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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 22. října 2019

Usnesení č. RM 19 18 29 01
Rada města projednala návrh na prodej osobního vozidla NISSAN PATROL WAGON, typ
Y60A, VIN JN1WYGY60U0003567 z Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré
Město za odhadní cenu 49.200,00 Kč a
schvaluje
prodej tohoto vozidla městu Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181, se sídlem náměstí
Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, za odhadní cenu 49.200,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 18 29 02
Rada města projednala zástup po dobu pracovní neschopnosti pana Richarda Musila, DiS.,
vedoucího organizačních složek statutárního města Děčín:
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III - Staré Město, se sídlem
Březová 415/41a, Děčín III,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI - Horní Žleb, se sídlem Labské nábřeží
1916/2a, Děčín XI,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI - Křešice, se sídlem Klicperova 231,
Děčín XXXI,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII - Boletice, se sídlem Spojenců 159,
Děčín XXXII a
pověřuje
s účinností od 23.10.2019 Ing. Radka Tuhého zastupováním vedoucího organizačních
složek statutárního města Děčín:
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III - Staré Město, se sídlem
Březová 415/41a, Děčín III,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI - Horní Žleb, se sídlem Labské
nábřeží 1916/2a, Děčín XI,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI - Křešice, se sídlem Klicperova 231,
Děčín XXXI,
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII - Boletice, se sídlem Spojenců 159,
Děčín XXXII,
v plném rozsahu práv a povinností vedoucího uvedených organizačních složek statutárního
města Děčín, a to po dobu pracovní neschopnosti pana Richarda Musila, DiS., a
stanovuje
v souladu s § 124 ods. 2) písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů, příplatek za vedení ve stejné výši jaký je přiznán panu Richardu

Musilovi, DiS., za výkon funkce vedoucího uvedených organizačních složek statutárního
města Děčín, tj. 4.590,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 18 29 03
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání mimořádné valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje a.s. dne 31.10.2019 a
ponechává
hlasování na mimořádné valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 19 18 29 04
Rada města projednala návrh na vydání čestného prohlášení Sportovnímu klubu Děčín, z. s.,
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vydání čestného prohlášení pro Sportovní klub Děčín, z. s.,
Maroldova 1279/2, Děčín I o spoluúčasti statutárního města Děčín na projektu rekonstrukce
atletické dráhy a sektorů.
Usnesení č. RM 19 18 31 01
Rada města projednala návrh na pořízení informačního systému Cygnus 2 z důvodu
ukončení provozu a vypovězení licenční smlouvy č. 2012/443/31 na informační systém
Cygnus - Modul sociální část ze strany dodavatele Iresoft, s.r.o. IČO 26297850 a
schvaluje
uzavření nové licenční smlouvy se společností Iresoft, s.r.o. IČO 26297850 na 99.084,00 Kč
bez DPH ročně, formou měsíčního pronájmu za informační systém Cygnus 2, jak je uvedeno
v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 19 18 31 02
Rada města projednala nabídku společnosti TERMO Děčín, a.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi statutárním městem Děčín
a společností TERMO Děčín, a.s. o dodávce tepelné energie pro jednotlivá odběrná
místa v majetku statutárního města Děčín na navýšení věrnostní slevy z původní
výše 9,3 % na 10 %,
2. o uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám mezi příspěvkovými organizacemi
statutárního města Děčín a společností TERMO Děčín, a.s. o dodávce tepelné
energie pro jednotlivá odběrná místa na navýšení věrnostní slevy z původní výše
9,3 % na 10 % a
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pověřit oprávněnou osobu příspěvkové organizace statutárního města Děčín podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení č. RM 19 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 210/2019 – č. RO 225/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 1.461 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 1.461 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 18 36 01
Rada města projednala problematiku uzavření smlouvy na zajištění projektové dokumentace
navazující na architektonickou soutěž o návrh s názvem „Lávka Děčín - Podmokly“ a
schvaluje
zaslání výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění včetně návrhu smlouvy o dílo, ohledně
plnění
shora
uvedené
zakázky
vítěznému
uchazeči,
který
je
zastoupen
Ing. arch. Alexandrem Kotačkou, IČO 40651681, Nad Petruskou 6, Praha.
