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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 8. října 2019

Usnesení č. RM 19 17 29 01
Rada města projednala návrh na uzavření memoranda a
schvaluje
připojení statutárního města Děčín k „Memorandu o partnerství a spolupráci při rozvoji
komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji“.
Usnesení č. RM 19 17 29 02
Rada města projednala návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Ing. Ondřeje Smíška, člena rady města pro školství, sociální
oblast a IT technologie - „smart city“ na zahraniční pracovní cestu do Bilbao, Španělsko
v termínu 29. - 31.10.2019.
Usnesení č. RM 19 17 29 03
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 24. října 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 17 31 01
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a
schvaluje
1. Prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
Mgr. Hany Cermonové dle přílohy č.1.
2. Kupní smlouvu na prodej starší výpočetní techniky dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 19 17 31 02
Rada města projednala návrh na úpravu Statutu statutárního města Děčín a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu statutárního města Děčín s účinností
od 01.01.2020.
Usnesení č. RM 19 17 31 03
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v platném znění a po doplnění důvodové zprávy
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města v platném znění
na opravu střešního pláště budovy B2, 28. října 1155/2, Děčín 1 firmou Střešní systémy Jan
Seifert, Liberecká 300/17, Děčín 2, IČO: 18364861 za částku 728.895,00 Kč bez DPH
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 17 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 202/2019 – č. RO 209/2019 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů roku 2019.
Usnesení č. RM 19 17 35 02
Rada města projednala problematiku čerpání střednědobého úvěru v roce 2019 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dočerpání úvěru na jiné akce schváleného rozpočtu, zejména
akce uvedené v upravené důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 19 17 35 03
Rada města projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Děčín
na období 2020 - 2024 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 19 17 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Změna užívání
učeben na školní jídelnu ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2“ v předpokládané hodnotě
3.951.371,00 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,
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2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % doba realizace (maximálně 90 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo,
4. složení jistoty ve výši 70.000,00 Kč (případně poskytnutí bankovní záruky či pojištění
nabídky).
Usnesení č. RM 19 17 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Stavební
úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6“ v předpokládané hodnotě
5.566.734,00 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 v Kč bez DPH,
20 % doba realizace (maximálně 180 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo,
4. složení jistoty ve výši 100.000,00 Kč (případně poskytnutí bankovní záruky
či pojištění nabídky).
Usnesení č. RM 19 17 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava
oplocení ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“ v předpokládané hodnotě 2.246.000,00 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. ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH 100 %,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 17 36 04
Rada města projednala dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2013-1002/OR -„Územní plán Děčín“,
týkající se v souladu s § 222 odst. 4) ZZVZ nepodstatné změny, kterou je rozšíření
stávajícího závazku o provedení prezentace a odborného výkladu k urbanistické koncepci
a dopravnímu řešení návrhu ÚP Děčín, se zaměřením na varianty „Silnice I/13 Děčín-západ,
přeložka“, které jsou součástí přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) a jejich
urbanistické a environmentální důsledky v územním obvodu města Děčín, včetně
následného zodpovězení dotazů v rámci semináře pro členy zastupitelstva, a
schvaluje
uzavření tohoto dodatku v hodnotě 48.200,00 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 19 17 36 05
Rada města projednala informace o záměru realizace zázemí Via Ferraty na Labském
nábřeží a
schvaluje
zadat výběrové řízení na zpracování studie o návrh využití území ve spolupráci s městským
architektem s tím, že budou stanoveny požadavky zadavatele a omezující podmínky všech
dotčených orgánů a organizací.
Usnesení č. RM 19 17 36 07
Rada města projednala problematiku spojenou se zřícením části opěrné zdi pod Zámeckou
sýpkou v Děčíně a
rozhodla
o setrvání smluvního vztahu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o dílo č. 2019-0584/OR
a vyčkat na odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti.
Usnesení č. RM 19 17 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5“ v předpokládané hodnotě 5.202.611,00 Kč bez
DPH v souvislosti s odstoupením vybraného zhotovitele Zempra DC, s.r.o., Vítězství 460,
Děčín, IČO: 25480065 a
rozhodla
o uzavření smlouvy s účastníkem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416, Děčín,
IČO: 25042751. Nabídková cena 5.885.515,00 Kč bez DPH, který jako druhý podal nabídku.
