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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 20. srpna 2019

Usnesení č. RM 19 14 29 02
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Datová
integrační platforma v Ústeckém kraji“.
Usnesení č. RM 19 14 29 03
Rada města projednala návrh na nominaci člena za statutární město Děčín do odborné
komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky a
navrhuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů za statutární město Děčín do Regionální komise Předsednictva Svazu
měst a obcí České republiky Ing. Vladislava Rašku, náměstka primátora pro územní
a investiční rozvoj.
Usnesení č. RM 19 14 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 04 04 15 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města
č. ZM 19 04 04 15 ze dne 25.04.2019 a vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 19 14 31 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2020 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020.

Usnesení č. RM 19 14 31 02
Rada města projednala schválení aktualizovaného Manuálu vizuální identity statutárního
města Děčín a
schvaluje
aktualizovaný Manuál vizuální identity statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 14 31 03
Rada města projednala návrh dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby číslo 2019/07353 a
schvaluje
dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 2019/07353.
Usnesení č. RM 19 14 31 04
Rada města projednala návrh Směrnice č.13–10 O užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů, datových modemů a SIM karet a
schvaluje
Směrnici č.13–10 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů
a SIM karet.
Usnesení č. RM 19 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 123/2019 – č. RO 164/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 26.735 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 26.735 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 14 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Bezručova
– úsek č. X. 5“ v předpokládané hodnotě 5.202.611,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 14 36 02
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Výspravy komunikací litým asfaltem“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení a
rozhodla
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o zadání veřejné zakázky společnosti ASFALTSERVIS s.r.o., IČO 04136527 se sídlem
Na Truhlářce 1581/25, Praha. Nabídková cena činí 1.329,90 Kč bez DPH za 1 m² opravené
vrstvy komunikace certifikovaným materiálem (LA).
Usnesení č. RM 19 14 36 04
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Městské divadlo
Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222, odst. 4, 5, 6, Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-0229/OR ze dne
20.05.2019 v hodnotě 970.075,48 Kč bez DPH,
2. o prodloužení doby realizace stavebních prací o 50 dnů.
Usnesení č. RM 19 14 36 05
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí“ zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14,
Praha, IČO 25751018, který v rámci hodnocení získal nejvyšší počet bodů (nabídková cena
70 %, doba realizace 30 %). Nabídková cena 12.773.848,58 Kč bez DPH, doba realizace
98 dnů.
Usnesení č. RM 19 14 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace
skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené nadlimitní řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 65 %, kvalita účastníka 20 % a doba realizace 15 % (dále dělenou
dle jednotlivých etap);
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhr. Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Ing. Anna Lehká),
Štěpánka Špačková (náhr. Pavel Prach).
Usnesení č. RM 19 14 36 07
Rada města projednala námitky účastníka ZEMPRA DC s.r.o., IČO 25480065 proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem “Rekonstrukce
venkovní kanal. a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice“ a
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rozhodla
tuto námitkou odmítnout.
Usnesení č. RM 19 14 37 01
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce kompaktního mycího stroje a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí
1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238 a Basketbalovým klubem Děčín z.s., se sídlem
Maroldova 1279/2, Děčín I, IČO: 49888366 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 14 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 51 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře 307 m2.
Usnesení č. RM 19 14 37 03
Rada města projednala záměr přípravy a realizace akustických úprav a osvětlení v objektech
ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín I a ŠJ Jungmannova 640/3, Děčín IV a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akustických úprav a osvětlení v objektech ŠJ Sládkova 1300/13,
Děčín I a ŠJ Jungmannova 640/3, Děčín IV.
Usnesení č. RM 19 14 37 04
Rada města projednala záměr realizace instalace automatických dveří v objektu Školní
jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 a
schvaluje
záměr realizace instalace automatických dveří v objektu Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 640/3.
Usnesení č. RM 19 14 37 05
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – v rámci stavby „Rekonstrukce MK Čertova Voda“
na pozemcích p. č. 125/1, 147/2, 147/4, 238/1, 1121/1, 1122/1, 1122/2, 1132/2,
1138/1, 1138/2 a p. č. 1320 vše v k. ú. Prostřední Žleb pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, za cenu
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dle znaleckého posudku vyhotoveného po ukončení stavby, min. 10.000,00 Kč +
DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu – v rámci stavby „Rekonstrukce MK Čertova Voda“
na pozemcích p. č. 125/1, 147/2, 147/4, 238/1, 1121/1, 1122/1, 1122/2, 1132/2,
1138/1, 1138/2 a p. č. 1320 vše v k. ú. Prostřední Žleb pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, za cenu
dle znaleckého posudku vyhotoveného po ukončení stavby, min. 10.000,00 Kč +
DPH.
