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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 9. července 2019

Usnesení č. RM 19 13 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala výroční zprávu představenstva
akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., za rok 2018 a návrh na určení
auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 a
schvaluje
1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2018,
2. Roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na úhradu ztráty,
3. Výši měsíčních odměn pro období od 07/2019 do 06/2020
• předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
• člena představenstva 9.000,00 Kč,
• předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
• člena dozorčí rady 7.000,00 Kč,
4. Auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 firmu ADaKa s.r.o., IČ:25454510,
číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad
Labem a
bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2018.
Usnesení č. RM 19 13 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu o 3 zaměstnance statutárního města Děčín zařazené
do Magistrátu města Děčín k personálnímu posílení jednotlivých agend:
1 zaměstnanec - programový a kulturní pracovník do odboru školství a kultury,
1 zaměstnanec - referent hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství,
1 zaměstnanec - referent hospodaření s majetkem do odboru komunikací a dopravy a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 3 zaměstnance:
1 zaměstnanec - programový a kulturní pracovník do odboru školství a kultury,
1 zaměstnanec - referent hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství,
1 zaměstnanec - referent hospodaření s majetkem do odboru komunikací a dopravy a

stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.08.2019 na 281, 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 zaměstnanců do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 19 13 30 02
Rada města projednala návrh na jmenování člena Sportovní komise a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Igora Bayera členem Sportovní komise.
Usnesení č. RM 19 13 31 01
Rada města projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 01/OMH/2013 a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 01/OMH/2013 o nájmu nebytových prostor v objektu
Raisova č.p. 1155/3, Děčín IV, s pronajímatelem JAW.cz s.r.o., Slovanská 861/40, Děčín VI.
Usnesení č. RM 19 13 31 02
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému VERA Radnice o moduly
Rozhraní na platební automat Payment4U a Městská policie – pátrání vozidla, osoby a
schvaluje
nákup těchto modulů a uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře
programového vybavení VERA Radnice č. 2013-0859/OPO, kterým se navýší cena roční
technické podpory za informační systém VERA Radnice o 29 180,00 Kč bez DPH, jak je
uvedeno v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 19 13 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín,
p. o. - Ing. Antonína Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín na valné hromadě
Honebního společenstva Krásný Studenec konané dne 31.07.2019 a
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Jaroslava Hroudu uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.
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Usnesení č. RM 19 13 34 02
Rada města projednala přijetí peněžitého daru ve výši 80 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby v roce 2019 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata, do majetku města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 107/2019 – č. RO 122/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 6.248 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 6.248 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 13 35 02
Rada města projednala žádost paní D. J. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 209 na p. p. č. 191 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní D. J. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
192 v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. 209 na p. p. č. 191 v k. ú.
Křešice 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 13 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Sanace
suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín“, v předpokládané hodnotě
3.960.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena,
20 % doba realizace (maximálně 240 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 13 37 01
Rada města projednala žádost TJ UNION Děčín - spolek o podporu správy majetku a
bere na vědomí
informaci ohledně podání žádosti o dotaci na provoz fotbalového hřiště ve správě TJ UNION
Děčín - spolek.
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Usnesení č. RM 19 13 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1452/5, 1453, 1214/2, 862/2, 1452/2, 1452/3, 863/22,
1571, 1420/1, 1420/4, 1437/4, 1557/9, 1455/7, 1455/1 a st. p. č. 797 vše 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 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. 1452/5, 1453, 1214/2, 862/2, 1452/2, 1452/3, 863/22, 1571,
1420/1, 1420/4, 1437/4, 1557/9, 1455/7, 1455/1 a st. p. č. 797 vše 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 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 13 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 52/1, 1134/8 a 1134/13 vše v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky
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 přípojky, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 52/1, 1134/8 a 1134/13 vše v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky
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 přípojky, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 13 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit silniční most DC-004L v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení v celkové délce 10,91 m
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
500,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 19 13 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a

