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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 19. listopadu 2019

Usnesení č. RM 19 20 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním pana Jaroslava Hroudy, primátora města na zahraniční pracovní cestu
do Drážďan, v termínu 22. - 23.11.2019.
Usnesení č. RM 19 20 29 02
Rada města projednala dodatek k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2967107014 o nájmu prostor nesloužících
podnikání, uzavřené dne 01.08.2014 ve výpravní budově žst. Děčín, hlavní nádraží,
ul. Čsl. mládeže 89/4.
Usnesení č. RM 19 20 29 03
Rada města projednala návrh cen zboží prodávaného v turistickém informačním centru a
revokuje
usnesení rady města ze dne 27.6.2017, RM 17 12 31 01 v plném znění a
schvaluje
stanovení cen zboží a služeb: Na veškeré zboží stanovit marži minimálně 30 %. Výjimku
tvoří pohledy, kde bude marže až 100 %. Zboží, u kterého jsou udávány doporučené ceny,
ceny zachovat. Kopírovací služby a tisk bude účtován dle schváleného platného ceníku
Směrnice č. 38 ze dne 11.12.2018. Veřejný internet se bude provozovat zdarma.
Usnesení č. RM 19 20 29 04
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 12. prosince 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.

Usnesení č. RM 19 20 30 01
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na pracovní místo vedoucího
úředníka, vedoucí úřednice - vedoucí/ho odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle návrhu
tajemníka magistrátu města a
schvaluje
jmenování Mgr. Evy Štolbové v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ode dne 01.12.2019 a
ukládá
tajemníkovi magistrátu, aby v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval
Mgr. Evu Štolbovou do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
a to s účinností od 01.12.2019.
Usnesení č. RM 19 20 30 02
Rada města projednala nabídku Ústeckého kraje na odkoupení akcií RRA vlastněných
statutárním městem Děčín a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města projevit zájem na odprodeji 3 akcií vlastněných statutárním městem
Děčín minimálně za cenu pořízení což činí 10.000,00 Kč/1 ks akcie Ústeckému kraji.
Usnesení č. RM 19 20 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod zastaralé výpočetní techniky a
schvaluje
1. návrh na bezúplatný převod zastaralé výpočetní techniky z vlastnictví statutárního
města Děčín do vlastnictví FK Junior, Ústecká 1961/3, Děčín 4, zastoupené
jednatelem organizace Miroslavem Tylem,
2. smlouvu o bezúplatném převodu výpočetní techniky dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 19 20 31 04
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a
schvaluje
1. prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
H. H. dle přílohy č. 2,
2. kupní smlouvu na prodej výpočetní techniky a mobilního telefonu dle přílohy č. 3.
Usnesení č. RM 19 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 239/2019 – č. RO 259/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 7.603 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 7.603 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 20 35 02
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o regulaci provozování
hazardních her a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 s účinností patnáctým dnem
po dni vyhlášení.
Usnesení č. RM 19 20 36 01
Rada města projednala problematiku již schválené realizace veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín 1“ a
rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo č. 2019-0886/OR.
Usnesení č. RM 19 20 36 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 260/2019, tj. snížení výdajů § 6171 - Činnost místní správy provoz (ostatní) o 942 tis. Kč a zvýšení výdajů § 6171 - Rekonstrukce střechy budova B2,
28. října 1155/2, Děčín I o 942 tis. Kč na realizaci výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 19 20 36 03
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna
zdravotních zařízení“ 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. 2019-0645/OR ze dne 26.08.2019 v hodnotě
55.628,25 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 20 36 04
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Výspravy komunikací litým asfaltem“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení a po úpravě
rozhodla
o vyloučení účastníka ASFALTSERVIS s.r.o., IČO 04136527 se sídlem Na Truhlářce
25/1581, Praha dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro neprokázaní technických kvalifikačních
předpokladů.
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Usnesení č. RM 19 20 36 05
Rada města projednala nabídku společnosti Agora CE, o.p.s. na možnost zapojení města
Děčín do projektu „E-participace – nástroje budoucnosti“ financovaného z Norských fondů a
schvaluje
partnerství města Děčín v tomto projektu a podpis Prohlášení o partnerství.
