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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 24. září 2019

Usnesení č. RM 19 16 29 01
Rada města projednala informaci o nákupu 12 ks prodejních stolků a
schvaluje
nákup 12 ks stolků (VidaXL, internetový obchod https://www.vidaxl.cz) ve výši 24.948,00 Kč
s DPH.
Usnesení č. RM 19 16 29 02
Rada města projednala informaci o nákupu 12 ks odpadkových košů a
schvaluje
nákup 12 ks odpadkových košů (URBAN 65l., Kovofit s.r.o.) ve výši 53.004,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 19 16 29 03
Rada města projednala informaci o nákupu 8 ks farmářských stánků a
schvaluje
nákup 8 ks farmářských stánků (Farmářský stánek 2000, F. Konrád s.r.o.) ve výši
60.640,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 19 16 29 04
Rada města projednala informaci o nákupu dvoupultových stánků a po úpravě
schvaluje
nákup 12 ks dvoupultových stánků (Dřevěný domek, Jaroslav Javůrek) ve výši
393.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 19 16 29 06
Rada města
schvaluje

návrh na udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 K pořizování služeb,
materiálu a majetku města, dle článku 7, odst. 1, pís. d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele na výběr dodavatele stánků, košů a stolků.
Usnesení č. RM 19 16 30 01
Rada města projednala návrh na odvolání člena, jmenování předsedy a dalších členů
Sociální a zdravotní komise a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Kateřinu Fiedlerovou z funkce člena Sociální a zdravotní
komise k 30.09.2019 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
1. Předsedkyní Sociální a zdravotní komise PhDr. Sofii Wernerovou Dimitrovovou
od 01.10.2019.
2. Členy Sociální a zdravotní komise Ing. Bc. Rustama Kokotjucha, Mgr. Karla
Rajchla, MBA, MBE, Mgr. Janu Hronovou a Petra Korselta od 01.10.2019.
Usnesení č. RM 19 16 30 02
Rada města projednala návrh na změnu Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
ruší
oddělení prevence a kurátorské činnosti zařazené v odboru sociálních věcí a zdravotnictví
s tím, že veškeré kompetence včetně zaměstnanců zaniklého oddělení přechází do oddělení
sociálně-právní ochrany dětí zařazeného v odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
pověřuje
vedoucího odboru provozního a organizačního k udělování souhlasu (příp. nesouhlasu) při
nabývání movitých věcí postupem uvedeným v § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních (z titulu vydání zůstavitelova majetku na úhradu výloh spojených se
sociálním pohřbem) a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. října 2019.
Usnesení č. RM 19 16 30 03
Rada města projednala návrh na změnu počtu zaměstnanců statutárního města Děčín
zařazených do Magistrátu města Děčín na odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
navýšením o 4 zaměstnance - referenty sociálních věcí do oddělení sociálně-právní ochrany
dětí k personálnímu posílení vykonávané agendy,
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snížením o 1 zaměstnance - vedoucího oddělení prevence a kurátorské činnosti
dle usnesení RM 19 16 30 02 kterým rada města schválila nový Organizační řád statutárního
města Děčín a Magistrátu Děčín, účinný od 01.10.2019 a
rozhodla
o navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví, statutárního města
Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín o 3 zaměstnance:
navýšením o 4 zaměstnance - referenty sociálních věcí do oddělení sociálně-právní ochrany
dětí,
snížením o 1 zaměstnance - vedoucího oddělení prevence a kurátorské činnosti a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.10.2019 na 284, 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 16 30 04
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice občanů“ - Nesouhlas
s připravovanou změnou obslužnosti Horního Oldřichova městskou hromadnou dopravou,
toto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín vyhotovením odpovědi.
Usnesení č. RM 19 16 31 01
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání
na pořizování softwarových produktů Oracle a
schvaluje
uzavření této smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR.
Usnesení č. RM 19 16 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2020 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2020 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
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Usnesení č. RM 19 16 34 01
Rada města
schvaluje
plán těžby Lesního úřadu Děčín, p. o., na období 2019/2020.
