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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21. schůze rady města konané dne 3. prosince 2019
Usnesení č. RM 19 21 29 01
Rada města projednala návrh na vydání nařízení statutárního města Děčín č. 1/2019, kterým
se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání
silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu, a na základě § 23 odst. 1 písm.
a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
vydává
nařízení města č. 1/2019, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich
určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu.
Usnesení č. RM 19 21 29 02
Rada města projednala členství statutárního města v Basketbalovém klubu Děčín z.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o účasti v již založené právnické osobě,
a to v Basketbalovém klubu z.s., IČO 49888366 se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín,
405 02 Děčín a zmocnit zástupce města k podání žádosti o členství v souladu se stanovami
spolku.
Usnesení č. RM 19 21 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance odboru správních činností a obecní
živnostenský úřad k posílení agendy oddělení vnitřních věcí přestupků a dopravně správních
agend a 1 zaměstnance do odboru stavební úřad k posílení činností oddělení stavebního
úřadu a Vyvlastňovací úřad a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o:
1 zaměstnance na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad
1 zaměstnance na odboru stavební úřad
a to od 01.01.2020 a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.01.2020 na 286, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a

pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka k zařazení zaměstnanců do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 19 21 30 03
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na pracovní místo vedoucího
úředníka, vedoucí úřednice - vedoucí/ho odboru ekonomického dle návrhu tajemníka
magistrátu města a
schvaluje
jmenování Ing. Zdeňky Čečákové v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru ekonomického ode
dne 01.01.2020 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
Ing. Zdeňku Čečákovou do funkce vedoucí odboru ekonomického, a to s účinností
od 01.01.2020.
Usnesení č. RM 19 21 30 04
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 19 20 30 01 – tajemník – VzDK.
Usnesení č. RM 19 21 30 05
Rada města projednala informaci o rezignaci na funkci předsedy Sportovní komise a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pana Petra Toncara, DiS., z funkce předsedy Sportovní
komise k 31.12.2019 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pana Roberta Landu předsedou Sportovní komise
od 01.01.2020.
Usnesení č. RM 19 21 31 01
Rada města projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 2012-0379/OPO a
schvaluje
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uzavření dodatku ke smlouvě č. 2012-0379/OPO o nájmu nebytových prostor v objektu
28. října 1155/2, Děčín I, pro Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 21 31 02
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v objektu ul. 28. října 1155/2,
Děčín I a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor v objektu ul. 28. října 1155/2, Děčín I
o celkové ploše 24 m², který se nachází v I. podzemním podlaží budovy B1, na dobu určitou
v trvání deseti let, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby za účelem umístění IT
technologie pro obsluhu datové sítě.
Usnesení č. RM 19 21 31 03
Rada města projednala návrh na zplnomocnění pana Tomáše Kejzlara k zastupování
statutárního města Děčín k uzavření smluvního vztahu se společností Waze Mobile pro účely
zajištění přístupu k dopravním informacím společnosti Waze a
souhlasí
se zplnomocněním v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 21 31 04
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28-7 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu
statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28-7 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 21 31 05
Rada města projednala žádost společnosti STRABAG Rail a. s., IČO: 25429949, DIČ:
CZ 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, o užití znaku města
Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města pro společnost STRABAG Rail a. s. v rámci soutěže o udělení
čestného titulu MOSTNÍ DÍLO ROKU 2017.
Usnesení č. RM 19 21 32 01
Rada města projednala žádost města Dolní Poustevna o uzavření VPS mezi statutárním
městem Děčín a městem Dolní Poustevna o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků a
neschvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
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Usnesení č. RM 19 21 32 02
Rada města projednala žádost města Benešov nad Ploučnicí o uzavření VPS mezi
statutárním městem Děčín a městem Benešov nad Ploučnicí o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků a
neschvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
Usnesení č. RM 19 21 34 01
Rada města projednala přijetí nepeněžitého daru v hodnotě 293 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby ve 4. Q 2019 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 21 34 03
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, o úpravu cen vstupného a po úpravě
schvaluje
upravit ceny vstupného do Zoologické zahrady Děčín a do expozice Rajské ostrovy
dle upravené přílohy materiálu s účinností od 01.01.2020.
Usnesení č. RM 19 21 34 04
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o evidenci trvale
označených psů a jejich chovatelů a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 s účinností dnem
1. ledna 2020.
