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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 3. září 2019
Usnesení č. RM 19 15 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání náměstka primátora na zahraniční pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Ing. Jiřího Anděla, CSc., náměstka primátora pro finance, ekonomiku a majetek
na zahraniční pracovní cestu do Užhorodu, Ukrajina v termínu od 04.09.2019 do 07.09.2019.
Usnesení č. RM 19 15 29 02
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. září 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 15 30 01
Rada města projednala předložený materiál a
pověřuje
Bc. Janu Prouzovou koordinací projektu Chytrá karta.
Usnesení č. RM 19 15 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2019-2023 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Jaroslava Kratochvíla do funkce přísedícího Okresního
soudu v Děčíně na volební období 2019-2023.
Usnesení č. RM 19 15 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2019-2023 a
doporučuje

zastupitelstvu města zvolit paní Blaženu Julákovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2019-2023.
Usnesení č. RM 19 15 34 01
Rada města projednala žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů v Děčíně
o finanční dar na výstavu drobného zvířectva a
rozhodla
o poskytnutí finančního daru ve výši 9.000,00 Kč pro Základní organizaci Českého svazu
chovatelů v Děčíně na akci výstava drobného zvířectva, která se uskuteční v rámci
zahradnické a zemědělské výstavy Libverda ve dnech 20. - 22. září 2019.
Usnesení č. RM 19 15 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2019
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 19 15 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 165/2019 – č. RO 174/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 821 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 821 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 15 35 03
Rada města projednala předložený materiál a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit financování jmenovitých investičních akcí a velkých oprav
uvedených v příloze tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Děčín roku 2020
v celkovém objemu 82.418 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 15 35 04
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
v I. pololetí 2019 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 15 35 05
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 30.06.2019 a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 19 15 35 06
Rada města projednala žádost pana M. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 81 na st. p. č. 75 v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu M. B. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 75 a p. p. č. 1555/3 v k. ú. Velká Veleň k rodinnému domu č.p. 81
na st. p. č. 75 v k. ú. Velká Veleň dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 15 35 07
Rada města projednala žádost pana M. Z. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 87 na st. p. č. 76 v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu M. Z. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 76 v k. ú. Velká Veleň k rodinnému domu č.p. 87 na st. p. č. 76
v k. ú. Velká Veleň dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 15 35 08
Rada města projednala žádost pana J. P. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem J. P. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byty v objektech Labské nábřeží 66, Děčín XI
a Čsl. partyzánů 378, Děčín XXXII v celkové výši 2.860.569,00 Kč, a to o snížení na 10 %,
tj. na částku 286.057,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 15 35 09
Rada města projednala žádost pana J. K. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení nájmu
bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu.
Usnesení č. RM 19 15 35 10
Rada města opětovně projednala návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se
sídlem Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a
doporučuje

3

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění za podmínky uzavření této dohody formou notářského zápisu
s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.10.2019.
Usnesení č. RM 19 15 36 01
Rada města projednala projekt „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Chodníky podél silnice I/13 - III. etapa“
do programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - dotační titul Bezpečnost
dopravy,
2. předfinancování a zároveň spolufinancování projektu „Chodníky podél silnice I/13 III. etapa“ ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 1.356 tis. Kč
včetně DPH v rámci projektu na rekonstrukci chodníkové plochy.
Usnesení č. RM 19 15 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Elektronická spisová
služba“ v předpokládané hodnotě 5,16 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
vyhlášení předběžné tržní konzultace.
Usnesení č. RM 19 15 36 03
Rada města projednala zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2020 a
schvaluje
podání žádosti o zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2020. Přijetí příspěvku bude v případě jeho přiznání
projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 19 15 36 04
Rada města projednala projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická“ a
schvaluje
záměr realizace projektu „Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rampa a přechod pro chodce v ulici
Kamenická x Lužická“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020
v předpokládané min. výši 334.815,00 Kč vč. DPH (276.707,00 Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020
v předpokládané výši 334.815,00 Kč vč. DPH (276.707,00 Kč bez DPH).
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Usnesení č. RM 19 15 36 05
Rada města projednala výsledky hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu
města Děčín - Tvoříme Děčín 2019 a tyto výsledky
potvrzuje
a
schvaluje
zahájení přípravy a realizace projektů:
• Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem,
• Pítka na veřejném prostranství,
• Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku (Kvádrberk),
• Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem,
• Návrat ke koupání v řekách,
• Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína (vnitroblok v Zámecké ul.),
• Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku (Kvádrberk),
• Venkovní fitness nejen pro seniory (park u ZŠ Máchovo nám.),
• Lavice v lese (Červený vrch),
• Úprava cestiček v parku Bažantnice,
• Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě,
• Workoutové hřiště v Želenicích,
• Parkovací místa u hřbitova (Březiny).
