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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 5. listopadu 2019
Usnesení č. RM 19 19 29 02
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 21. listopadu 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v upraveném
znění.
Usnesení č. RM 19 19 29 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k Zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín - Městské turistické centrum Děčín,
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit Dodatek č. 1 k Zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a
doporučuje
vzít na vědomí úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. RM 19 19 29 04
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 k Zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín - Středisko městských služeb Děčín,
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit Dodatek č. 3 k Zřizovací listině organizační složky
statutárního města Děčín - Středisko městských služeb Děčín a
doporučuje
vzít na vědomí úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. RM 19 19 29 05
Rada města
schvaluje revokaci v části
Číslo revokovaného usnesení:

č. RM 11 13 50 02

ceníku služeb organizační složky města - Střediska městských služeb a

schvaluje revokaci v části
Číslo revokovaného usnesení:

č. RM 11 13 50 03

pověření vedoucího organizační složky zastupováním při rozhodování o provádění služeb
SMS pro organizace zřízené městem a pro cizí subjekty dle příslušného ceníků a
schvaluje
nový ceník služeb organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín
1. pro organizace řízené městem
úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání
stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení
černých skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor
po těžbě, nakládka a vykládka suti 85 Kč/hod. + platná sazba DPH
pronájem party stanů............................85 Kč/den
pronájem nafukovacího oblouku......... 200 Kč/den
pronájem farmářského stánku.............110 Kč/den
pronájem dvoupultového stánku......... 300 Kč/den
2. pro cizí subjekty
úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání
stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení
černých skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor
po těžbě, nakl. a vykl. suti 110 Kč/hod.+ platná sazba DPH
Tyto ceny jsou platné vždy v době od 01.01. do 28.11. daného roku.
pronájem party stanů...........................110 Kč/den
pronájem nafukovacího oblouku..........300 Kč/den
pronájem farmářského stánku.............400 Kč/den
pronájem dvoupultového stánku....... 1.500 Kč/den
V době od 29.11. do 31.12. daného roku jsou v rámci děčínského adventu platné tyto
ceny:
pronájem party stanů............................110 Kč/den
pronájem farmářského stánku..............300 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem farmářského stánku..............100 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem farmářského stánku na min. 20 dní - jednotná cena................. 1.000,00 Kč
pronájem dvoupultového stánku....... 1.000 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem dvoupultového stánku...........300 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem dvoupultového stánku na min. 20 dní - jednotná cena...............4.000,00 Kč
pronájem tržního prostoru (Masarykovo nám., Křížová ul., a ul. Zbrojnická naproti
hlavnímu nádraží) s vlastním stánkem:
pronájem tržního prostoru....................1.000 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem tržního prostoru...................... 300 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem tržního prostoru na min. 20 dní - jednotná cena......................... 4.000,00 Kč
Současně pověřuje vedoucího organizační složky města - Střediska městských
služeb k tomu, aby město zastupoval při rozhodování o provádění služeb SMS pro
organizace zřízené městem a pro cizí subjekty dle příslušných ceníků.
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Usnesení č. RM 19 19 31 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 15 09 30 02 – odbor životního prostředí – VZDK.
Usnesení č. RM 19 19 33 01
Rada města projednala Návrh výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín
– Knínice (D8) a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit variantu koridoru pro silniční dopravu KOR1_1 Přeložka
silnice I/13 – Chrochvické údolí, navrženého jako veřejně prospěšná stavba VPS – 1
dle předloženého Návrhu výběru nejvhodnější varianty řešení přeložky silnice I/13 Děčín –
Knínice (D8).
Usnesení č. RM 19 19 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 226/2019 – č. RO 238/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 864 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 864 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 19 35 03
Rada města projednala žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury na p. p. č. 527/2 v k. ú. Vilsnice k budoucím rodinným domům pana I. K., pana
D. P., paní J. H. a P. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu I. K., panu D. P., paní J. H. a P. S. na výstavbu
technické infrastruktury na p. p. č. 527/2 v k. ú. Vilsnice k rodinným domům na p. p. č.
527/8, 527/9, 527/10 a 527/7 dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury s těmito stavebníky v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 19 35 04
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s paní A. M. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 19 19 36 01
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce venkovní
areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0742/OR ze dne 18.09.2019 v hodnotě
31.863,41 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 19 36 02
Rada města projednala Smlouvu o společném zadávání mezi statutárním městem Děčín
a Severočeskou vodárenskou společností a.s. a
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů k provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu“, kde statutární město Děčín bude
zástupcem sdružení.
Usnesení č. RM 19 19 36 03
Rada města projednala problematiku spojenou s interiérovými úpravami prostoru velkého
sálu v objektu bývalé knihovny pro budoucí zasedací místnost a po úpravě
schvaluje
zpracování projektové dokumentace dle již zpracovaného návrhu Ateliéru Schmidt.
Usnesení č. RM 19 19 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1055/18 v k. ú. Prostřední Žleb 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. 1055/18 v k. ú. Prostřední Žleb 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 19 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit část pozemku p. č. 2247 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. 2247 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 19 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2853 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. 2853 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 19 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 211 v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 211 v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 19 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 774/4 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro RD na st. p. č. 145
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v k. ú. Březiny u Děčína včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na pozemek p. p. č.
774/4 v k. ú. Březiny u Děčína za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 145 v k. ú. Březiny