Usnesení č. RM 19 21 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 261/2019 – č. RO 290/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 4.334 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 4.334 tis. Kč, vč. změny
rozpočtu u hospodářské činnosti - Správy bytového fondu dle přílohy č. 32.
Usnesení č. RM 19 21 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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1. schválit rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020 v celkovém objemu příjmů
971.076 tis. Kč, výdajů 1.071.884 tis. Kč a financování 100.808 tis. Kč, vč. rozpočtu
hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a
2. stanovit závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu,
jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené příspěvkové organizace
řídit, s výjimkou správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové
náklady a náklady na opravu a údržbu.
Usnesení č. RM 19 21 35 03
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku
ze psů a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 s účinností od 1. ledna
2020.
Usnesení č. RM 19 21 35 04
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 s účinností od 1. ledna
2020.
Usnesení č. RM 19 21 35 05
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku
z pobytu a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 s účinností od 1. ledna 2020
a stanovit sazbu poplatku ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu.
Usnesení č. RM 19 21 35 06
Rada města projednala žádost pana M. Z. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem M. Z. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. V Sídlišti 385, Děčín XXXII ve výši
219.541,00 Kč, a to o snížení na částku 33.272,30 Kč.
Usnesení č. RM 19 21 35 07
Rada města projednala žádost paní I. F. o prominutí pohledávky a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní I. F. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Kamenická 683/62, Děčín II v celkové
výši 633.223,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj.na částku 63.322,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 21 36 01
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na projekt „Domov se zvláštním režimem
Křešice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“
v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016 - 2020,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
84,7 mil. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané
výši 42,35 mil. Kč včetně DPH,
4. realizaci akce z vlastních zdrojů, respektivě z úvěru, a to i v případě, že nebudeme
mít stále rozhodnutí o poskytnutí dotace či dotaci neobdržíme.
Usnesení č. RM 19 21 36 03
Rada města se seznámila s analytickou částí, návrhovou částí a komunikační strategií Plánu
udržitelné městské mobility města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města tyto části Plánu udržitelné městské mobility města Děčín schválit.
Usnesení č. RM 19 21 36 04
Rada města projednala přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“ a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“.
Usnesení č. RM 19 21 36 05
Rada města projednala problematiku vozového parku Magistrátu města Děčín a
bere na vědomí
změnu pronájmu elektromobilu na pořízení elektromobilu.
Přijetí dotace bude v případě přiznání dotace projednáno v ZM.
Usnesení č. RM 19 21 36 06
Rada města projednala schválení dotace na projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání
na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.“ a
schvaluje
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přijetí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na tuto akci.
Usnesení č. RM 19 21 36 07
Rada města se seznámila s aktualizací dokumentu „Místní akční plán inkluze Děčín 2018 2022“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit tento dokument.
Usnesení č. RM 19 21 36 08
Rada města projednala zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Zázemí Via Ferraty
– Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové
dokumentace“ zadávané jako soutěže o návrh a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. soutěžní podmínky včetně příloh a výše odměn pro soutěžící v celkové hodnotě
60 tis. Kč;
3. hodnotící kritéria:
70 % - kvalita návrhu řešení,
30 % - cena následné PD a po doplnění
jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen Ing. Ondřej Smíšek, člen rady; náhradník Ing. Vladislav Raška
člen Ing. arch. Ondřej Beneš, PhD., architekt města;
člen Karel Martínek, správce ferraty;
člen Štěpánka Špačková, OMH; náhradník Ing. Martin Kříž, OMH
člen Ing. Tomáš Kejzlar, OPO; náhradník Ing. Jiří Anděl, CSc.
Komise je usnášeníschopná ve složení minimálně 3 osob a
pověřuje
pracovníky odboru rozvoje Petru Šivrovou a Jitku Jarošovou k otevření elektronických
nabídek.
Usnesení č. RM 19 21 36 09
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“, a
rozhodla
v souladu s § 222, odst. 4, 5, 6 a 9 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
o neuzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017-0609/OR ze dne 18.12.2018.
Usnesení č. RM 19 21 37 01
Rada města projednala žádost pana M. L. a
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schvaluje
umístění pamětní desky pro popravené vlastence, rodinu Novákových, na objekt Mírové
náměstí 242/4, Děčín IV, za podmínky předchozího schválení grafické podoby ze strany
vlastníka objektu.