Usnesení č. RM 19 20 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Studie
využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží, zadávané v upraveném
postupu oproti vnitřní Směrnici č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu a majetku města a
rozhodla
o zrušení této veřejné zakázky a
schvaluje
její nové vyhlášení s upravenými zadávacími podmínkami a po úpravě
jmenuje
1. komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.;
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Kamil Jelínek);
Ing. Ondřej Smíšek (náhradník Ing. Vladislav Raška);
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D. (náhradník Mgr. Otto Chmelík) s tím, že komise bude
usnášeníschopná v minimálním počtu 3 osob
2. komisi pro otevírání nabídek ve složení Ing. V. Havlová, Ing. Svobodová.
Usnesení č. RM 19 20 37 01
Rada města projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu a
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, Spojenců 209, Děčín XXXII s paní H. S.
zastoupené kolizním opatrovníkem advokátkou Mgr. Annou Gotliebovou, se sídlem
Thomayerova 25/3, Děčín IV, na dobu určitou 6 měsíců za měsíční nájemné ve výši
900 Kč/měsíc.
Usnesení č. RM 19 20 37 02
Rada města projednala nutnost odborné opravy střechy objektu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně VI a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 17 37 01 ze dne 8. 10. 2019 v plném znění z důvodu
nových skutečností.
Usnesení č. RM 19 20 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
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rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1931/1, 1839/2, 1839/21, 1839/22, 1715, 1855/1, 1927/1,
1898, 1875, 3511, 3474/1, 2648/1, 2731, 1913, 1928/3, 1928/2, 1928/1, 1930/2,
1927/2, 1929/63, 1929/62, 1929/64, 1944, 1924, 1963/2, 1966, 1979, 1994/1, 2015,
2053, 2152/1, 2151, 2106, 2098, 2085 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení 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“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1931/1, 1839/2, 1839/21, 1839/22, 1715, 1855/1, 1927/1, 1898,
1875, 3511, 3474/1, 2648/1, 2731, 1913, 1928/3, 1928/2, 1928/1, 1930/2, 1927/2,
1929/63, 1929/62, 1929/64, 1944, 1924, 1963/2, 1966, 1979, 1994/1, 2015, 2053,
2152/1, 2151, 2106, 2098, 2085 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení 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 20 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Lesná u Děčína a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 536 v k. ú. Lesná u Děčína 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. 536 v k. ú. Lesná u Děčína 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 20 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 832/1 a část pozemku p. č. 775/3 oba v k. ú. Vilsnice věcným
břemenem – služebností spočívající ve
1) strpění stávajícího zakrytého profilu vodního toku LBP 08 Račího potoka a LBP 09
Račího potoka na pozemku p. č. 832/1 a na pozemku p. č. 775/3 oba v k. ú. Vilsnice,
2) zdržení se všeho, co vede k ohrožení stávajícího zakrytého profilu vodního toku
LBP 08 Račího potoka a LBP 09 Račího potoka,
3) umožnění vstupu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo
údržby pro oprávněného - Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219,
Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven na náklady
budoucího oprávněného.
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Usnesení č. RM 19 20 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín o výměře 31 m2 pod částí vestavby
prodejny na dobu neurčitou, společnosti ARMEX HOLDING, a.s., Folknářská 1246/21,
Děčín 2 za roční nájemné ve výši 15.624,00 Kč s tím, že za období od 13.07.2019 do doby
uzavření nájemní smlouvy bude účtován poplatek za užívání pozemku bez nájemního
vztahu.
Usnesení č. RM 19 20 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 102/3 v k. ú. Děčín po ukončení
stávajícího pronájmu a
schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 102/3-101/98 ze dne 29.10.1998
ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.02.2008 na pronájem pozemku p. č. 102/3 o výměře
98 m2 v k. ú. Děčín s paní Ing. Simonou Vančovou, obchodním jménem „Ing. Simona
Vančová, IČ 46719091“, dohodou ke dni vkladu kupní smlouvy na prodej objektu
prodejny na pozemku p. č. 102/3 v k. ú. Děčín do katastru nemovitostí a
2. pronájem pozemku p. č. 102/3 o výměře 98 m2 v k. ú. Děčín pro provozování
prodejny květin novému vlastníkovi prodejny, Jana Zavřelová, IČ 02877139, na dobu
neurčitou, ode dne nabytí vlastnictví stavby (ke dni vkladu kupní smlouvy objektu
prodejny na pozemku p. č. 102/3 v k. ú. Děčín do katastru nemovitostí), za nájemné
ve výši 13.230 Kč/rok.
Usnesení č. RM 19 20 37 09
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. 1 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro pana P. S. na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2019,
za nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 10/2019-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem P. S.