Usnesení č. RM 19 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 175/2019 – č. RO 200/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 9.961 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 9.961 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 16 36 01
Rada města projednala přijetí dotace z MŠMT ČR v rámci programu Zajištění Národního
rozvojového programu mobility pro všechny a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“ ve výši 1.586.999,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 16 36 02
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ - Stavební
úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace
suterénu – část A – úpravy interiéru“ a po úpravě
rozhodla
1. v souladu s § 222, odst. 4, 5, Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018
v hodnotě 2.378.871,92 Kč bez DPH,
2. o prodloužení doby realizace stavebních prací v interiéru o 25 dní a dále o 210 dní
u prací, které jsou vyvolané především kolizí a nutností přeložení podzemního
zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., s bezbariérovým přístupem, který nebyl
předmětem SoD a je předmětem shora uvedeného dodatku.
Usnesení č. RM 19 16 36 03
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem
Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi v 1. pololetí roku 2019, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 16 36 04
Rada města projednala upravený postup oproti vnitřní Směrnici č. 5 - 7 K pořizování služeb,
materiálu a majetku města při vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Studie
využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží, spočívající ve jmenování
doporučující komise, který společně se zadávací dokumentaci
schvaluje
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a
jmenuje
komisi pro posouzení nabídek ve složení Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.; Ing. Jiří
Anděl, CSc.; Ing. Ondřej Smíšek; Ing. Zdeněk Machala, Ph.D. s tím, že komise bude
usnášeníschopná v minimálním počtu 3 osob.
Usnesení č. RM 19 16 36 05
Rada města projednala námitku účastníka Janusyn s.r.o., IČO 25473808 proti zadání
veřejné zakázky s názvem „Výspravy místních komunikací litým asfaltem“ a
rozhodla
1. těmto námitkám vyhovět,
2. o revokaci usnesení rady města č. RM 19 14 36 02 ze dne 20.08.2019,
3. o vrácení do stavu posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
Usnesení č. RM 19 16 36 06
Rada města projednala předmět dodatku č. 2 k veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr smlouva č. 2016/0082/OR. Jedná se o úpravu provozní doby o sobotách od 8,00-14,00
hodin ve dvou sběrných dvorech a tuto
schvaluje
za cenu 6.200,00 Kč bez DPH/měsíc/1 sběrný dvůr.
Usnesení č. RM 19 16 37 01
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu a po úpravě
schvaluje
výpověď z nájmu části opěrné zdi na pozemku p. č. 411 v k. ú. Podmokly, dle nájemní
smlouvy, čl. IV, bod 4., sjednané dne 05.02.1997 pod č. 04/97/HS, a to společnosti
EUROPLAKAT spol s.r.o., IČO: 40614832, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25,186 00,
Praha 8 - Karlín.
Usnesení č. RM 19 16 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 14 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro paní I. Š. na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2019 za
nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 08/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a paní I. Š.
Usnesení č. RM 19 16 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
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schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 2 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana J. L. na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2019 za
nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 09/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem J. L.
Usnesení č. RM 19 16 37 04
Rada města projednala návrh HC Děčín z.s. na změnu cen pronájmu ledové plochy zimního
stadionu Děčín a výši vstupného na veřejné bruslení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 18 39 03 ze dne 06.11.2012 v plném znění a
schvaluje
cenu za jednorázový pronájem 1 hod. ledové plochy ve výši 2.000,00 Kč,
cenu za dlouhodobý pronájem 1 hod. ledové plochy ve výši 1.800,00 Kč,
cenu za pronájem 1 hod. pro starou gardu ve výši 1.000,00 Kč,
cenu vstupného na veřejné bruslení ve výši: dospělí 50,00 Kč, děti do 150 cm
30,00 Kč,
5. cenu za osobu v rámci 1 hod. školního bruslení ve výši 10,00 Kč.
1.
2.
3.
4.

Usnesení č. RM 19 16 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem bytové jednotky č. 53 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout bytovou jednotku č. 53, v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV formou výběrového řízení s výchozí cenou nájemného stanovenou pro výběrové
řízení ve výši 5.988 Kč/měsíc. K výsledné ceně budou účtovány zálohy na služby spojené
s užíváním bytu v obvyklé výši cca 5.000,00 Kč, nájemné za zařizovací předměty a jistota
ve výši dvou vysoutěžených měsíčních nájmů a po úpravě
schvaluje
komisi pro výběrové řízení formou dvoukolového dohadovacího řízení na pronájem bytové
jednotky č. 53 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV ve složení: Ing. Martin Kříž, Pavel Prach,
Yveta Šebková a Ing. Jiří Anděl, CSc.