Usnesení č. RM 19 21 37 02
Rada města projednala možnost zásobování Zimního stadionu Děčín a ZŠ, MŠ Březová
369/25, Děčín III odpadní bazénovou vodou a po úpravě
schvaluje
záměr přípravy akce - Zásobování Zimního stadionu Děčín a ZŠ, MŠ Březová 369/25,
Děčín III odpadní bazénovou vodou.
Usnesení č. RM 19 21 37 03
Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavíraných mezi
statutárním městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a
schvaluje
návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavíraných mezi statutárním městem Děčín
a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 21 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 599/6 a p. č. 602 v k. ú. Folknáře 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. 599/6 a p. č. 602 v k. ú. Folknáře 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 21 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 899/53, 1216, 1217, 1222, 899/49, 980, 978/6, 1396/1,
1396/2, 1391/54, 1218/1, 1037/1, 931, 1553/2, 1553/3, 1401/1, 1549/5, 1225
a st. p. č. 345 vše v k. ú. Horní Oldřichov a část pozemku p. č. 498/12 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
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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. 899/53, 1216, 1217, 1222, 899/49, 980, 978/6, 1396/1, 1396/2,
1391/54, 1218/1, 1037/1, 931, 1553/2, 1553/3, 1401/1, 1549/5, 1225 a st. p. č. 345
vše v k. ú. Horní Oldřichov a části pozemku p. č. 498/12 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 21 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov 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. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov 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 21 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2894, 2935/1, 2936, 2983, 3137/1, 3183, 3303, 3393
a 3358 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Osadní+5“)
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. 2894, 2935/1, 2936, 2983, 3137/1, 3183, 3303, 3393 a 3358 vše
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Osadní+5“)
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 21 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 1727/1 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 21 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemky p. č. 646/2 o výměře 360 m2, p. č. 664/3
o výměře 8 345 m2, p. č. 664/4 o výměře 1 214 m2, p. č. 665 o výměře 1 195 m2 a p. č. 666
o výměře 181 m2 vše k. ú. Vilsnice za účelem sečení sena a otav.
Usnesení č. RM 19 21 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 237/2 o výměře cca 7 200 m2 v k. ú. Lesná u Děčína pro paní
J. L., paní L. D., paní L. K. a paní L. Š. za účelem provozování zájmové rekreační
a sportovní činnosti občanů a dobrovolného organizování kulturních, tělovýchovných
a sportovních činností dětí, mládeže a dospělých občanů, za cenu 1 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 19 21 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a v k. ú. Bělá
u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemků st. p. č. 571 o výměře 253 m2 v k. ú. Horní Oldřichov a st. p. č. 582
o výměře 1 541 m2, v k. ú. Bělá u Děčína pro pana P. R. jako zázemí pro sportovní střelnici
a umístění kontejneru pro úschovu sportovního náčiní, za cenu 1 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 21 37 13
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 167,
dle geometrického plánu č. 573-074/2019 nově ozn. jako p. p. č. 167/2 o výměře 3 m2
a p. č. 167/3 o výměře 8 m2, v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 19 21 37 14
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú.
Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 945/6 a část pozemku
p. č. 920/1 v k. ú. Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout zatížit části pozemků p. č. 945/6 a p. č. 920/1 v k. ú. DěčínStaré Město věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 944 v k. ú. Děčín-Staré Město, bezúplatně.
Usnesení č. RM 19 21 37 15
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 17 37 12 ze dne 08.10.2019 ve věci
vydání poplatku za bezdůvodné užívání části pozemku p. č. 237/2 v k. ú. Lesná u Děčína
z původního textu „o výměře cca 110 m2“ na nový text „o výměře 30 m2“, z důvodu nových
skutečností.
Usnesení č. RM 19 21 37 16
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb do majetku města
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 188 (nově dle geometrického plánu
č. 234-33/2017 ozn. jako p. č. 188/2) v k. ú. Dolní Žleb o výměře 1 m2 od D. P. do majetku
města, za cenu 500 Kč/m2.
Usnesení č. RM 19 21 37 17
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového
objektu a
schvaluje
ukončení nájemního vztahu v objektu požární zbrojnice Klicperova 231, Děčín XXXI pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - Křešice, zastoupené starostou panem Rudolfem
Brzobohatým, se sídlem Klicperova 231, Děčín XXXI-Křešice, výpovědí z nájmu, dle čl. II,
bod 2 smlouvy o nájmu č. 32/94/HS ze dne 01.01.1995.