Usnesení č. RM 19 20 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor - kůlny na pozemku p. č.
115/4 v k. ú. Vilsnice a
neschvaluje
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor - kůlny na pozemku p. č. 115/4 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 19 20 37 11
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. 11 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro pana M. H. na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2019,
za nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 11/2019-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem M. H.
Usnesení č. RM 19 20 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k.ú. Podmokly, v rámci realizace
akce „I/62 Děčín - Vilsnice, opěrná zeď“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3711/1 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Podmokly za účelem
realizace akce „I/62 Děčín - Vilsnice, opěrná zeď“, pro spol. AZ Sanace a.s., Pražská 37/53,
Ústí nad Labem, za cenu 440 Kč/rok, na dobu určitou - do 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 20 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Děčín za účelem
umístění dobíjecí stanice pro elektromobily, o výměře cca 1 m2.
Usnesení č. RM 19 20 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1384/1 o výměře 26 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 19 20 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 22 m2) v k. ú. Vilsnice,
s podmínkou zatížení nezbytné části pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem
služebnosti cesty (práva chůze a jízdy) k prodávané části pozemku p. č. 115/1 v k. ú.
Vilsnice.
Usnesení č. RM 19 20 37 16
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků dle geometrického plánu
č. 793-132/2019, a to část p. p. č. 85/2 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 36 m2, části p. p. č.
1134/13 nově ozn. jako p. p. č. 1134/19 o výměře 8 m2, díl „c“ o výměře 1 m2 a díl „e“
o výměře 7 m2, část p. p. č. 1267/2 nově ozn. jako díl „f “ o výměře 12 m2, části pozemku
p. č. 1291 nově ozn. jako p. č. 1291/1 o výměře 10 m2, p. č. 1291/2 o výměře 9 m2 a p. č.
1291/3 - díl „g“ o výměře 696 m2 a části p. p. č. 1292 nově ozn. jako p. č. 1292/2 - díl „i“
o výměře 14 m2 a p. č. 1292/3 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 19 20 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1529 (nově dle geometrického plánu
č. 593-063/2019 ozn. jako p. č. 1529/2) o výměře 2 m2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro p. J. S. za cenu 1800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 20 37 18
Rada města projednala návrh na úplatný převod pozemku p. č. 899/52 v k. ú. Horní
Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku p. č. 899/52 o výměře 911 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov, za cenu 147.300,00 Kč, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR
- ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do majetku statutárního města Děčín,
v návaznosti na akci „Děčín – Horní Oldřichov – Odkanalizování části města Děčín Opatření pro likvidaci srážkových vod a povrchy komunikací – Horní Oldřichov“.
Usnesení č. RM 19 20 37 19
Rada města projednala stávající stav vytápění objektu zámecké sýpky na pozemku p. č.
2371, v k. ú. Děčín a
schvaluje
záměr přípravy a realizace úpravy vytápění objektu zámecké sýpky bez změny zdroje
vytápění.
Usnesení č. RM 19 20 37 20
Rada města projednala návrh na stanovení výše nájemného v městských bytech a
ruší
účinnost usnesení rady města č. RM 14 02 60 03 ze dne 21.01.2014 a usnesení rady města
č. RM 15 03 37 20 ze dne 10.02.2015 ke dni 30.11.2019 a
schvaluje
stanovení výše nájemného bytů v majetku statutárního města Děčín v předloženém znění
s platností od 01.12.2019.
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Usnesení č. RM 19 20 37 21
Rada města projednala návrh na aktualizaci Pravidel pro přidělování bytů z majetku města a
schvaluje
akutalizaci Pravidel pro přidělování bytů z majetku města v předloženém znění s platností
od 01.12.2019.
Usnesení č. RM 19 20 37 22
Rada města projednala návrh na komisi pro výběrové a dohadovací řízení a
schvaluje
komisi pro výběrové řízení formou obálkové metody s následným dohadovacím řízením
na pronájem uvolněných bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Děčín
ve složení: Ing. Martin Kříž (náhradník Ing. Ilona Šeneklová), pan Pavel Prach (paní Lada
Kolářová), paní Yveta Šebková (Bc. Erika Kejzlarová) + člen vedení statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 19 20 37 23
Rada města projednala návrh na výpověď mandátní smlouvy a
schvaluje
podání výpovědi ze smluvního vztahu založeného Mandátní smlouvou uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a Sportovním klubem Děčín, z.s. dne 05.11.2002 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 17.06.2003, Dodatku č. 2 ze dne 30.04.2004, Dodatku č. 3 ze dne
13.04.2010 a Dohody o narovnání ze dne 13.02.2019 v souladu s čl. 13 této smlouvy bez
udání důvodu.
