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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 25. června 2019
Usnesení č. RM 19 12 29 01
Rada města projednala výši příplatku za vedení vedoucího organizační složky Středisko
městských služeb Děčín, který je zařazen dle druhu práce do 11. platové třídy a po úpravě
stanovuje
od 01.07.2019 příplatek za vedení vedoucímu organizační složky Středisko městských
služeb Děčín v souladu s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů ve výši 6.230,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 12 29 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 06 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města
č. ZM 19 04 04 06 ze dne 25.04.2019 - rada města – vyřazeno z další kontroly.
Usnesení č. RM 19 12 29 03
Rada města projednala návrh na uzavření smluv s poskytovateli Zařízení služeb pro
Ministerstvo vnitra a T-Mobile Czech Republic a.s. o umístění převaděčů radiového signálu,
které jsou součástí varovného informačního systému a
schvaluje
uzavření smlouvy s poskytovatelem:
1. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
IČ: 67779999 o bezúplatném umístění převaděče radiového signálu, který je součástí
varovného informačního systému dle přílohy č. 1 a
2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
o právu na umístění převaděče radiového signálu, který je součástí varovného
informačního systému dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 19 12 29 04
Rada města projednala návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ve variantě I a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením
zastupitelstva č. ZM 19 02 03 01 ze dne 28. února 2019 a vydat nový Jednací řád

Zastupitelstva města Děčín ve variantě I dle doplněné přílohy tohoto materiálu s účinností
od 27.06.2019.
Usnesení č. RM 19 12 31 01
Rada města projednala návrh na zplnomocnění pana Tomislava Raka, k zastupování
statutárního města Děčín v jednání s orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami,
zejména v záležitostech spojených s projektováním a přípravou stavby veřejné komunikační
sítě „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby – Rozšíření tras –
metropolitní datová síť města Děčín“ a
souhlasí
se zplnomocněním v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 87/2019 – č. RO 103/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 10.352 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 10.352 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 12 35 02
Rada města projednala návrh na vyplacení peněžitých darů příjemcům kotlíkové dotace
v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje a
schvaluje
vyplacení peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč žadatelům č. 1 - č. 32, uvedeným v příloze
č. 1 a uzavření darovacích smluv dle vzoru v příloze č. 2
Usnesení č. RM 19 12 35 03
Rada města projednala návrh na vyplacení peněžitého daru žadatelce č. 33 paní I. T. a
schvaluje
vyplacení peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč paní I. T. a uzavření darovací smlouvy
dle přílohy č. 5.
Usnesení č. RM 19 12 35 04
Rada města projednala návrh na vyplacení peněžitého daru žadateli č. 34 panu B. P. a
schvaluje
výjimku ze schválených zásad, vyplacení peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč panu B. P.
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 7.
Usnesení č. RM 19 12 35 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 104/2019, tj. snížení výdajů § 3639 - Dotace na TI k RD - kap.
část o 100 tis. Kč a navýšení výdajů § 3713 - Dary příjemcům kotlíkové dotace – kap. část
o 100 tis. Kč na pokrytí dalších žádostí.
Usnesení č. RM 19 12 36 01
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Městské divadlo Děčín – oprava
poruch nosných konstrukcí“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019-0229/OR ze dne 20.05.2019 nemající vliv na termín dokončení
a cenu, jde pouze o upřesňující podmínky přejímky díla dle etap.
Usnesení č. RM 19 12 36 02
Rada města projednala informace o dalším postupu revitalizace sídliště Bynov a
rozhodla
zadat zakázku firmě re:architekti studie s.r.o., IČO: 05559022 na zpracování projektové
dokumentace včetně inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby na 1. etapu revitalizace
sídliště Bynov ve výši 1.821 tis. Kč bez DPH dle přiložené cenové nabídky.
Usnesení č. RM 19 12 36 03
Rada města projednala potřebu zástupu v případě nepřítomnosti statutárního zástupce
města, jemuž byla svěřena pravomoc podpisu úkonů spojených s administrací dotací
v elektronickém systému MS 2014 + a
pověřuje
vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Ing. Martinu Štajnerovou k podpisu
úkonů spojených s administrací dotací v elektronickém systému MS 2014 + po dobu
nepřítomnosti statutárního zástupce města, kterému byla tato pravomoc svěřena.
Usnesení č. RM 19 12 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Úprava sítě
veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 70 % a doba realizace 30 %;
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
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Mgr. Martin Pošta (náhr. Anna Lehká),
Jan Vančura (náhr. Renata Kuruczová).