Usnesení č. RM 19 16 37 06
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Lady Kolářové a paní Kláry Lehké,
zařazené do odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín, k zastupování
statutárního města Děčín ve věci účasti na jednáních a volby výboru společenství
na shromážděních Společenství vlastníků v objektech Krokova 790/21, Krokova 789/19,
Krokova 791/23, Krokova 825/17, Děčín I, Dvořákova 1333/14, Kamenická 556/127, Děčín II,
Bezručova 656/21, Palackého 1226/16, Teplická 24/19 a Mírové nám. 234/3, Děčín IV a
schvaluje
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zplnomocnění v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 16 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov, v rámci realizace
akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Korkárny a ul. Pod Vrchem, Děčín IX“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 761/105 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Bynov za účelem
realizace akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Korkárny a ul. Pod Vrchem,
Děčín IX“, pro spol. Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká Hradební 3122/52,
Ústí nad Labem, za cenu 16.000 Kč/rok, na dobu určitou - do 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 16 37 08
Rada města projednala problematiku pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 14 37 24 ze dne 21.08.2018 v plném znění z důvodu
nových skutečností,
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 06 10 ze dne 20.09.2018
v plném znění, z důvodu nových skutečností,
2. zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 132/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměrách
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven - (cca 600 + 640 m2),
3. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 132/6 v k. ú. Dolní Žleb o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven - (cca 160 m2),
s podmínkou zatížení částí pozemků p. č. 132/1 a 132/6 v k. ú. Dolní Žleb věcným
břemenem práva stezky a práva umístění vodovodního potrubí pro uživatele tohoto
potrubí,
4. vykoupit pozemek p. č. 137/2 v k. ú. Dolní Žleb o výměře 141 m2.
Usnesení č. RM 19 16 37 09
Rada města projednala problematiku budoucích obratišť v návaznosti na plánovanou akci
SŽDC s.o., Praha 1 „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) Děčín východ (mimo)“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod - formou daru:
1. stavby obratiště na části pozemku p. č. 896 v k. ú. Křešice u Děčína,
2. částí pozemků p. č. 779 a p. č. 780 v k. ú. Křešice u Děčína, vč. stavby obratiště,
se všemi součástmi a příslušenstvím, po kolaudaci stavby „Optimalizace traťového
úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“, do majetku
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 16 37 10
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
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schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva zřídit nebo vést, dále provozovat a udržovat
na služebném pozemku p. č. 276/79 v k. ú. Březiny u Děčína inženýrskou síť (veřejné
osvětlení-stavba: „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
IV. etapa) pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného – ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
za cenu v místě a čase obvyklou (ZP) a
2. uzavření smlouvy č. 03/U/MB/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (veřejné osvětlení-stavba: „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny IV. etapa) na pozemku p. č. 276/79 v k. ú. Březiny
u Děčína pro oprávněného-statutární město Děčín, od povinného – ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, za cenu
v místě a čase obvyklou (ZP).
Usnesení č. RM 19 16 37 11
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva zřídit nebo vést, dále provozovat a udržovat
na služebném pozemku p. č. 276/79 v k. ú. Březiny u Děčína inženýrskou síť (vedení
optického kabelu metropolitní sítě-stavba: „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny IV. etapa) pro oprávněného – statutární město Děčín,
od povinného – ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, za cenu v místě a čase obvyklou (ZP) a
2. uzavření smlouvy č. 04/U/MB/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (vedení optického kabelu metropolitní sítě-stavba: „Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa) na pozemku p. č.
276/79 v k. ú. Březiny u Děčína pro oprávněného-statutární město Děčín,
od povinného – ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, za cenu v místě a čase obvyklou (ZP).