Usnesení č. RM 19 20 37 24
Rada města projednala návrh smluv o poskytování a připojení služby dálkového přenosu
k pultu centrální ochrany pro objekt sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I 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,
2. uzavření Smlouvy č. S-19-0132 o poskytování služby dálkového přenosu informací
z ústředny EPS provozovatele EPS a ÚD ZDP na operační středisko HZS Ústeckého
kraje mezi statutárním městem Děčín a AEC NOVÁK s.r.o. v předloženém znění,
3. uzavření smlouvy č. 2019382 o připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany mezi
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, AEC NOVÁK s.r.o.
a statutárním městem Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 20 37 25
Rada města projednala předložený návrh na zúžení smlouvy o výpůjčce a
souhlasí
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se zúžením smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 6.10.2009, mezi Zoologickou zahradou Děčín
- Pastýřská stěna, příspěvková organizace a statutárním městem Děčín ve znění dodatku
č. 1 ze dne 30.12.2011, dodatku č. 2 ze dne 22.12.2014, dodatku č. 3 ze dne 28.05.2015,
dodatku č. 4 ze dne 29.03.2016 a dodatku č. 5 ze dne 18.12.2018, ve smyslu vyjmutí parcel
v čl. I Předmět smlouvy, odst. 1.:
a) pozemek p. č. 424/1 o výměře 2 347 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Podmokly, účetní hodnota 586.750,00 Kč,
b) pozemek p. č. 424/2, o výměře 423 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Podmokly, účetní hodnota 105.750,00 Kč,
a v odstavci 2. „budova, stavba“:
a) „Zámeček Pastýřská stěna“, č.p. 236 na pozemku p. č 424/1, v k. ú. Podmokly,
inv. číslo 1-801/2-5120, účetní hodnota 2.399.023,00 Kč,
b) „Altán u zámečku Pastýřská stěna č.p. 236“ na pozemku p. č. 424/1, v k. ú.
Podmokly, inv. číslo 2-815/50, účetní hodnota 90.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 20 37 26
Rada města projednala záměr rekonstrukce šaten a vzduchotechniky v objektu sportovní
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce:
1. rekonstrukce vzduchotechnické jednotky a klimatizace v objektu sportovní haly v ulici
Maroldova 1279/2, Děčín I,
2. rekonstrukce šaten a zázemí v části staré tribuny objektu sportovní haly v ulici
Maroldova 1279/2, Děčín I.
Usnesení č. RM 19 20 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o spoluúčasti na financování opěrné zdi
mezi statutárním městem Děčín a panem P. Š. a
schvaluje
uzavření Smlouvy o spoluúčasti na financování opěrné zdi mezi statutárním městem Děčín
a panem P. Š. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 20 37 28
Rada města projednala žádost 1. Děčínské obchodní společnosti s.r.o. a
schvaluje
1. pronájem části budovy č.p. 638 na pozemku p. č. 2540/2 v k. ú. Děčín za účelem
umístění reklamního zařízení pro 1. Děčínskou obchodní společnost s.r.o.,
IČO: 25411209 se sídlem Želenická 1540, Děčín, 405 02,
2. uzavření smlouvy o nájmu části budovy pro umístění reklamního zařízení na dobu
určitou do 31.01.2020 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 20 37 29
Rada města projednala návrh na nabytí pozemků včetně staveb v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje

10

zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemku st. p. č. 311/5 zast. pl. o výměře 464 m2 jehož součástí je stavba bez
čp/če, obč. vyb., st. p. č. 917 zast. pl. o výměře 23 m2, p. p. č. 1579/1 vodní
pl. o výměře 70 m2 a p. p. č. 1596/1 ost. pl. o výměře 1 884 m2, vše v k. ú. Horní
Oldřichov z majetku Ústeckého kraje do majetku města úplatným převodem dražbou a
2. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku st. p. č. 311/5 zast. pl. o výměře 464 m2 jehož
součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 917 zast. pl. o výměře 23 m2, p. p. č.
1579/1 vodní pl. o výměře 70 m2 a p. p. č. 1596/1 ost. pl. o výměře 1 884 m2, vše
v k. ú. Horní Oldřichov do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži nebo
jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák.