Usnesení č. RM 19 12 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výspravy
místních komunikací litým asfaltem“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m²
opravené vrstvy komunikace certifikovaným materiálem (litým asfaltem),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody na 4 roky) a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
Mgr. Martin Pošta (náhr. Ing. Anna Lehká),
Petr Michajličenko (náhr. Petra Šivrová).
Usnesení č. RM 19 12 36 06
Rada města projednala přijetí dotace z dotačního programu Státního fondu dopravní
infrastruktury na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“.
Usnesení č. RM 19 12 36 07
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „ZOO Děčín - SO04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ a
rozhodla
o ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku č. 2018-0623/OR dle § 223 odst. 1
ZZVZ uzavřené se zhotovitelem Děčínský stavební podnik s. r. o., IČO: 4778183,
DIČ: CZ47781483, ve výši 5.880.004,49 Kč bez DPH realizačních nákladů s tím, že bude
uhrazena částka za skutečně provedené práce.
Usnesení č. RM 19 12 36 08
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „ZOO Děčín - SO04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ a
rozhodla
o zadání zakázky „ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ zhotoviteli
Děčínský stavební podnik s. r. o., IČO: 47781483, DIČ: CZ47781483, za cenu ve výši
5.189.484,00 Kč bez DPH.

4

Usnesení č. RM 19 12 36 09
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 106/2019, tj. snížení výdajů § 4357 Domov se zvláštním režimem
Křešice vč. PD - kap. část o 1.590 tis. Kč a navýšení výdajů § 3741 ZOO - SO-04 rosomák,
SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy - kap. část o 1.590 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 12 36 10
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“;
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky účastníkovi, který získal v rámci hodnocení nejvyšší počet
bodů - 96,67 bodů (hodnotící kritéria 70 % cena, 15 % termín realizace, 15 % kvalita týmu) účastníkovi SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599,
• nabídková cena 27.991.412,13 Kč bez DPH;
• 160 dnů realizace od předání stavby;
• 70 bodů kvalitu týmu.
Usnesení č. RM 19 12 36 11
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - I. etapa“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 10 36 07 ze dne 28.05.2019 v plném znění z důvodu
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo vybraným zhotovitelem HANTYCH, s.r.o.
- IČO 06659969, Janská 111, a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka HANTYCH, s.r.o. - IČO 06659969, Janská 111, dle §124 odst.
2 ZZVZ pro neposkytnutí součinnosti s tím, že dle § 41 odst. 8 ZZVZ má zadavatel
právo na plnění z jistoty vč. úroků,
2. o zadání veřejné zakázky účastníkovi SaM silnice a mosty Děčín, a.s.,
IČO 25042751, Oblouková 416, Děčín III, který v rámci hodnocení získal druhý
nejvyšší počet bodů (nabídková cena 70 %, doba realizace 30 %). Nabídková cena
10.675.869,71 Kč bez DPH, doba realizace 115 dnů.
Usnesení č. RM 19 12 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 3710/33 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce komunikačního vedení 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
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 3710/33 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce komunikačního vedení 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 12 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2648/1 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 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
části pozemku p. č. 2648/1 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 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 12 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 803/1, 817/1 a 827 vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „Reko MS Děčín – Teplická – I. etapa“) včetně příslušenství a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby,
rekonstrukce a odstranění 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, 817/1 a 827 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„Reko MS Děčín – Teplická – I. etapa“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce
a odstranění tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 12 37 04
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení č. RM 16 14 37 06 ze dne
23.08.2016, týkající se zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 16 14 37 06 ze dne 23.08.2016 ve smyslu
změny textu z původního „…za cenu dle Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po
realizaci stavby + DPH“ na nový text „…za cenu 50.000,00 Kč + DPH v zákonné sazbě“.
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Usnesení č. RM 19 12 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 90/16, 370/2, 769, 468, 90/18, 547/1, 488, 469 a 502 vše
v k. ú. Křešice u Děčína 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. 90/16, 370/2, 769, 468, 90/18, 547/1, 488, 469 a 502 vše v k. ú.