Usnesení č. RM 19 17 36 09
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Multifunkční
sportoviště u objektu zimního stadionu“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222, odst. 6, 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019-0576/OR ze dne 15.07.2019
v hodnotě 3.684.326,69 Kč bez DPH,
2. v souvislosti s pracemi uvedenými v bodě č. 1 o prodloužení doby realizace
stavebních prací o 30 dnů.
Usnesení č. RM 19 17 36 10
Rada města
neschvaluje
revokaci v plném znění usnesení rady města č. RM 19 16 36 06 ze dne 24.09.2019 a
neschvaluje
znění dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2016/0082/OR - Sběrný dvůr dle přílohy.
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Usnesení č. RM 19 17 37 01
Rada města projednala nutnost odborné opravy střechy objektu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně VI a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 7, odst. 1, v platném znění pro akci - Oprava střechy objektu
kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně VI,
2. uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 1.296.230,00 Kč bez DPH s firmou Vladimír
Svoboda, Dobrná 170, 407 41 Dobrná, IČO: 763 18 338.
Usnesení č. RM 19 17 37 02
Rada města projednala záměr přípravy a realizace vybudování nové plynovodní přípojky pro
objekt Březová 415/41A, Děčín III a návrh čestného prohlášení a
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace vybudování nové plynovodní přípojky pro objekt Březová
415/41A, Děčín III,
2. čestné prohlášení v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 17 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 563/2 v k. ú. Vilsnice 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 17 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1251 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 17 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 2225 a 2481 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„Reko MS Děčín – Větrná“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce a odstranění
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2225 a 2481 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „Reko
MS Děčín – Větrná“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce a odstranění tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 17 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1575/1, 1575/2 v k. ú. Krásný Studenec 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
částí pozemků p. č. 1575/1, 1575/2 v k. ú. Krásný Studenec 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 17 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1555/3 v k. ú. Velká Veleň věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 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 pozemku
st. p. č. 75 v k. ú. Velká Veleň, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 17 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a elektro 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. 168/124 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a elektro přípojky včetně
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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. 168/124 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 17 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na převod částí pozemku pod místní
komunikací v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 40/U/Kos/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod částí pozemku p. č. 409/1, dle geometrického plánu č. 918-142/2019
nově ozn. jako p. p. č. 409/17 o výměře 102 m2, p. p. č. 409/18 o výměře 146 m2 a p. p. č.
409/19 o výměře 7 m2, v k. ú. Děčín-Staré Město, se všemi právy a povinnostmi, do majetku
města.
Usnesení č. RM 19 17 37 10
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod formou daru:
• pozemku p. č. 3116/3 o výměře 208 m2 v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku
věcným břemenem umístění a provozování stavby „Cyklostezka Ploučnice“ pro
oprávněného Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01,
Ústí nad Labem a
• pozemků p. č. 3115/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Děčín, p. č. 3116/2 o výměře 24 m2
v k. ú. Děčín, p. č. 3116/4 o výměře 98 m2 v k. ú. Děčín,
vše pod stavbou vodního díla - hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při
povodni, vybudovaného v rámci stavební akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské
zástavby hrázemi, PPO pravý břeh Labe a PPO levý břeh Labe“ do vlastnictví Povodí
Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Hradec Králové.
Usnesení č. RM 19 17 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Lesná u Děčína, pro p. O.
S. na zahradu, za cenu 1.100 Kč/rok, na dobu neurčitou a
schvaluje
vydání poplatku za bezdůvodné užívání části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 110 m2
v k. ú. Lesná u Děčína ve výši nájemného, tj. 10 Kč/m2/rok za 3 roky zpětně.
Usnesení č. RM 19 17 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
neschvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lesná u Děčína, pro p. J. N.
na zahradu, za cenu 1.000 Kč/rok, na dobu neurčitou a
schvaluje
vydání poplatku za bezdůvodné užívání části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Lesná u Děčína ve výši nájemného, tj. 10 Kč/m2/rok za 3 roky zpětně.