Usnesení č. RM 19 18 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Modernizace varovného
a informačního systému“ a v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0100/PRIM - Modernizace varovného a informačního
systému se zhotovitelem Colsys s.r.o., IČO 14799634 se sídlem Buštěhradská 109, 272 03
Kladno – Dubí, který řeší snížení ceny díla o 19.500,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 18 36 03
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“
zadávané v otevřeném nadlimitním řízení a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka SG Geotechnika a.s. - IČO 41192168, Geologická 988/4 15200
Praha, dle § 48 odst. 3) ZVZZ pro neposkytnutí požadované jistoty žádnou z forem
dle v § 41 ZZVZ (složení finanční částky nebo bankovní záruka nebo pojištění
záruky),
2. o zadání veřejné zakázky účastníkovi AZ Consult, spol. s r.o., IČO 41192168, Klíšská
1334/12, Ústí nad Labem, který jako jediný splnil kvalifikaci.
Usnesení č. RM 19 18 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava mostu
ev. č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD“ v předpokládané hodnotě
2.400.000,00 Kč bez DPH a
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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:
65 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
35 % doba realizace (maximálně 150 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo,
4. složení jistoty ve výši 50.000,00 Kč (případně poskytnutí bankovní záruky či pojištění
nabídky).
Usnesení č. RM 19 18 36 05
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ - ZŠ a MŠ
Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ“ a
rozhodla
v souladu s § 222, odst. 5, 6, 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018-0438/OR ze dne 26.06.2018, kterým bude
původní částka snížená o 65.565,80 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 18 37 01
Rada města projednala záměr realizace projektu „Zateplení DDM, Teplická 344/38, Děčín IVPodmokly“ a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce „Zateplení DDM, Teplická 344/38, Děčín IV-Podmokly“.
Usnesení č. RM 19 18 37 02
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, p. o.,
Mgr. Jaroslava Hauzírka, o zvážení vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci
sportovního hřiště v areálu základní školy a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 18 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 93/3a-110/08 ze dne 01.10.2008 na pronájem
části pozemku p. č. 93/3 v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 394 m2, ve smyslu zvýšení
ceny nájemného, a to na 788 Kč/rok a rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce,
a to p. R. U.
Usnesení č. RM 19 18 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 827/3a-103/97 ze dne 16.06.1997 na pronájem
části pozemku p. č. 827/3 v k. ú. Bynov o výměře 350 m2, ve smyslu zvýšení ceny
nájemného, a to na 700 Kč/rok a rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce, a to p. J. A.
Usnesení č. RM 19 18 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1391/19 o výměře 570 m2 a st. p. č. 357 o výměře 59 m2 vše v k. ú.
Horní Oldřichov za účelem užívání jako zahrada pro manž. M. a J. D. za cenu 6.290 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 18 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín o výměře 31 m2
pod částí vestavby prodejny.
Usnesení č. RM 19 18 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 19 18 37 08
Rada města opětovně projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3448/3 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 40 m2).
Usnesení č. RM 19 18 37 09
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 102/3 v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 102/3 o výměře 98 m2 v k. ú. Děčín pro
provozování prodejny květin po ukončení stávajícího pronájmu.
Usnesení č. RM 19 18 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 51/2 o výměře 31 m2 a část pozemku
p. č. 535/1, dle geometrického plánu č. 265-148/2019 nově ozn. jako p. p. č. 535/7 o výměře
187 m2, v k. ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a V. K.
za cenu 52.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 18 37 11
Rada města projednala návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Děčín-Staré Město a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup nemovitostí pozemku p. č. 409/12 o výměře 468 m2
jehož součástí je stavba objekt k bydlení čp. 380 a pozemku p. č. 409/13 o výměře 950 m2
vše v k. ú. Děčín-Staré Město z majetku pana P. T. do majetku města.
Usnesení č. RM 19 18 37 12
Rada města projednala návrh na výkup nemovitosti čp. 1384, objektu haly v ul. Vokolkova
na p. č. 786 v k. ú. Děčín a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitosti objektu haly čp. 1384 ul. Vokolkova,
Děčín II-Nové Město, na pozemku p. č. 786 v k. ú. Děčín z majetku společnosti DP
CONSULTING s.r.o., Orlická 1674/4, Říčany.
Usnesení č. RM 19 18 37 13
Rada města projednala žádost paní M. K. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní M. K.
v celkové výši 14.955,08 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 18 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb v rámci
akce „Rekonstrukce MK Čertova Voda“ a
schvaluje
1. pronájem částí pozemků o celkové výměře 1 483,9 m2 v k. ú. Prostřední Žleb,
dle Záborového elaborátu I.1, zak.číslo 2017-078, zpracovaného spol. S.A.W.
Consulting s.r.o., Prašná 2324, Varnsdorf, který je nedílnou součástí tohoto
materiálu, a to v návaznosti na realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace
Čertova Voda“, tj.