Křešice u Děčína 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 19 12 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 547/1, 545, 502, 469, 541, 468, 425/1, 373/1, 370/2, 488
a 373/3 vše v k. ú. Křešice u Děčína 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. 547/1, 545, 502, 469, 541, 468, 425/1, 373/1, 370/2, 488 a 373/3
vše v k. ú. Křešice u Děčína 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 19 12 37 07
Rada města projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
úhradu ve výši 500,00 Kč za zatížení pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem uložení plynárenského zařízení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800087532_3/VB/P na zatížení pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní Oldřichov mezi
povinným – vlastníkem pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní Oldřichov, oprávněným –
vlastníkem plynárenského zařízení „PREL, Děčín, Plynovod NTL, Reko mostu DC-004L,
č. stavby 8800087532“ a investorem stavby – statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 19 12 37 08
Rada města projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
úhradu ve výši 500,00 Kč za zatížení pozemku p. p. č. 1424/4 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem uložení plynárenského zařízení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800087532_4/VB/P na zatížení pozemku p. p. č. 1424/4 v k. ú. Horní Oldřichov mezi
povinným – vlastníkem pozemku p. p. č. 1424/4 v k. ú. Horní Oldřichov, oprávněným –
vlastníkem plynárenského zařízení „PREL, Děčín, Plynovod NTL, Reko mostu DC-004L,
č. stavby 8800087532“ a investorem stavby – statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 19 12 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2829/11-101/2018 ze dne 18.04.2018
na pronájem pozemků p. č. 2829/11, p. č. 2829/4 a p. č. 2829/3 vše k. ú. Děčín ve smyslu
rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce, a to p. L. H.
Usnesení č. RM 19 12 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2698 v k. ú. Děčín o výměře 710 m2 na zahradu pro p. J. K. za
cenu 1.210 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 12 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a k. ú. Prostřední
Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 507/1 o výměře cca 12 m2, p. č.
508/1 o výměře cca 29 m2, p. č. 668 o výměře cca 52 m2, p. č. 2865/3 o výměře cca 657 m2,
p. č. 2891/3 o výměře cca 159 m2, p. č. 2895 o výměře cca 105 m2, p. č. 2991 o výměře
cca 132 m2 vše v k. ú. Děčín, p. č. 1158/3 o výměře cca 109 m2 a p. č. 1345 o výměře
cca 203 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 19 12 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 751/9 o výměře 498 m2
a pozemek p. č. 1076/4 o výměře 25 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 19 12 37 13
Rada města projednala nabídku ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Nebočady do majetku
města a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemku p. č. 161/5 v k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 bezúplatným
převodem od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku
města,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 36/U/MB/2019 pozemku p. č. 161/5 v k. ú. Nebočady o výměře 359 m2 od ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.
Usnesení č. RM 19 12 37 14
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu na pronájem pozemků p. č. 714/2 o výměře
22 m2, p. p. č. 714/3 o výměře 20 m2, p. p. č. 714/4 o výměře 20 m2 a části p. č. 714/1
o výměře cca 93 m2 (celkem cca 155 m2) v k. ú. Děčín jako zařízení staveniště pro
společnost LT-Bau s.r.o., Varšavská 694/38, Ústí nad Labem, dohodou ke dni 04.06.2019.
Usnesení č. RM 19 12 37 18
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměru a
neschvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín čl. 4,
2. zveřejnění záměru města pronajmout dva nebytové prostory v objektu Kina Sněžník,
Podmokelská č.p. 1070, Děčín IV - Podmokly, za účelem kinokavárny (31 m2 - bar
23 m2, zázemí pro zaměstnance 8 m2) a baru (160,98 m2 - bar 64,65 m2,
soc. zařízení 12,36 m2, chodba 12,97 m2, sklad 71 m2), na dobu neurčitou, za cenu
15.000 Kč/měsíc + úhrada nákladů za služby, o celkové výměře 191,98 m2,
za podmínek:
• spotřeba elektřiny, vody a tepla bude fakturována čtvrtletně na základě skutečné
spotřeby,
• provozovny nelze pronajmout odděleně, prostory budou provozovány jedním
nájemcem,
• v jednom z prostorů bude otevřena kinokavárna kina,
• kinokavárna bude otevřena v době provozu kina minimálně od úterý do neděle
vždy od 16:30 – 20:00 hod a bude zajišťovat servis ke všem přestávkám
alternativního a dalšího speciálního programu kina (zahájení festivalu, filmový
brunch atd.),
• nájemce bude mít otevřeno při akcích a koncertech hudebního klubu hodinu před
plánovaným začátkem představení v klubu,
• součástí pronájmu nebude stánek s prodejem popcornu a nápojů na kinosál,
• nájemce provozovny na vlastní náklady dovybaví,
• pronájem zahrnuje i vybavení: chladící vitríny, stoly, židle, audiotechniku, atp.,
• zájemce předloží koncept fungování provozoven a popis předchozích zkušeností
z oboru.
Usnesení č. RM 19 12 37 19
Rada města projednala žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru a
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schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 05/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a manželi V. N. a J. N. na pronájem halového garážového stání
č. 2 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, dohodou ke dni 30.06.2019.