Usnesení č. RM 19 21 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 276/84, 864 a 868 v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (vodovod - stavba DC 007 300) 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 1.000 Kč/síť + ostatní
náklady + DPH a
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 276/84, 864 a 868 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovod - stavba DC 007 300) 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 1.000 Kč/síť + ostatní náklady
+ DPH.
Usnesení č. RM 19 21 37 21
Rada města projednala návrh na směnu pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. směnu pozemků, a to
•
z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 790, dle geometrického
plánu č. 798-047/2018 nově ozn. jako p. p. č. 790/2 o výměře 4 762 m2 v k. ú.
Březiny u Děčína, pozemek p. č. 518/2 o výměře 538 m2 a pozemek p. č. 520
o výměře 242 m2 oba v k. ú. Bynov, p. č. 983 o výměře 1 034 m2 a pozemek
p. č. 1113 o výměře 3 185 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, část pozemku p. č.
850, dle geometrického plánu č. 381-047/2005 nově ozn. jako p. p. č. 850/2
o výměře 7 176 m2, pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2 a pozemek p. č. 901
o výměře 3 593 m2 vše v k. ú. Křešice u Děčína, pozemek p. č. 411/3 o výměře
801 m2, pozemek p. č. 411/4 o výměře 598 m2, pozemek p. č. 411/6 o výměře
45 m2, pozemek p. č. 412/2 o výměře 88 m2, pozemek p. č. 412/3 o výměře
204 m2, pozemek p. č. 412/5 o výměře 665 m2, pozemek p. č. 412/7 o výměře
695 m2, pozemek p. č. 414/4 o výměře 1 015 m2, pozemek p. č. 414/6 o výměře
543 m2, pozemek p. č. 414/10 o výměře 149 m2, pozemek p. č. 414/11
o výměře 556 m2, pozemek p. č. 414/16 o výměře 162 m2, pozemek p. č.
414/18 o výměře 468 m2 a pozemek p. č. 414/20 o výměře 1 361 m2 vše v k. ú.
Maxičky, pozemek p. č. 1097/11 o výměře 841 m2, pozemek p. č. 1122/6 o
výměře 3 111 m2 a pozemek p. č. 1122/7 o výměře 215 m2 vše v k. ú.
Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ČR – Lesy
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu
1.968.829,00 Kč + ostatní náklady a
•

do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 322 o výměře 1 832 m2,
pozemek p. č. 324 o výměře 1 520 m2, pozemek p. č. 341/1 o výměře 349 m2
a pozemek p. č. 381/2 o výměře 690 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pozemek
p. č. 173/1 o výměře 17 762 m2, pozemek p. č. 173/2 o výměře 40 225 m2,
pozemek p. č. 173/3 o výměře 202 m2, pozemek p. č. 173/5 o výměře 8 227 m2,
pozemek p. č. 173/6 o výměře 6 403 m2 a pozemek p. č. 427/2 o výměře
788 m2 vše v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 53/9 o výměře 312 m2, pozemek p. č.
53/17 o výměře 469 m2, pozemek p. č. 107/1 o výměře 609 m2, pozemek p. č.
107/3 o výměře 355 m2, pozemek p. č. 107/5 o výměře 191 m2, pozemek p. č.
185 o výměře 686 m2, pozemek p. č. 271 o výměře 1 568 m2 a pozemek p. č.
598/2 o výměře 96 m2 vše v k. ú. Podmokly, pozemek p. č. 741 o výměře
367 m2, pozemek p. č. 748 o výměře 578 m2 a pozemek p. č. 752/1 o výměře
239 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, za cenu 2.466.243,00 Kč + ostatní náklady a

2. uzavření směnné smlouvy č. 1033/16 (2019-1018/OMH) mezi statutárním městem
Děčín a ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové.
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Usnesení č. RM 19 21 37 22
Rada města projednala záměr přípravy a realizace revitalizace školních sportovních hřišť při
ZŠ Školní, ZŠ Kosmonautů a ZŠ Vojanova a
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace revitalizace školního sportovního hřiště při ZŠ Děčín VI,
Školní 1544/5,
2. záměr přípravy a realizace revitalizace školního sportovního hřiště při ZŠ
Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
3. záměr přípravy a realizace revitalizace školního sportovního hřiště při ZŠ Děčín VIII,
Vojanova 178/12.