Usnesení č. RM 19 16 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1027/1 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 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. 1027/1 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 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 16 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
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rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2161/6, dle geometrického plánu č. 4197-106/2019
označenou jako pozemek p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační 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 p. č. 2161/6 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“, a to po realizaci
výkupu pozemku nově označeného jako p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly do majetku
města a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2161/6, dle geometrického plánu č. 4197-106/2019 označenou
jako pozemek p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační 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 p. č. 2161/6 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“, a to po realizaci
výkupu pozemku nově označeného jako p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 19 16 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2161/6, dle geometrického plánu č. 4197-106/2019
označenou jako pozemek p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynové 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 sítě,
za cenu dle „Zásad“, a to po realizaci výkupu pozemku nově označeného jako
p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly do majetku města a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2161/6, dle geometrického plánu č. 4197-106/2019 označenou
jako pozemek p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynové 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 sítě,
za cenu dle „Zásad“, a to po realizaci výkupu pozemku nově označeného jako
p. č. 2161/9 v k. ú. Podmokly do majetku města.
Usnesení č. RM 19 16 37 15
Rada města projednala návrh na smluvní zajištění stavby středového ostrůvku na stavbě
silnice I. třídy č. I/13 Kamenická ul. na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti č. 11319601 pro
stavbu středového ostrůvku umístěného v rámci realizace stavby „Přechod pro chodce
v ul. Kamenická – ul. Dvořákova“ na stavbu silnice I. třídy č. 13 v k. ú. Děčín v km 133,410133,425 staničení silnice, na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, st. přísp. org. IČ: 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za úplatu ve výši 8.793,00 Kč + DPH.
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Usnesení č. RM 19 16 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku v k. ú.
Vilsnice a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 326 v k. ú. Vilsnice o výměře 1 494 m2
s panem P. D. dohodou ke dni 30.09.2019.
Usnesení č. RM 19 16 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č.
337 o výměře 384 m2 a p. č. 423/6 o výměře 883 m2 vše k. ú. Loubí u Děčína s podmínkou
zatížení části pozemku p. č. 423/6 v k. ú. Loubí u Děčína věcným břemenem – práva vedení
veřejného osvětlení, přístupu, údržby, oprav a rekonstrukce.
Usnesení č. RM 19 16 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 182/9 o výměře 86 m2,
p. č. 183/3 o výměře 174 m2, p. č. 183/2 o výměře 41 m2, p. č. 182/1 o výměře 22 m2 vše
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 19 16 37 19
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 11 37 06 ze dne 11.06.2019, týkající se
bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Děčín pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“,
z původního textu „pozemek p. č. 2636/34 o výměře 1 318 m2“ na nový text „pozemky p. č.
2636/34 o výměře 717 m2 a p. č. 2636/35 o výměře 394 m2“, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27.06.2019, týkající se bezúplatného převodu pozemků v k. ú.
Děčín pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“, z původního textu „pozemek p. č. 2636/34
o výměře 1 318 m2“ na nový text „pozemky p. č. 2636/34 o výměře 717 m2 a p. č. 2636/35
o výměře 394 m2“, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 19 16 37 20
Rada města projednala návrh Směrnice č. 18-4 o hospodaření s majetkem města
a po úpravě
schvaluje
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Směrnici č. 18-4 o hospodaření s majetkem města s účinností od 01.10.2019.
Usnesení č. RM 19 16 37 22
Rada města projednala návrh na ukončení nájemní smlouvy a pronájem bytu a
schvaluje
1. ukončení smlouvy o nájmu bytu umístěného ve III. nadzemním podlaží budovy A1,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV ze dne 16.07.2007 dohodou smluvních stran,
2. pronájem bytu č. 8 v objektu Příbramská 1911, Děčín IV v dispozici 3+KK o výměře
81,72 m2 za nájemné ve výši 1.601,00 Kč + zálohy na služby spojené s užíváním
bytu + nájemné za zařizovací předměty pro pana L. H. dle návrhu nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 19 16 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni
879/2, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Vítu Průšovi, řediteli Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.10.2019.
Usnesení č. RM 19 16 39 02
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů pro žáky školy, a to od 31.10.2019 do 01.11.2019 z technických
důvodů.