část p. č. 125/1 o výměře 263,5 m2, část p. č. 147/2 o výměře 17,5 m2, část p. č.
147/4 o výměře 5,5 m2, část p. č. 238/1 o výměře 6,9 m2, část p. č. 1121/1 o výměře
420 m2, část p. č. 1122/1 o výměře 619, část p. č. 1122/2 o výměře 21,5 m2, část p. č.
1132/2 o výměře 7 m2, část p. č. 1138/1 o výměře 8,5 m2, část p. č. 1138/2 o výměře
110,5 m2 a část p. č. 1320 o výměře 4 m2, na dobu určitou (do doby ukončení
stavebních prací a předání staveniště zástupci pronajímatele, nejdéle však
do platnosti rozhodnutí orgánu státní správy lesů), za nájemné ve výši 43.033 Kč/rok
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bez DPH, od spol. Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové pro statutární
město Děčín
2. uzavřít Smlouvu o nájmu č. 240826 na pronájem částí pozemků o celkové výměře
1 483,9 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, dle Záborového elaborátu I.1, zak.číslo 2017-078,
zpracovaného spol. S.A.W. Consulting s.r.o., Prašná 2324, Varnsdorf, který je
nedílnou součástí tohoto materiálu, a to v návaznosti na realizaci akce „Rekonstrukce
místní komunikace Čertova Voda“, tj.
část p. č. 125/1 o výměře 263,5 m2, část p. č. 147/2 o výměře 17,5 m2, část p. č.
147/4 o výměře 5,5 m2, část p. č. 238/1 o výměře 6,9 m2, část p. č. 1121/1 o výměře
420 m2, část p. č. 1122/1 o výměře 619, část p. č. 1122/2 o výměře 21,5 m2, část p. č.
1132/2 o výměře 7 m2, část p. č. 1138/1 o výměře 8,5 m2, část p. č. 1138/2 o výměře
110,5 m2 a část p. č. 1320 o výměře 4 m2, na dobu určitou (do doby ukončení
stavebních prací a předání staveniště zástupci pronajímatele, nejdéle však
do platnosti rozhodnutí orgánu státní správy lesů), za nájemné ve výši 43.033 Kč/rok
bez DPH, od spol. Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové pro statutární
město Děčín.
Usnesení č. RM 19 18 37 15
Rada města projednala záměr přípravy a realizace výměny zdroje tepla pro SD Střelnice
a rekonstrukce plynové kotelny MŠ Děčín I, Pohraniční 455 a
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace výměny zdroje tepla pro SD Střelnice, se sídlem Labská
691, Děčín I,
2. záměr přípravy a realizace rekonstrukce plynové kotelny a rozvodů TUV v MŠ
Děčín I, Pohraniční 455.
Usnesení č. RM 19 18 37 16
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce
a o souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce
„Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 18 16 37 14 ze dne 18.09.2018 v plném znění
z důvodu nových skutečností,
2. záměr a realizaci akce: „Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 05 29 ze dne 20.09.2018
v plném znění,
2. podání žádosti ze strany statutárního města Děčín o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu z programu MŠMT ČR - 133 530, podprogram 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ pro akci: „Výměna střešního
pláště zimního stadionu Děčín“,
3. zajištění spolufinancování při realizaci akce „Výměna střešního pláště zimního
stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR v předpokládané
výši 15.000 tis. Kč vč. DPH.
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Usnesení č. RM 19 18 37 17
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a v k. ú Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• pozemky p. č. 30/3 o výměře 1 446 m2 a p. č. 30/4 o výměře 35 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, do majetku města a
• pozemek p. č. 662/1 o výměře 2 534 m2, v k. ú. Bynov, z majetku města.
Usnesení č. RM 19 18 37 18
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1923 včetně objektu
č.p. 667 Benešovská ul., v k. ú. Děčín formou daru a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1923 o výměře 768 m2 včetně
objektu čp. 667 v k. ú. Děčín formou daru, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 18 38 01
Rada města projednala žádost o dotaci do sociální oblasti pro rok 2019 a
rozhodla
o poskytnutí dotace do sociální oblasti pro rok 2019 dle důvodové zprávy a příloh:
Farní charita Litoměřice - Nízkoprahové denní centrum - 5.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 18 39 01
Rada města projednala informaci předloženou příspěvkovou organizací Zámek Děčín, p.o. a
bere na vědomí
změnu zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace, který zastupuje ředitelku dané
příspěvkové organizace po dobu její nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti, kterou je
od 01.10.2019 paní Šárka Plachá.