Usnesení č. RM 19 21 37 23
Rada města projednala návrh na úplatný převod pozemku p. č. 899/52 v k. ú. Horní
Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 56/U/Nov/2019 na pozemek p. č.
899/52 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 911 m2 od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 – Nové Město do majetku statutárního města Děčín, za cenu 147.300,00 Kč, se
všemi součástmi a příslušenstvím.
Usnesení č. RM 19 21 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o. na vyřazení a převod
movitého majetku v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín, p. o. na vyřazení a převod movitého majetku
v souladu se zřizovací listinou dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 19 21 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 59
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 19 21 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 30.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 61
o velikosti 30 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
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1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 19 21 39 01
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů pro žáky školy v termínu od 21.11.2019 do 22.11.2019
ze závažných technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 21 39 02
Rada města projednala návrh na odměny ředitelů příspěvkových organizací a po úpravě
schvaluje
odměny dle upravené přílohy materiálu.
Usnesení č. RM 19 21 39 03
Rada města projednala návrh mimořádných finančních dotací spolkům pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2019 a
rozhodla
poskytnout spolkům pracujícím v oblasti sportu mimořádnou finanční dotaci pro rok 2019
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. Plavecký klub Děčín z.s.; IČ: 048 07 219; Plavecká repre Děčín – Zimní pohár ČR
10letých a 11letých: 24.000,00 Kč,
2. Fajjn aerobik Děčín, z.s.; IČ: 046 08 909; Vánoční pohybová soutěž pro MŠ a ZŠ:
10.000,00 Kč a
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádných dotací v roce 2019 subjektům
pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 21 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s přijetím dvou účelově určených finančního darů od WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 107.730,00 Kč účelově určeného na úhradu
měsíčních záloh na obědy pro 42 žáků v období od 02.01.2020 do 30.06.2020,
2. s přijetím finančního daru ve výši 46.963,00 Kč účelově určeného na úhradu
měsíčních záloh na obědy pro 17 žáků v období od 06.01.2020 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 21 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
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souhlasí
s pořízením klimatizace do sborovny v předpokládané výši 74.633,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 21 39 06
Rada města projednala Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a
schvaluje
rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací statutárního města Děčín na úseku školství
a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Iveta Mácová
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík, Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Miroslava Poskočilová
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 19 21 39 07
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy v termínu 10.12.2019 a 06.01.2020 z technických
a organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 19 21 39 08
Rada města projednala návrhy na platy a jejich složky ředitelů příspěvkových organizací
na úseku školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a životního prostředí a
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stanovuje
s účinností od 01.01.2020 výši platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 21 39 09
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením zahradního sekacího traktoru STIGA ESTATE 3084 H v předpokládané výši
53.990,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 21 39 10
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2020, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2020 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2020
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2020, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2020 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2020.