Usnesení č. RM 19 15 36 06
Rada města projednala problematiku projektu „Multifunkční sportoviště u objektu zimního
stadionu“ a
schvaluje
1. zahájení realizace,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve smyslu vyčíslení DPH v absolutní hodnotě
v Kč dle požadavku MŠMT.
Usnesení č. RM 19 15 36 07
Rada města projednala stažení žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním
postižením Boletice“ a její opětovné podání do další výzvy ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace (z důvodu prodloužení termínu dokončení realizace) a
schvaluje
stažení žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“
a její opětovné podání do další výzvy ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.
Usnesení č. RM 19 15 37 01
Rada města projednala žádost pana J. N. a pana V. K. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky pro pana J. N. a pana V. K. ve výši
50 % za bezdůvodné obohacení z důvodu užívání staveb bez č.p./č.e., kůlen na pozemku
p. č. 115/4 v k. ú. Vilsnice.
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Usnesení č. RM 19 15 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2925/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2925/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 15 37 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 14 37 07 ze dne 21.08.2018, týkající se
zatížení části pozemku p. č. 393/24 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem uložení,
provozu, údržby a rekonstrukce splaškové kanalizace včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, ve smyslu změny budoucího oprávněného z původního „vlastníka pozemku
p. č. 393/1 v k. ú. Bělá u Děčína“ na nového „vlastníka zařízení, tj. SVS a.s.“ z důvodu
změny vlastnictví vybudované splaškové kanalizace.
Usnesení č. RM 19 15 37 04
Rada města projednala žádost paní A. M. (Základní organizace ČZS, osada Boletice
nad Labem, Děčín XXXII) o vydání souhlasného stanoviska se zřízení elektrické přípojky
k pozemku p. č. 45 v k. ú. Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 1 elektrické přípojky na pozemku p. č. 43, 45
v k. ú. Boletice nad Labem, po dobu trvání nájemní smlouvy, za následujících podmínek:
1. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
3. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
a majetku města o zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem,
4. po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu,
5. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
6. bude vypracována projektová dokumentace,
7. bude zakreslena stávající zeleň v okolí navrhované sítě,
8. za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
9. inženýrská síť bude navržena tak, aby neznemožňovala výsadbu a údržbu zeleně,
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10. inženýrská síť povede mimo plochy zeleně nebo po obvodu ploch zeleně, a přitom
bude respektovat normy uložení sítí nejen ve vztahu ke stávající, ale i k nově
budované zeleni,
11. uložení rozvodů nesmí omezit funkci zahrádkářské osady.
Usnesení č. RM 19 15 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a v k. ú. Bělá
u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek st. p. č. 571 o výměře 253 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov a st. p. č. 582 o výměře 1 541 m2, v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 19 15 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku 2825 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 15 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem částí
pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 134 o výměře 100 m2 a části
pozemku p. č. 135 o výměře 396 m2, vše v k. ú. Děčín - Staré Město, s paní A. K. dohodou
ke dni 03.09.2019.
Usnesení č. RM 19 15 37 08
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
p. č. 1009/1 a 1002 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 1009/1 b - 101/13 na pronájem částí pozemků p. č. 1009/1
a 1002 v k. ú. Děčín, uzavřené dne 29.11.2013 mezi statutárním městem Děčín a nájemcem
K. H. dle důvodové zprávy, z důvodu porušení sjednaných podmínek v nájemní smlouvě.
Usnesení č. RM 19 15 37 09
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
p. č. 1009/1 a 1002 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 1002, 1009/1 c - 101/2017 na pronájem částí pozemků
p. č. 1009/1 a 1002 v k. ú. Děčín, uzavřené dne 31.10.2017 mezi statutárním městem Děčín
a nájemcem A. Š. dle důvodové zprávy, z důvodu porušení sjednaných podmínek v nájemní
smlouvě.
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Usnesení č. RM 19 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 549 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 19 15 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemku pod místní
komunikací v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 25/U/Fi/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod pozemku p. č. 2361/12 o výměře 244 m2 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 15 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 100 m2).
Usnesení č. RM 19 15 37 16
Rada města projednala žádost pana P. N. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem P.
N. v celkové výši 11.789,15 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 15 37 17
Rada města projednala žádost manželů V. o prominutí pohledávky za příslušenství
pohledávky při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky města za manžely V.
a to o snížení poplatku z prodlení z částky 20.186,37 Kč na 10 %, tj. na částku 2.018,64 Kč
a nerozhodnout o prominutí úroku z prodlení v částce 2.049,48 Kč.
Usnesení č. RM 19 15 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143
a p. p. č. 643/1 v k. ú. Chrochvice a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 642 o výměře 735 m2,
jehož součástí je stavba čp. 143 a pozemek p. č. 643/1 o výměře 2 034 m2, vše v k. ú.
Chrochvice s tím, že v objektu je umístěno zařízení pro varování obyvatel (siréna).