4

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 468 v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce elektro přípojky pro novostavbu hospodářské budovy
na p. p. č. 456/3 v k. ú. Křešice u Děčína a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka přípojky, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 13 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2712 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
části pozemku p. č. 2712 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 13 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1715, 1931/1, 1314/1, 1291, 1315, 1318 a 1322 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. 1715, 1931/1, 1314/1, 1291, 1315, 1318 a 1322 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 13 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1715 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
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. 1715 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 13 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby mikropilot, elektrické a vodovodní
přípojky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka zařízení, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce stavby mikropilot, elektrické a vodovodní přípojky
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
zařízení, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 13 37 10
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 19 10 37 01 ze dne 28.05.2019 ve smyslu změny textu
z původního „…. p. č. 1230/1, 1231/1, 1231/2, 1052/2, 1232, 1014/21, 1014/16, 1228, 1216,
1227/1, 1015/1, 899/49, 1229, 1225, 1217, 1051/16, 1047/48, 1227/2 vše v k. ú. Horní
Oldřichov…“ na nový text „…. p. č. 1230/1, 1231/1, 1231/2, 1025/2, 1232, 1014/21, 1014/16,
1228, 1216, 1227/1, 1015/1, 899/49, 1229, 1225, 1217, 1051/16, 1047/48, 1227/2 vše v k. ú.
Horní Oldřichov…“ z důvodu administrativní chyby.
Usnesení č. RM 19 13 37 11
Rada města projednala havárii mořského akvária v Expozici Rajské ostrovy a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 18 20 37 09 v plném znění a
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 7, odst. 1, písmene d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele pro akci Oprava mořského akvária v Expozici Rajské
ostrovy, Teplická 19/24, Děčín IV a
pověřuje
ředitelku Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna, p.o., paní Kateřinu Majerovou
k podpisu smlouvy o dílo v hodnotě 429.525,80 Kč vč. DPH s firmou PAVLICA Květoslav,
Na Stráni 538, 686 05 Uherské Hradiště, IČO: 12416011 a zajištění realizace opravy
mořského akvária v Expozici Rajské ostrovy.
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Usnesení č. RM 19 13 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 326 k. ú. Vilsnice o výměře 1 494 m2 za účelem užívání jako
zahrada pro pana P. D. za cenu 1.747 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 13 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1452/8 o výměře 302 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, na zahradu, pro
pana R. F. za cenu 604 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 13 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 600/1 o výměře 1 207 m2 v k. ú.
Bynov a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 19 13 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 1003 a p. č. 1009/1 o celkové výměře cca 450 m2 vše v k. ú.
Děčín, na zahradu, pro pana O. K. za cenu 900 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 13 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře 60 m2 za účelem užívání
jako zahrada pro pana I. C. za cenu 120 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 13 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře 120 m2 za účelem užívání
jako zahrada pro pana J. S. za cenu 240 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 19 13 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 7 200 m2
v k. ú. Lesná u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 19 13 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku 532 o výměře cca 40 m2 v k. ú. DěčínStaré Město.
Usnesení č. RM 19 13 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 863/9 o výměře 12 066 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, se spol. Chart Ferox a.s., se sídlem Ústecká 30, Děčín V, dohodou ke dni
09.07.2019.
Usnesení č. RM 19 13 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1322 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 75 m2.
Usnesení č. RM 19 13 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1322 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2).
Usnesení č. RM 19 13 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1586/2 o výměře
cca 102 m2, část pozemku p. č. 3021 o výměře cca 211 m2 a část pozemku p. č. 1588/2
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 19 13 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2804 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2804 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1 160 m2).
Usnesení č. RM 19 13 37 25
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 38/U/MB/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod pozemku p. č. 276/42 o výměře 154 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 13 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. Děčín-Staré
Město do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 35/U/MB/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod pozemku p. č. 709/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 13 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. Děčín-Staré
Město do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 37/U/MB/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod pozemku p. č. 605 o výměře 105 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 13 37 28
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků (majetkoprávní urovnání) a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr města směnit:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 224/2 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 2,00 m2),
• do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 276/93 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 3,00 m2).
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Usnesení č. RM 19 13 37 29
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 224/2 v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 224/2 v k. ú. Děčín o výměře
cca 1,50 m2 za účelem parkování jednostopého vozidla v návaznosti na majetkové narovnání
k části pozemku p. č. 276/93 v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 19 13 37 31
Rada města vzala na vědomí informace o správě kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 13 37 32
Rada města projednala žádost pana Z. a paní R. o pronájem místnosti a
schvaluje
1. pronájem místnosti - nebytového prostoru č. 10 ve 3. nadzemním podlaží bytového
domu Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2 pro pana M. Z. a paní I. R. na dobu
neurčitou za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby, za účelem uskladnění
věcí,
2. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 07/2019/SBF-OMH v objektu
Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2, pro pana M. Z. a paní I. R. v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 19 13 37 33
Rada města projednala zhoršující se technický stav části jižní stěny Dlouhé jízdy na úrovni
Glorietu a návrh na rozšíření zadání projektové dokumentace Obnova Dlouhé jízdy
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 19 13 37 34
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků p. č. 134 a 135 v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 134 o výměře cca 138 m2 a části pozemku p. č. 135 o výměře
cca 243 m2, vše v k. ú. Děčín - Staré Město, na zahradu, pro paní L. F. za cenu 762,00 Kč
na dobu neurčitou.