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění.
Usnesení č. RM 19 20 38 01
Rada města projednala informaci o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2020
a
rozhodla
o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2020 z kapitoly odboru sociálních věcí
a zdravotnictví za podmínek dle důvodové zprávy a o uzavření smlouvy, která je přílohou
č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 19 20 39 01
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u Městského divadla
Děčín, p. o., Teplická 587/5, Děčín II, IČ 00673692 v rámci schválené hmotné
zainteresovanosti na rok 2019 a
schvaluje
změnu limitu mzdových prostředků na rok 2019 ve výši 5.940.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 20 39 02
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 181.584,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních
záloh na obědy pro 53 žáků v období od 06.01.2020 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 20 39 03
Rada města projednala dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřské školy Děčín II, Riegrova
454/12, příspěvková organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřské školy Děčín II,
Riegrova 454/12, příspěvková organizace.
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Usnesení č. RM 19 20 39 04
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením plynové smažící pánve ve výši 49.800,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 20 39 05
Rada města projednala předložené informace od ředitelů mateřských škol v Děčíně a
bere na vědomí
přehled o přerušení a omezení provozu mateřských škol v době od 23.12.2019
do 03.01.2020 dle přiložené tabulky.
Usnesení č. RM 19 20 39 06
Rada města projednala informaci o zajištění provozu v době přerušení činnosti školních
družin ve školním roce 2019/2020 a
bere na vědomí
zajištění této činnosti školní družinou Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 19 20 39 07
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy v termínu 21.11.2019 z technických a organizačních
důvodů.
Usnesení č. RM 19 20 39 09
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2019 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu mimořádné finanční dotace pro rok 2019 ve
výši do 50.000,00 Kč:
1. Plavecký klub Děčín z.s.; IČ: 048 07 219; „Děčínské sprinty 2019“ - 2.11.2019:
45.000,00 Kč,
2. Trial klub Děčín z.s.; IČ: 228 16 437; Mistrovství světa v cyklotrialu 2019 - Čína:
10.000,00 Kč,
3. OFBIKE SCOTT TEAM z.s.; IČ: 070 09 500; Účast na mistrovství republiky ve sjezdu
v Peci pod Sněžkou: 10.000,00 Kč,
4. TJ Union Děčín - spolek; IČ: 467 97 777; Mimořádná dotace na úpravu hřiště
v majetku města Děčín: 33.000,00 Kč a
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádných dotací v roce 2019 subjektům
pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 19 20 39 10
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ: 75107350 o souhlas zřizovatele s pořízením nové telefonní ústředny a
souhlasí
s pořízením nové telefonní ústředny zn. Panasonic NS 500 v předpokládané hodnotě
82.227,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 20 39 11
Rada města projednala informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu pracoviště DDM Děčín IV, Teplická 344/38 dne 19.11.2019 z technických
důvodů.
Usnesení č. RM 19 20 39 12
Rada města projednala návrh Smlouvy o realizaci a koordinaci kulturní akce „Děčínský
advent 2019“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci a koordinaci kulturní akce „Děčínský advent 2019“ s dodavateli
Ing. Davidem Hronkem, IČ: 41303334 a Orca marketing s.r.o., IČ: 08298432.
Usnesení č. RM 19 20 42 02
Rada města projednala návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. změnu výše referenční tržby na 1 km na základě změny zákonné sazby DPH,
2. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním
městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 19 20 42 05
Rada města projednala návrh procesu schvalování umísťování restauračních předzahrádek
v Děčíně a
schvaluje
regulaci provozu restauračních předzahrádek smluvním vztahem (výpůjčkou).
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Usnesení č. RM 19 20 42 06
Rada města projednala návrh procesu schvalování umísťování restauračních předzahrádek
v Děčíně a
neschvaluje
regulaci provozu restauračních předzahrádek smluvním vztahem (nájmem).
Usnesení č. RM 19 20 42 07
Rada města projednala návrh procesu schvalování umísťování restauračních předzahrádek
v Děčíně a
neschvaluje
regulaci provozu restauračních předzahrádek smluvním vztahem (výpůjčkou) v kombinaci se
změnou Tržního řádu.
Usnesení č. RM 19 20 42 08
Rada města projednala návrh procesu schvalování umísťování restauračních předzahrádek
v Děčíně a
neschvaluje
regulaci provozu restauračních předzahrádek smluvním vztahem (nájmem) v kombinaci se
změnou Tržního řádu.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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