Usnesení č. RM 19 14 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1235 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 14 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 527/2 a 77/5 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu a s ním souvisejících objektů
(stavba DC 007 220) a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka zařízení, za cenu 88 Kč/m2 + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 19 14 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 724/1 a 747 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod
a kanalizace - stavba DC 007 286) 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 1.000 Kč/síť + ostatní
náklady + DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 724/1 a 747 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod a kanalizace
- stavba DC 007 286) 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 1.000 Kč/síť + ostatní náklady +
DPH.
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Usnesení č. RM 19 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 340 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt
na pozemku p. č. 311 v k. ú. Děčín – Staré Město 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 pozemku p. č. 311 v k. ú. Děčín –
Staré Město, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 14 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 340 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 340 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 14 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2760 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro RD na pozemku p. č. 2859/2, 2859/3
v k. ú. Podmokly 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 pozemku p. č. 2859/2, 2859/3 v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 14 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1555 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 pozemku p. č. 1670 v k. ú. Krásný Studenec, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1555 v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení,
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provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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
pozemku p. č. 1670 v k. ú. Krásný Studenec, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 14 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 334, 423, 392/5, 392/16, 390, 389/1, 387, 385/1 a 385/2
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
částí pozemků p. č. 334, 423, 392/5, 392/16, 390, 389/1, 387, 385/1 a 385/2
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 14 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 170/11, 497, 164/1, 163/2, 501/1 v k. ú. Dolní Žleb 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. 170/11, 497, 164/1, 163/2, 501/1 v k. ú. Dolní Žleb 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 14 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemku p. č. 2984 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek
p. č. 1969 v k. ú. Děčín a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 1969 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 19 14 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 27/1 o výměře 113 m2 a části
pozemku p. č. 27/3 o výměře 138 m2 v k. ú. Krásný Studenec pod stavbou místní účelové
komunikace mezi statutárním městem Děčín a manž. M. a L. B. za cenu 11.295 Kč/rok,
na dobu určitou – 4 roky s platností od 01.10.2019 s tím, že pronajímatel 1) umožní nájemci
na nezbytně potřebnou dobu vstup na oplocené části pronajatých pozemků pro potřeby
správce veřejného osvětlení z důvodu údržby, opravy, rekonstrukce či odstranění vedení
a sloupů veřejného osvětlení, 2) se zdrží všeho, co by vedlo k ohrožení vedení VO, zejména
stavební činnosti a výsadby stromů v trase vedení VO.
Usnesení č. RM 19 14 37 17
Rada města opětovně projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 7 200 m2
v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 19 14 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2833/2a – 101/2010 ze dne 15.09.2010
na pronájem části pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín, ve smyslu zúžení nájemce, a to tak,
že jediným nájemcem bude L. N. za účelem provozování sběrny kovů, za cenu 2.700 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Prostřední
Žleb a
schvaluje
pronájem částí 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, pro ČR – SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. Stavební
správou západ, za cenu 65.610 Kč/rok, za účelem realizace stavby „Optimalizace traťového
úseku Děčín východ (mimo) – Děčín – Prostřední Žleb (mimo)“, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 14 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 18 o výměře 117 m2, p. č. 19/1 o výměře 1 303 m2 a p. č. 20
o výměře 333 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pro P. K. na zahradu, za 1.877 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 19 14 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2832 o výměře cca 206 m2, části pozemku p. č. 2833/2
o výměře cca 145 m2 a části p. č. 2834/2 o výměře cca 653 m2, vše v k. ú. Děčín, za účelem
realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km 0,900 - 1,400“, pro Lesy ČR s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, za cenu 45 Kč/m2 na dobu neurčitou s počátkem
nájmu dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby.
Usnesení č. RM 19 14 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 682/1 (cca 24 m2) a p. č. 687/3
(cca 60 m2) v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 19 14 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 1205 (dle geometrického plánu
č. 2651-107/2019 se jedná o p. č. 1205/4 o výměře 9 m2 a díl „a“ o výměře 4 m2) v k. ú.
Děčín, pro N. M. C. za cenu 2.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 14 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2979 v k. ú. Děčín
o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 2651-107/2019 se jedná o díl „b“).