Usnesení č. RM 19 16 39 03
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 74.792,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 16 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace o souhlas s přijetím věcného daru a
souhlasí
s přijetím věcného daru 3D tiskárny Typ Dremel 3D45 ve výši 22.250,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 16 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s předfinancováním projektu „Cesta ke vzdělávání - druhá
šance pro všechny“ podaného v rámci OP VVV, Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva
č. 02_18_063 a
souhlasí
s předfinancováním projektu „Cesta ke vzdělávání - druhá šance pro všechny“ podaného
v rámci OP VVV, Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_18_063 po dobu než budou
poskytnuty finanční prostředky na účet příspěvkové organizace a to na plat psycholožky
školy včetně odvodů po dobu max. 5 měsíců.
Usnesení č. RM 19 16 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením soustavy pečících trub, plynového sporáku s elektrickou troubou a plynovým
kotlem v celkové výši 216.393,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 19 16 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace o udělení souhlasu s předfinancováním projektu
„Spolu to dokážeme II“ podaného v rámci OP VVV, Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva
č. 02_18_063 a
souhlasí
s předfinancováním projektu „Spolu to dokážeme II“ podaného v rámci OP VVV, Šablony
pro MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_18_063 po dobu než budou poskytnuty finanční prostředky
na účet příspěvkové organizace, a to na platy pro školní asistenty a na pořádané výjezdy
dle harmonogramu projektu po dobu max. 6 měsíců.
Usnesení č. RM 19 16 39 08
Rada města projednala návrh dotace ve výši do 50.000,00 Kč subjektu pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2019 a
rozhodla
1. o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu pro rok 2019 ve výši 10.000,00 Kč
na projekt „Z-JUMPING FESTIVAL“ pro Parkur klub Děčín z.s., IČ: 692 92 175,
Krásnostudenecká 473/46, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín a
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019 uvedenému
sportovnímu spolku v oblasti sportu pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 16 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s předfinancováním projektu „Mohu. Chci? Dokážu!“
podaného v rámci OP VVV, Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_18_063 a
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souhlasí
s předfinancováním projektu „Mohu. Chci? Dokážu!“ podaného v rámci OP VVV, Šablony pro
MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_18_063 po dobu než budou poskytnuty finanční prostředky na účet
příspěvkové organizace a to na plat školního psychologa a platy pro školní asistenty po dobu
min. 4 měsíců.
Usnesení č. RM 19 16 39 11
Rada města v souvislosti se zkvalitňováním kulturního života ve městě
schvaluje
realizaci akce „Děčínský advent 2019“ v období od 30.11. - 22.12.2019 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 na koordinaci
a realizaci akce „Děčínský advent 2019“ u Orca finance s.r.o., IČ: 082 98 297, jednatel
Ing. David Hronek.
Usnesení č. RM 19 16 42 01
Rada města projednala záměr realizace části stavby: „Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple“ v koordinaci se spol. BIMONT s.r.o. a
schvaluje
1. Koordinaci statutárního města Děčín při realizaci stavby: „Úprava sítě veřejného
osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple“.
2. Výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku pro budoucího zhotovitele BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08
Liberec VIII, IČO: 47781262 na koordinaci uložení zemních kabelových rozvodů sítě
veřejného osvětlení a kabelů kNN ve výši 659.175,00 Kč bez DPH.
3. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122,
460 08 Liberec VIII, IČO: 47781262.
Usnesení č. RM 19 16 42 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 201/2019, tj. snížení výdajů § 3631 - Osvětlení děčínského
zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna - kap. část o 798 tis. Kč a zvýšení výdajů
§ 3631 - Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple - kap. část
o 798 tis. Kč na realizaci výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 19 16 42 04
Rada města projednala nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR o zapojení statutárního města
Děčín do sčítání dopravy na úsecích místních komunikací a
schvaluje

13

zapojení statutárního města Děčín do celostátní dopravně průzkumné akce „Celostátní
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020“, na úsecích místních komunikací.
Usnesení č. RM 19 16 42 05
Rada města projednala návrh navýšení parkovacích míst v horní části ul. Krásnostudenecká
u domu s pečovatelskou službou v Děčíně VI a
schvaluje
záměr vybudovat parkovací plochu pro 8 parkovacích míst na p. p. č. 3162/1, v k. ú.
Podmokly, vč. prodloužení chodníkového tělesa až k budově DPS, s odhadovanou cenou
500 tis. Kč bez DPH.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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