Usnesení č. RM 19 17 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 17 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/1 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 19 17 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3135/4 a část pozemku
p. č. 3139/2 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 19 17 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice
u Děčína o výměře 1 919 m2.
Usnesení č. RM 19 17 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 987/1, p. č. 988/1,
p. č. 991/2, p. č. 997 a p. č. 1198/1, o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 19 17 37 19
Rada města projednala informace a vyúčtování dotací na provoz sportovních zařízení
v majetku města a
schvaluje
provedení kontroly hospodaření jednotlivých vyúčtování poskytnutých dotací v souladu
s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami č. 2018-0007/OMH ze dne 05.01.2018, č. 20180046/OMH ze dne 02.02.2018 a č. 2018 - 0045/OMH ze dne 02.02.2018.
Usnesení č. RM 19 17 37 20
Rada města projednala záměry stavebních úprav v plaveckém areálu v Děčíně a
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace akce: Plavecký areál - úpravy zásobovacího prostoru pro
technologii bazénů,
2. záměr přípravy a realizace akce: Plavecký areál - úprava letních šaten.
Usnesení č. RM 19 17 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem bytové jednotky č. 53 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 19 16 37 05 ze dne 24.09.2019 v plném znění,
2. 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
schvaluje
komisi pro výběrové řízení formou obálkové metody s následným dohadovacím řízením
na pronájem bytové jednotky č. 53 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV ve složení: Ing. Jiří
Anděl, CSc., Ing. Martin Kříž, Pavel Prach, Yveta Šebková.
Usnesení č. RM 19 17 37 22
Rada města projednala návrh pravidel pro přidělování bytů v majetku statutárního města
Děčín a po úpravě
schvaluje
pravidla pro přidělování bytů z majetku města, které stanovují postup přidělování bytů
ve vlastnictví statutárního města Děčín v upraveném znění (varianta č. 1).
Usnesení č. RM 19 17 38 01
Rada města projednala návrh na prodloužení provozní doby stomatologické pohotovostní
služby v Děčíně od 01.01.2020 ze 3 hodin na 5 hodin provozní doby denně, a to o sobotách,
nedělích, státních svátcích a 31.12. a
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rozhodla
o prodloužení provozní doby stomatologické pohotovostní služby v Děčíně od 01.01.2020 ze
3 hodin na 5 hodin provozní doby denně, a to o sobotách, nedělích, státních svátcích
a 31.12.
Usnesení č. RM 19 17 39 01
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p.o. o souhlas zřizovatele s vyřazením
movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku Audioguide OPUS včetně mobilních jednotek OPUS CLICK
ESLP-4200 (25 ks), rok pořízení 2010, invent. číslo 000019 v pořizovací hodnotě 475.000,00
Kč a software pro Audioguide, rok pořízení 2010, invent. číslo 020 v pořizovací ceně
145.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 17 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a převodem 35.763,02 Kč
z rezervního fondu do fondu investic a po doplnění
souhlasí
s pořízením nízkoemisního hořáku GIERSCH plynového kotle v předpokládané výši
128.779,52 Kč s DPH a použitím části rezervního fondu ve výši 35.763,02 Kč k posílení
fondu investic.
Usnesení č. RM 19 17 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 24.354,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 17 39 04
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení a
schvaluje revokaci v části
Číslo revokovaného usnesení:

RM 19 16 39 11

udělení výjimky ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálů a majetku města,
dle článku 7 odst.1 d) v ostatních 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: 08298297, jednatel Ing. David Hronek a
schvaluje
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zajištění části přípravných prací a zprostředkování vystoupení Ing. Davidem Hronkem
IČ: 41303334 a dále zajištění části přípravných prací a produkci vlastní akce spol. Orca
Marketing s.r.o. IČ: 08298432.
Usnesení č. RM 19 17 39 05
Rada města projednala návrh programu „Děčínský advent 2019“ a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 19 17 39 06
Rada města projednala předložené hodnocení akcí „Tyršův Děčín 2019“ a „Mistrovství světa
DanceShock“ se zaměřením na nedostatky zjištěné při organizování těchto akcí a
bere na vědomí
návrh opatření vedoucí ke zlepšení organizování příštích ročníků.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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