Usnesení č. RM 19 18 39 02
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny v době vyhlášených dvoudenních podzimních prázdnin
ve dnech od 29.10.2019 do 30.10.2019.
Usnesení č. RM 19 18 39 03
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2019 a
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rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu mimořádné finanční dotace pro rok 2019
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. BC Armex Děčín z.s.; IČ: 22611983; Zvýšení úrovně MÚ v boxu: 12.000,00 Kč,
2. Bella Danza Děčín z.s.; IČ: 06025528; Reprezentační klubové soupravy pro
celorepublikové a mezinárodní soutěže: 20.000,00 Kč,
3. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L.; IČ: 46717757; Mistrovství České
republiky pistolové disciplíny Plzeň 2019 a Mistrovství České republiky puškové
disciplíny Hradec Králové 2019: 7.500,00 Kč,
4. Dc dh teaM, z. s.; IČ: 06682227; Kopcem dolů: 5.000,00 Kč,
5. Futsal Děčín z.s.; IČ: 26592053; Mladý futsal Děčín 19.000,00 Kč,
6. Her Majesty, z.s.; IČ: 22724265; Příprava na Czech Dance Tour s vyústěním na MČR
ve street dance: 5.000,00 Kč,
7. JUMP FOR JOY z.s.; IČ: 04840101; Jezdectví - Praha-finále světového poháru 2019:
5.000,00 Kč,
8. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s.; IČ: 22891439; NOVOBORSKÉ
SPORTOVNÍ KLÁNÍ: 5.000,00 Kč,
9. Klub vodních motoristů Děčín, z.s.; IČ: 68298374; Reprezentační oblečení pro nově
přijaté sportovce: 5.000,00 Kč,
10. KONKORDIA Děčín z.s.; IČ: 68983204; Kvalitativní rozšíření časoměrného zařízení
a proškolení trenérů a rozhodčích: 7.000,00 Kč,
11. Mateřské centrum Bělásek z.s.; IČ: 26549191; Sportujeme v přírodě: 5.000,00 Kč,
12. Parkur klub Děčín z. s.; IČ: 69292175; Závody ve skocích na koních: 5.000.00 Kč,
13. Potápečský klub Děčín, z.s.; IČ: 22877002; Tréninkové víkendy: 9.900,00 Kč,
14. SK Březiny z.s.; IČ: 46717161; DRESY PRO MLÁDEŽ: 25.000,00 Kč,
15. SK KRASO Děčín, z.s.; IČ: 68954123; Soustředění spolku KLATOVY 2019:
12.000,00 Kč,
16. SKST Děčín, z.s.; IČ: 63782472; Mimořádná podpora - Sportovní činnosti mládežepodpora systematické dlouhodobé činnosti dětí a mládeže ve věku do 19.let:
23.000,00 Kč,
17. Spektrum, z. s.; IČ: 26519089; „Sport nezná hranice - Jsme sousedé": 5.000,00 Kč,
18. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076; Sportovní soustředění pro
nadané děti v Jablonném nad Orlicí: 0,00 Kč,
19. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.; IČ: 18385532; KORFBAL MANIA: 42.000,00 Kč,
20. TJ Gymnastika Děčín, z.s.; IČ: 46797696; Zajištění tréninkových podmínek (nájemné
tréninkových prostor), Školení - zvyšování kvalifikace trenérů mládeže: 30.000,00 Kč,
21. TJ Sokol Bělá; IČ: 46797831; Horolezecká škola pro děti a mládež: 8.000,00 Kč,
22. TJ Spartak Boletice n. L., z.s., IČ: 14868156; Zajištění sportovní činnosti mládeže:
30.000,00 Kč,
23. TJ Union Děčín - spolek; IČ: 46797777; Soustředění mládeže r. 2019: 24.000,00 Kč,
24. Tleskačky z.s.; IČ: 7845294; Podpora nových členek roztleskávaček v rámci
tanečních aktivit: 5.000,00 Kč,
25. Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí; IČ: 00554391; Podpora činnosti a provozu TJ Sokol
Jalůvčí: 5.000,00 Kč,
26. Veslařský klub Slavia Děčín z.s.; IČ: 1261045; Nákup cyklistického trenažéru:
28.000,00 Kč,
27. Život na hraně o.s.; IČ: 27057496; Nadregionální reprezentace města Děčín „Taneční
skupina roku 2019": 50.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných dotací v roce 2019 subjektům
pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 18 39 04
Rada města projednala mimořádné individuální žádosti ve výši nad 50.000,00 Kč u subjektů
pracujících v oblasti sportu pro rok 2019 a
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro
tyto subjekty pracující v oblasti sportu:
1. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; PYRAMIDA - koncepce basketbalové
mládeže: 154.000,00 Kč,
2. FaJJn aerobik Děčín, z.s.; IČ: 04608909; Soutěže v druhé polovině roku 2019, zimní
soustředění: 33.000,00 Kč,
3. Fotbalová akademie Petra Voříška; IČ: 22893849; Výchova fotbalové mládeže:
50.000,00 Kč,
4. FK JUNIOR Děčín, z.s.; IČ: 66105609; FOTBALOVÝ PODZIM 2019: 135.000,00 Kč,
5. HC Děčín, z.s.; IČ: 69387605; Sportovní činnost v roce 2019: 125.000,00 Kč,
6. HC Grizzly Děčín, s.r.o.; IČ: 28717546; II.NHL 2019/20 - skupina Sever:
175.000,00 Kč,
7. Karatedó Steklý, z.s.; IČ: 66102014; Rozvoj bojových umění a sportů v Děčíně:
39.000,00 Kč,
8. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s.; IČ: 69292272; BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA
SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 39.000,00 Kč,
9. Plavecký klub Děčín z. s.; IČ: 04807219; Materiální a personální zajištění Plaveckého
klubu Děčín: 53.000,00 Kč,
10. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČ: 00524417; „Sportujeme 2019“: 102.000,00 Kč,
11. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.; IČ: 26674742; Sportovní činnost pro děti a mládež:
15.000,00 Kč,
12. TJ Kajak Děčín z. s.; IČ: 00554472; „Kajak 2019“: 38.000,00 Kč,
13. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Celoroční činnost oddíl
všestrannosti a Canicrosu a mažoretek: 48.000,00 Kč,
14. TJ Slavoj Děčín, z.s.; IČ: 40229734; Podpora činnosti oddílu házené, TJ Slavoj
Děčín, z.s.: 45.000,00 Kč,
15. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s.; IČ: 442 24 818; Pravidelná činnost
ve volejbalu: 42.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro uvedené subjekty v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 19 18 39 05
Rada města projednala návrh platu ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o.,
Ing. Miroslavy Poskočilové a
stanovuje
plat a jeho složky ředitelce příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., Ing. Miroslavě
Poskočilové, podle důvodové zprávy s účinností od 01.10.2019.
Usnesení č. RM 19 18 39 06
Rada města
schvaluje
dofinancování akce „Labefest 2019“ ve výši 98.000,00 Kč konané v rámci Městských
slavností Děčín 2019.
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Usnesení č. RM 19 18 39 07
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o souhlas s přijetím věcného daru a
souhlasí
s přijetím věcného daru 5 ks hliníkových eloxovaných mřížek ve výši 12.000,00 Kč od firmy
GASTRO-WALTER s.r.o., Děčín.
Usnesení č. RM 19 18 39 08
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o souhlas s přijetím finančních darů a
souhlasí
s přijetím účelového finančního daru od společností:
1. DeCe COMPUTERS, s.r.o., Žerotínova 378/9, Děčín 3, 405 02, zastoupena
p. Mgr. Liborem Kolářem IČ: 445 67 626 ve finanční výši 4.000,00 Kč,
2. Nadace GCP se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, IČ: 290 18 200
ve finanční výši 15.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 18 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
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 67.684,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 52 žáků v období od 23.10.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 18 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů
177, příspěvková organizace o udělení souhlasu s předfinancováním projektu „ŠABLONY II ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ“ podaného v rámci OP VVV, Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva
č. 02_18_063 a
souhlasí
s předfinancováním projektu „ŠABLONY II - ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ“ 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 školních asistentů po dobu
max. 4 měsíců.
Usnesení č. RM 19 18 39 11
Rada města projednala informace od ředitelky/ředitele
Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
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přerušení činnosti školních družin v době vyhlášených dvoudenních podzimních prázdnin
ve dnech od 29.10.2019 do 30.10.2019.
Usnesení č. RM 19 18 39 12
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
omezení provozu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 z technických příčin
od 01.10.2019 do doby odstranění následků havárie.
Usnesení č. RM 19 18 39 13
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, 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 25.688,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 6 žáků v období od 30.09.2019 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 18 42 01
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2019 do 31.03.2020 na rok 2019 - 2020 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2019 do 31.03.2020 na rok 2019 - 2020 dle přílohy.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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