Usnesení č. RM 19 14 37 25
Rada města projednala problematiku směny částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 15 37 25 ze dne 04.09.2018, týkající se směny částí
pozemků v k. ú. Chrochvice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 06 29 ze dne 20.09.2018, týkající
se směny částí pozemků v k. ú. Chrochvice, v plném znění,
2. směnu:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4, část pozemku
p. č. 677/1 a část pozemku p. č. 270/1 vše v k. ú. Chrochvice (dle geometrického
plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „i“ o výměře 2 m2, díl „g“ o výměře 56 m2 a díl
„f“ o výměře 132 m2), do vlastnictví spol. Dugeen s.r.o., Karlovo náměstí 290/16,
Praha 2, za cenu 172.710,00 Kč + ostatní náklady,
• do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1
v k. ú. Chrochvice (dle geometrického plánu č. 593-16/2018 se jedná o díl „d“
o výměře 71 m2 a díly „b+c“ o výměře 229 m2), z vlastnictví spol. Dugeen s.r.o.,
Karlovo náměstí 290/16, Praha 2, za cenu 272.710,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 14 37 26
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 79/1 a 78/3 v k. ú.
Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2) s tím, že je
nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované Ing. Miroslavem Ouzkým, tzn., že
následné oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového
trojúhelníku.
Usnesení č. RM 19 14 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2060 v k. ú. Děčín
o výměře 241 m2.
Usnesení č. RM 19 14 37 28
Rada města projednala návrh na výkup pozemku p. č. 551 v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 551 o výměře 173 m2 v k. ú. Chrochvice,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.,
Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice do majetku města, za cenu dle znaleckého
posudku, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 14 37 29
Rada města projednala nabídku na výkup částí pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemku p. č. 271/20, dle geometrického plánu
č. 771-83/2017 nově ozn. jako p. p. č. 271/21 o výměře 9 m2 a díly „a“ + „b“ o výměře 2 m2,
v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví p. V. P.
do majetku města, za cenu 9.900,00 Kč + poplatek za užívání pozemku bez nájemního
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vztahu za období od 26.01.2017 do doby vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí +
ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 19 14 37 30
Rada města projednala návrh na majetkoprávní urovnání po dokončení akce „Most č. ev.
DC-044P u Promptusu, Děčín - spojnice ul. Březová - Krokova“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 305/5 v k. ú. Děčín - Staré Město
(dle geometrického plánu č. 911-342/2018 se jedná o p. č. 305/10 o výměře 17 m2)
od manželů Š. a J. V. za cenu 1.200 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. RM 19 14 37 31
Rada města projednala návrh na nabytí do majetku souboru nemovitostí v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí, a to pozemku p. č. 2640 zast.pl., o výměře
262 m2 včetně stavby bez čp/če obč.vyb., p. č. 2641 zast.pl., o výměře 1 256 m2 včetně
stavby čp. 596, jiná st., p. č. 2642 zast.pl., o výměře 1 966 m2 včetně stavby bez čp/če
obč.vyb., p. č. 2643 zast.pl., o výměře 1 468 m2 včetně stavby čp 595, jiná st., p. č. 2644
zast.pl., o výměře 1 510 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2645 zast.pl., o výměře
1 332 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2646 zast.pl., o výměře 762 m2 včetně stavby
bez čp/če jiná st., p. č. 2647 zast.pl., o výměře 1 164 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st.,
p. č. 2648 ostat.pl., o výměře 6 149 m2 vše v k. ú. Děčín z vlastnictví ČR - Správa státních
hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Malá Strana, 15000 Praha 5 do majetku statutárního
města Děčín formou bezúplatného převodu.
Usnesení č. RM 19 14 37 32
Rada města projednala žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 805 o výměře
1 388 m2 v k. ú. Podmokly ve vlastnictví společnosti MAPE REAL a.s., se sídlem
Resslova 638/6, Děčín IV, dle čl. VII Kupní smlouvy č.j. OMH/67565/10/12/Cer.
Usnesení č. RM 19 14 37 33
Rada města projednala informace, vztahující se k možnému vlastnictví stavby jezu na části
p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín a tyto
bere na vědomí
a
rozhodla
o dalším postupu ve věci vlastnictví stavby jezu na části p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín tak, že je
nutné učinit právní kroky, vedoucí k rozhodnutí soudu o vlastnictví stavby jezu v neprospěch
statutárního města tzn., že statutární město Děčín nemá vůli stavbu jezu na části
p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín vlastnit, neboť nedisponuje nabývacím titulem ke stavbě jezu na
části p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 19 14 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.
v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

č. 425/14

Usnesení č. RM 19 14 37 35
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/15
v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 14 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 14 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 646/2 o výměře 360 m2,
p. č. 664/3 o výměře 8 345 m2, p. č. 664/4 o výměře 1 214 m2, p. č. 665 o výměře 1 195 m2
a p. č. 666 o výměře 181 m2 vše k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 19 14 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb formou
dohadovacího řízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 886/12 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře
763 m2 formou dohadovacího řízení s tím, že stanovená cena pro prodej pozemku
dle „Zásad" činí 228.900,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení.