u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 19 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2662 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. 2662 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 19 37 10
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické
přípojky k pozemku p. č. 780/7 v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 1 elektrické přípojky na pozemku p. č. 780/7
v k. ú. Děčín - Staré Město, 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,
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 19 37 11
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. 1767/1b – 108/12 ze dne 18.06.2012
na pronájem části pozemku p. č. 1767/1 k. ú. Podmokly, ve smyslu zvýšení pronajaté
výměry, a to na výměru 86 m2 a zvýšení ceny nájemného, a to na 400 Kč/rok.
Usnesení č. RM 19 19 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části
pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1329 o výměře 50 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, s manžely J. a M. H. dohodou ke dni 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 19 37 15
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se
pronájmu částí pozemků v k. ú. Děčín, v rámci realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km
0,900 - 1,400“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 14 37 21 ze dne 20.08.2019, týkající se
pronájmu částí pozemků p. č. 2832 o výměře 206 m2, p. č. 2833/2 o výměře 145 m2, p. č.
2834/2 o výměře 653 m2, vše v k. ú. Děčín, pro Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec
Králové, ve smyslu změny textu: „… za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou ...“ na nový
text: „… za cenu 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou ...“.
Usnesení č. RM 19 19 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 1385/5 v k. ú. Děčín
o výměře 20 m2.
Usnesení č. RM 19 19 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1412 o výměře 353 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 19 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Chlum
u Děčína.
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Usnesení č. RM 19 19 37 20
Rada města projednala návrh na nabytí do majetku města souboru nemovitostí v k. ú. Děčín
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy č. 20190589 mezi ČR-Správa
státních hmotných rezerv, Praha 5 - Malá Strana, Šeříková 616/1 na převod nemovitostí,
a to pozemku p. č. 2640 zast.pl., o výměře 262 m2 včetně stavby bez čp/če obč. vyb., p. č.
2641 zast.pl., o výměře 1 256 m2 včetně stavby čp. 596, jiná st., p. č. 2642 zast.pl., o výměře
1 966 m2 včetně stavby bez čp/če obč. vyb., p. č. 2643 zast.pl., o výměře 1 468 m2 včetně
stavby čp. 595, jiná st., p. č. 2644 zast.pl., o výměře 1 510 m2 včetně stavby bez čp/če jiná
st., p. č. 2645 zast.pl., o výměře 1 332 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2646 zast.pl.,
o výměře 762 m2 včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2647 zast.pl., o výměře 1 164 m2
včetně stavby bez čp/če jiná st., p. č. 2648 ostat.pl., o výměře 6 149 m2 vše v k. ú. Děčín
a městem Děčín.
Usnesení č. RM 19 19 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2060 v k. ú. Děčín o výměře 241 m2, pro
paní Z. N. a pana J. N. za cenu 144.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 19 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2979 (dle geometrického plánu
č. 2651-107/2019 se jedná o díl „b“ o výměře 3 m2) v k. ú. Děčín, pro N. M. C. za cenu
600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 19 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků p. č. 134, 135, 140 v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 134 o výměře 97 m2, části pozemku p. č. 135 o výměře 396 m2
a části pozemku p. č. 140 o výměře 27 m2, vše v k. ú. Děčín - Staré Město, na zahradu, pro
paní L. F. za cenu 1.020 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 19 37 24
Rada města projednala žádost o výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7
k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 7, odst. 1, bodu d)
na zhotovitele prací spojených s odstraněním havárie v objektu Mateřské školy Děčín I,
Pohraniční 455/34 a
bere na vědomí
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postup při odstranění havárie v objektu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34,
dle důvodové zprávy a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města na základě čl. 7, odst. 1, bodu d) na zhotovitele prací spojených
s odstraněním havárie v objektu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34,
2. uzavření smlouvy o dílo na zajištění realizace prací spojených s odstraněním havárie
v objektu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34, firmou Děčínský stavební
podnik, s. r. o., Folknářská 1246/21, Děčín, IČO: 47781483, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 19 38 01
Rada města projednala Dodatek č. 24 ke zřizovací listině CSS Děčín, příspěvkové organice
a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Dodatek č. 24 s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh,
2. pověřit primátora statutárního města podpisem výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. RM 19 19 38 02
Rada města projednala žádost o přidělení bytu v domě s byty zvláštního určení pro seniory a
neschvaluje
žádost o přidělení bytové jednotky panu Z. V. v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6,
a to ze sociálních důvodů.
Usnesení č. RM 19 19 39 02
Rada města projednala informaci od ředitele/ředitelky:
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin uvedených škol v době vyhlášených dvoudenních
podzimních prázdnin ve dnech od 29.10.2019 do 30.10.2019.
Usnesení č. RM 19 19 39 03
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova
1474/11, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXIV, Krásný Studenec 131 dne 30.10.2019
z technických příčin.
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Usnesení č. RM 19 19 39 04
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p.o. o změnu účelu investičních
finančních prostředků a
schvaluje
použití nedočerpaných investičních finančních prostředků z nákupu bazénového vysavače
ve výši 12.950,00 Kč na pořízení speedgatů.
Usnesení č. RM 19 19 39 05
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p.o. o souhlas zřizovatele s pořízením
movitého majetku a udělení výjimky ze Směrnice č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města dle článku 7, odst.1, písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele a
souhlasí
s pořízením dalšího speedgatu ve výši 319.113,00 Kč vč. DPH a dobíjecí pokladny ve výši
166.012,00 Kč vč. DPH a
schvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle článku 7, odst.1, písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele na výběr dodavatele speedgatů a dobíjecí pokladny v celkové
předpokládané výši 1.063.263,00 Kč od firmy HASAM s.r.o.
Usnesení č. RM 19 19 39 06
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXI, Dlouhá 112 dne 25.10.2019 z technických
příčin.
Usnesení č. RM 19 19 42 01
Rada města projednala návrh dodatku č. 7 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného
oplocení v ul. Práce a
schvaluje
dodatek č. 7 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka
oplocení Sportovního klubu Děčín, z.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů,
jejich maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak
diskriminujících témat.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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