazenost 1 lůžka 1.300,00 Kč
obsazenost 2 lůžek 1.400,00 Kč
obsazenost 3 lůžek 1.950,00 Kč
obsazenost 4 lůžek 2.400,00 Kč
přistýlka 300,00 Kč
děti 0-3 roky bez nároku na lůžko 0,00 Kč
děti 4-15 let 400,00 Kč
oddíly a zájezdy 400/osoba 1.600,00 Kč
dětská postýlka 100,00 Kč
pes 100,00 Kč
v ceně je zahrnut vstup do venkovního areálu v běžné provozní době
ceny za pokoj a noc a zahrnují snídani
Storno poplatky - stávající:
15-8 dní 50 %
7-0 dní 100 %.
Usnesení č. RM 19 04 39 17
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 19/2019, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 1.590 tis. Kč a navýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní, p.o. - navýšení příspěvku
na provoz o 1.590 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 04 39 18
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 122.041,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 04 42 01
Rada města projednala návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120068260 s provozovatelem
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie o přeložce vedení ČEZ
Distribuce a.s. v rámci stavby „Oprava mostu ev.č. DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku
ČD“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120068260 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, mezi statutárním městem
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Děčín a ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly.
Usnesení č. RM 19 04 42 02
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evid. č. 2018-0318/OKD mezi
statutárním městem Děčín a společností FIRAST s.r.o. ve věci „Rekonstrukce mostu DC013L v ul. Bezručova, Děčín IV“ a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evid. č. 2018-0318/OKD mezi statutárním městem Děčín
a společností FIRAST s.r.o. ve věci „Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova,
Děčín IV“.
Usnesení č. RM 19 04 42 03
Rada města projednala návrh kupní smlouvy na pořízení samoobslužných boxů pro
parkování jízdních kol a
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol mezi
statutárním městem Děčín a BS Bike company s.r.o., IČ: 04078608 se sídlem V Úhlu 36/5,
Litice, 321 00 Plzeň.

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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