Usnesení č. RM 19 14 37 40
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p.o. o pronájem nebytového
prostoru kinokavárny a baru v Kině Sněžník, Děčín IV a
schvaluje
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pronájem nebytového prostoru 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
pro společnost ZA BAREM s.r.o., se sídlem Podmokelská 753/29, 405 02 Děčín IV,
IČO: 08381437.
Usnesení č. RM 19 14 37 41
Rada města projednala návrh dohody o ukončení smlouvy VS 650800301 a
schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy VS 6508003017, č.j.: 27916/2019-SŽDC-OŘ UNL-SOČ
uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234 a statutárním městem Děčín, se sídlem
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, IČO: 00261238 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 19 14 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí daru na spolufinancování sociální služby Správě
zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančního daru na spolufinancování sociální služby Správě zdravotních
a sociálních služeb v Chebu, p.o. ve výši 10.000,00 Kč,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 19 14 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,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu F. H. a paní H. H. a to z důvodů trvalého pobytu
mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 19 14 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,- Kč za bytovou jednotku č. 63
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.
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Usnesení č. RM 19 14 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. 93
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 14 38 05
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. 92
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 14 38 06
Rada města projednala žádost CSS Děčín, p.o. o udělení souhlasu zřizovatele s pořízením
investičního majetku, a to automobilu Renault Kangoo z investičního fondu a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to automobilu Renault Kangoo v hodnotě 84.700,00 Kč
včetně DPH z investičního fondu.
Usnesení č. RM 19 14 38 07
Rada města projednala žádosti o dotace do sociální oblasti pro rok 2019 a
rozhodla
o poskytnutí dotací do sociální oblasti pro rok 2019 dle důvodové zprávy a příloh:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. Odborné sociální poradenství - 0,00 Kč,
2. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Ústeckého
kraje, p.s. – Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín a Tlumočnické služby
Teplice a okolí – 30.000,00 Kč,
3. Spolek Severka, z.s. - Pomůcky pro Hvězdíky - 0,00 Kč,
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 14 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
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s přijetím finančního daru ve výši 50.150,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 10 žáků v období od 02.09.2019 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 14 39 02
Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín, kteří se podíleli na organizaci Městských slavností Děčín 2019 a
schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 14 39 03
Rada města projednala návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci Hudebního
festivalu Labefest 2020 v rámci Městských slavností Děčín 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit:
1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2020 v rámci Městských slavností
Děčín 2020 v termínu od 15.05.2020 do 16.05.2020,
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2020 s rozpočtem 950.000,00 Kč
v rámci schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 19 14 39 04
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o úpravu ceníku pro venkovní sportoviště v Aquaparku Děčín a
schvaluje
změnu ceníku s účinností od 01.09.2019 v tomto znění:
1. Beachvolejball, nohejball:
červenec - srpen:
30 Kč/os./hod. + 20 min. úklid kurtu, převlečení
zbytek roku:
25 Kč/os./hod. + 20 min. úklid kurtu, převlečení
červenec - srpen:
zbytek roku:
2. Streetball:
červenec - srpen:
zbytek roku:
červenec - srpen:
zbytek roku:

70 Kč/os./hod. + plavání ve venkovním areálu 1,5 hod.
60 Kč/os./hod. + plavání ve venkovním areálu 1,5 hod.
15 Kč/os./hod. + 20 min. úklid kurtu, převlečení
10 Kč/os./hod. + 20 min. úklid kurtu, převlečení
55 Kč/os./hod. + plavání ve venkovním areálu 1,5 hod.
45 Kč/os./hod. + plavání ve venkovním areálu 1,5 hod.

Usnesení č. RM 19 14 39 05
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
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prodloužení plánovaného přerušení provozu Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97 v měsíci
červenci a srpnu 2019 z technických příčin o jeden týden, tj. do 30.08.2019.
Usnesení č. RM 19 14 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 100.234,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 14 39 07
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
s přijetím finančního daru ve výši 83.446,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 44 žáků v období od 02.09.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 14 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 v celkové výši 1.051.891,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 14 42 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo č. 2019-0671/OKD mezi statutárním městem
Děčín a DC Avex s.r.o. ve věci „Výměna stávající dešťové kanalizace ul. Tyršova, Děčín I,
v úseku mezi objekty čp. 1095 – 1069 ul. Tyršova, Děčín I“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 2019-0671/OKD mezi statutárním městem Děčín a DC Avex s.r.o.
ve věci „Výměna stávající dešťové kanalizace ul. Tyršova, Děčín I, v úseku mezi objekty
čp. 1095 - 1069 ul. Tyršova, Děčín I“.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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