Usnesení č. RM 19 13 37 37
Rada města projednala informaci o průběžném plnění plánu oprav a údržby majetku
ve výpůjčce příspěvkových organizací k 30.06.2019 a
bere na vědomí
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informaci o průběžném plnění plánu oprav a údržby majetku ve výpůjčce příspěvkových
organizací k 30.06.2019 a
schvaluje
aktualizaci plánu oprav a údržby majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací pro rok
2019.
Usnesení č. RM 19 13 37 38
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 19 10 37 07 ze dne
28.05.2019 týkající se vydání souhlasného stanoviska s využitím části pozemku p. č. 668
v k. ú. Děčín v rámci pořádání hudební akce „Na Šibeničním vrchu“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 10 37 07 ze dne 28.05.2019 v plném znění.
Usnesení č. RM 19 13 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. 58
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 13 38 02
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. 52
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 19 13 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. 9
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.
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Usnesení č. RM 19 13 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 1.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 85
o velikosti 25 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 13 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Markvartice, příspěvková
organizace na finanční příspěvek pro žáky školy s trvalým pobytem v Děčíně ve výši
100,00 Kč a
neschvaluje
finanční příspěvek pro žáky školy s trvalým pobytem v Děčíně ve výši 100,00 Kč za účelem
částečné úhrady nákladů výchovně vzdělávacího výjezdu.
Usnesení č. RM 19 13 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o pořízení movitého majetku a převod 40.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu
investic a
souhlasí
s pořízením 2 ks klimatizačních jednotek v předpokládané výši 93.080,00 Kč s DPH
a použitím části rezervního fondu ve výši 40.000,00 Kč k posílení fondu investic.
Usnesení č. RM 19 13 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání projektů v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora
mládeže“ na rok 2019 se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2019 a
schvaluje
podání projektu „Duhový závod“ se spoluúčastí ve výši 18.700,00 Kč a projektu KORFBAL
MANIA „Pod korfbalovým košem jsou si všichni rovni“ se spoluúčastí ve výši 47.100,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 13 39 04
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace o souhlas s přijetím účelového daru a s pořízením movitého majetku
a
souhlasí
s přijetím finančního účelového daru ve výši 42.304,00 Kč určeného na pořízení
bublinkového sloupu s barevnými míčky a s pořízením tohoto movitého majetku.
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Usnesení č. RM 19 13 39 05
Rada města projednala opatření směrovaná na podporu a rozvoj Základní školy
Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
záměr navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace na platy učitelů dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 19 13 39 06
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám., příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v sedmých třídách
a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve dvou
sedmých třídách Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková
organizace na počet 33 žáků ve třídě.
Usnesení č. RM 19 13 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, 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 22.680,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 4 žáky v období od 01.09.2019 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 13 39 08
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 na počet 28, 25 a 25 dětí.
Usnesení č. RM 19 13 39 10
Rada města projednala návrh rozpočtu na akci Tyršův Děčín 2019 financovanou městem a
schvaluje
rozpočet v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 13 39 12
Rada města projednala žádost o mimořádnou individuální dotaci do 50.000,00 Kč
Sportovního klubu Děčín, z.s. v oblasti sportu na rok 2019 a

13

rozhodla
1. poskytnout pro rok 2019 mimořádnou individuální dotaci ve výši 50.000,00 Kč pro
Sportovní klub Děčín, z.s., IČ: 00524417, Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02
Děčín a
2. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2019 v předloženém
znění.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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