Usnesení č. RM 19 15 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem a informaci k problematice pozemku
p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1250/35 o výměře 1 483 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 15 37 20
Rada města projednala návrh na prodej a informaci k problematice pozemku p. č. 1250/35
v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1250/35 o výměře
1 483 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 15 37 22
Rada města projednala informace o stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a.s.,
Teplice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit stanovení cen za prodej pozemků společnosti SVS a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu dle znaleckých posudků.
Usnesení č. RM 19 15 37 24
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 863/9 o výměře 12 066 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 19 15 37 25
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy nebytového prostoru o výměře 41 m2 umístěného ve vestibulu
zimního stadionu Děčín za podnájemné ve výši 12.000 Kč/rok (srpen až březen) + úhrada
nákladů za služby pro paní Martinu Lincovou, Jeronýmova 792/9, Děčín IV, IČO: 66104947
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za účelem rychlého občerstvení na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a platností
od 11.09.2019.
Usnesení č. RM 19 15 37 26
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
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0463/OMH ze dne 12.07.2018, spočívající
v navýšení ceny díla o 93.000,00 Kč, v předloženém znění. Navýšená cena díla je z důvodu
rozšíření předmětu díla o prostor před Dolní bránou a o samostatné a přednostní zpracování
projektové dokumentace čtyř polí jižní stěny Dlouhé jízdy na úrovni Glorietu, včetně
inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení.
Usnesení č. RM 19 15 37 27
Rada města projednala žádost společnosti HOTROCK s.r.o. o pořádání 24hodinového
závodu v lezení na Via Ferratě Pastýřská stěna a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce č. 2019/724/OMH mezi statutárním městem Děčín
a společností HOTROCK s.r.o. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 15 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 40.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 89
o velikosti 40 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 15 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 Z. S. z důvodů prominutí finančního příspěvku
na sociální účely.
Usnesení č. RM 19 15 39 01
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III,
Březová 369/25, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
ve dvou třídách 6. ročníků a
schvaluje
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pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě
VI.A a VI.B Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková
organizace na počet 33 žáků ve třídě.
Usnesení č. RM 19 15 39 02
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 229.667,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 15 39 03
Rada města projednala informaci předkládanou Mateřskou školou Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
změnu zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace, který zastupuje ředitelku
příspěvkové organizace po dobu její nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti, kterou je
od 19.08.2019 paní Bc. Miloslava Lánová.
Usnesení č. RM 19 15 39 04
Rada města projednala návrh dotací ve výši do 50.000,00 Kč subjektům pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2019 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2019:
1. SKST Děčín, z.s., IČ: 637 82 472, Mimořádná podpora-nadstandardní reprezentace
města: 34.000,00 Kč,
2. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, p.s., IČ: 183 82 185, Běh republiky: 15.000,00 Kč,
3. TJ Kajak Děčín, z.s., IČ: 005 54 472, Nadstandardní reprezentace města:
38.000,00 Kč,
4. TJ Slavoj Děčín, z.s., IČ: 402 29 734, Podpora účasti na mezinárodním
házenkářském turnaji v Lovosicích, Pořádání domácích házenkářských turnajů
ve sportovní hale: 26.000,00 Kč,
5. FC United Roma z.s., IČ: 080 87 580, Činnost druhé pololetí 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 15 39 05
Rada města projednala informaci o konání Tanečního Mistrovství světa „Danceshock 2019“,
kterou pořádá statutární město Děčín ve spolupráci s TS Freedom, spolek a
souhlasí
aby soutěž Taneční Mistrovství světa „Danceshock 2019“ v termínu 19.09. - 22.09.2019 byla
zajištěna koordinátorem Mgr. Tomášem Veselým, PhD., IČ: 06486631, Do-ut-des s.r.o.,
Laurinova 135/3, Mladá Boleslav III, PSČ: 293 01 Mladá Boleslav.
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Usnesení č. RM 19 15 42 03
Rada města projednala informaci o koordinaci při konečných povrchových úpravách
Mírového náměstí a ul. Jungmannova a
schvaluje
1. koordinaci statutárního města Děčín při opravě místních komunikací Mírové náměstí
a ul. Jugmannova,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku pro budoucího zhotovitele DC Avex s.r.o., Skalice u České Lípy,
IČO: 61535231,
na
koordinaci
povrchových
úprav
Mírové
náměstí
a ul. Jungmannova, ve výši 228.839,00 Kč bez DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem DC Avex s.r.o., Skalice u České Lípy,
IČO: 61535231.
Usnesení č. RM 19 15 42 04
Rada města projednala návrh smlouvy o pronájmu vývěsní skříňky na zastávce městské
autobusové dopravy „Hlavní nádraží“ a po úpravě
schvaluje
přednostní využívání vývěsních skříněk na zastávce městské autobusové dopravy „Hlavní
nádraží“ pro potřeby statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 15 42 05
Rada města projednala návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
doporučuje
zastupitelstvu schválit uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se
doplnění linek městské autobusové dopravy a dopravních prostředků určených k zajišťování
závazků veřejné služby.

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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