Usnesení č. RM 19 12 37 20
Rada města projednala žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 5 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro manžele V. N. a J. N. na dobu neurčitou s účinností
od 01.07.2019 za nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 06/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a manželi V. N. a J. N.
Usnesení č. RM 19 12 37 22
Rada města projednala nabídku na uplatnění předkupního práva k objektu čp. 470
Kamenická ul., Děčín II-Nové Město na pozemku p. č. 2058 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí nabídky v souladu s předkupním právem dle §3056
odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši 2.000.000,00 Kč od stávajících vlastníků
objektu manž. L. V. a A. V.
Usnesení č. RM 19 12 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2058 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2058 o výměře 261 m2 v k. ú.
Děčín, panu M. F. za cenu 156.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 19 12 38 02
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. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 19 12 38 03
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. 11
o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 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 19 12 38 04
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. 46
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 19 12 39 01
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 178 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 19 12 39 02
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky ředitelky příspěvkové organizace
statutárního města Děčín a
určuje
s účinností od 01.07.2019 výši tarifního platu a jeho složek ředitelce Zámku Děčín,
příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 12 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
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 10.276,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 2 žáky v období od 02.09.2019 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 12 39 04
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 dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 19 12 39 05
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o úpravu ceníku v Aquaparku Děčín a
schvaluje
změnu ceníku dle přílohy č. 1 s účinností od 01.07.2019.
Usnesení č. RM 19 12 39 06
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o pořízení movitého majetku a převod 223.438,00 Kč ze schváleného
příspěvku zřizovatele na strojní investici a
souhlasí
s pořízením 1 ks vysokorychlostní hybridní pece v celkové výši 223.438,24 Kč s DPH
a s převodem 223.438,00 Kč ze schváleného příspěvku zřizovatele na strojní investici.
Usnesení č. RM 19 12 39 07
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 105/2019, tj. snížení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní, p.o. snížení příspěvku na provoz o 223 tis. Kč a navýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní,
p.o. - vysokorychlostní pec - kap. část o 223 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 12 39 08
Rada města projednala návrh dotací ve výši do 50.000,00 Kč subjektům pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2019 a po úpravě
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2019:
1. TJ Union Děčín - spolek; Děčínská Školní liga v miniházené pro rok 2019:
24.000,00 Kč,
2. Jitka Landová, Lesná, Děčín XXXV; HARTA CUP 2019 - IV. ročník: 14.000,00 Kč,
3. KONKORDIA Děčín z.s.; Zajištění soutěží - Mistrovství ČR v turistickém závodě 21. 22.09.2019: 10.000,00 Kč,
4. Život na hraně o.s.; Nadregionální reprezentace města Děčín „Taneční skupina roku
2019“: 50.000,00 Kč,
5. Adam Fujera, Děčín VI-Letná; EOA Basketball: 3.900,00 Kč,
6. Potápěčský klub Děčín, z.s.; Neptun 2019: 17.000,00 Kč,
7. Parkur Klub Děčín z.s.; Skokové závody 2019: 0,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2019 subjektům pracujícím
v oblasti sportu pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 12 39 09
Rada města projednala aktualizaci projektových záměrů škol, školských zařízení a ostatních
PO zřizovaných statutárním městem Děčín a
schvaluje
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jejich zařazení do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP
v rámci projektu „MAP II rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín“.
Usnesení č. RM 19 12 39 10
Rada města projednala realizaci akce Léto s Blaníkem a
schvaluje
realizaci akce Léto s Blaníkem na Smetanově nábřeží dne 03.08.2019.
Usnesení č. RM 19 12 39 11
Rada města v souvislosti se zkvalitňováním kulturního a sportovního života ve městě
schvaluje
realizaci akce Tyršův Děčín ve dnech 14. - 15.09.2019 a
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
dle článku 7, odst. 1 d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele,
na dodržení postupu při zadávání veřejných zakázek na zajištění objednávky akce Tyršův
Děčín u zapsaného spolku Malá Paříž, zastoupeného Mgr. Antonínem Moravcem,
v předpokládané výši 231.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 19 12 42 01
Rada města projednala úpravu linky městské autobusové dopravy č. 515 210, č. 515 202,
č. 515 214 a
schvaluje
úpravu linky městské autobusové dopravy č. 515 210, č. 515 202, č. 515 214 pro zajištění
dopravní obslužnosti Základní školy Vojanova z městské části Jalůvčí dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 12 42 02
Rada města projednala návrh na zavedení linky č. 515 218 městské autobusové dopravy a
neschvaluje
zavedení linky č. 515 218 městské autobusové dopravy Horní Oldřichov - Na Vyhlídce.
.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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