Usnesení č. RM 19 21 39 11
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín a
rozhodla
o udělení finanční odměny nejlepším sportovcům města Děčín, sportovním klubům
a trenérům za rok 2019 dle jednotlivých kategorií:
Jednotlivcům do 18 let
1. Sportovní klub Děčín, z.s., běžecké lyžování, Hozák Daniel Oskar: 3.000,00 Kč
2. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, Veselý Robert: 3.000,00 Kč
3. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, dlouhé tratě, Válková Karolína: 3.000,00 Kč
4. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, Havlová Kristýna: 3.000,00 Kč
5. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, dlouhé tratě, Házová Adéla: 7.000,00 Kč
6. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, dlouhé tratě, Zárubová Kateřina:
7.000,00 Kč
7. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, Dvořák František: 3.000,00 Kč
8. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, dlouhé tratě, Florián Heřman: 3.000,00 Kč
9. TJ Kajak Děčín z.s., kajak - krátké tratě, Šulitka Jan: 3.000,00 Kč
10. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., Formula future M3, Bačkovský Miroslav:
3.000,00 Kč
11. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., Formula future M3, Duda Vojtěch: 3.000,00 Kč
12. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, canicross, Bohun Sebastian: 7.000,00 Kč
13. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, bikejöring, Dostálová Lucie: 7.000,00 Kč
14. Biatlon, Škaloud Šimon: 7.000,00 Kč
15. Plavecký klub Děčín, z.s., plavání, Blažková Alžběta: 7.000,00 Kč
16. Plavecký klub Děčín, z.s., plavání, Strnad Miroslav: 3.000,00 Kč
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17. Plavecký klub Děčín, z.s., plavání, Zounková Sára: 3.000,00 Kč
18. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s., karate, Navrátilová Michaela: 3.000,00 Kč
19. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s., karate, Křesálek Jan: 3.000,00 Kč
20. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s., kick box, Forsztáková Andrea: 3.000,00 Kč
21. HC Děčín, z.s., lední hokej, Kokoška Adam: 3.000,00 Kč
22. Judo Děčín, judo, Nevečeřal Vít: 3.000,00 Kč
23. Karatedó Steklý, z.s., karate, Steklá Adéla: 3.000,00 Kč
24. Sportovní klub Děčín, z.s., šachy, Gorej Vojtěch: 3.000,00 Kč
25. FBC florbal, Nygrýnová Elen: 3.000,00 Kč
26. FBC Juniorská reprezentace ČR, florbal, Trčka Vladimír: 3.000,00 Kč
27. JUMP FOR JOY z.s., jezdectví, Stružinský František: 7.000,00 Kč
28. SKST Děčín, z.s., stolní tenis, Kacálková Kristýna: 3.000,00 Kč
29. BC Armex Box z.s., box, Kozák Adam: 3.000,00 Kč
30. Basketbalový klub Děčín, z.s., basketbal, Rajchl Karel: 3.000,00 Kč
31. Sportovní klub Děčín, z.s., vodní pólo, Rameš Čeněk: 3.000 ,00 Kč
Sportovním kolektivům do 18 let:
32. Sportovní klub Děčín, z.s., vodní pólo: 7.000,00 Kč
33. Basketbalový klub Děčín, z.s., tým U14 basketbal: 7.000,00 Kč
34. HC Děčín, z.s., lední hokej - dorost: 7.000,00 Kč
35. FaJJn aerobik Děčín, z.s., aerobik, děti 6 - 8 let: 7.000,00 Kč
36. DDM Děčín, TK Scratch, děti 13 - 16 let, „Ouasimodo“: 7.000,00 Kč
37. DDM Děčín, FBC florbal - dorost: 7.000,00 Kč
38. Smysl života,o.s., TS Prestige Děčín, streetdance, děti: 7.000,00 Kč
39. Smysl života,o.s., TS Prestige Děčín, streetdance, junioři: 11.000,00 Kč
Sportovcům nad 18 let:
40. Trial klub Děčín z.s., cyklotrial, Eibl Tomáš: 7.000,00 Kč
41. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, scooter, Štípalová Hana: 3.000,00 Kč
42. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, scooter, Suchý Jiří: 7.000,00 Kč
43. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, bikejöring, Suchá Linda: 3.000,00 Kč
44. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, canicross, Jaša Tomáš: 3.000,00 Kč
45. TJ Kajak Děčín, z.s., kajak - dlouhé tratě, Charvát Tomáš: 7.000,00 Kč
46. TJ Kajak Děčín, z.s., kajak - krátké tratě, Hrochová Lenka: 3 000,00 Kč
47. Karatedó Steklý, z.s., karate JKA, Steklý Jan: 3.000,00 Kč
48. BC Armex Děčín z.s., box - ženy, Schmoranzová Martina: 3.000,00 Kč
49. ČSS, z.s. - SSK Děčín, střelba na kovové siluety, Mádr František: 3.000,00 Kč
50. Oddíl JUDO, judo, Kőnigová Lenka: 7.000,00 Kč
51. Oddíl JUDO, judo, Mahn Pavel: 3.000,00 Kč
52. Oddíl JUDO, judo, Černohorský Otto: 3.000,00 Kč
53. Oddíl JUDO, judo, John Jakub: 3.000,00 Kč
54. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., veslování - skif, Kalousová Tereza: 3.000,00 Kč
55. KARATE SPORT RELAX Děčín, z.s., karate, Zdobinský Adam: 3.000,00 Kč
Sportovním kolektivům nad 18 let:
56. BK Armex Děčín, s.r.o., basketbal - A tým muži NBL, Válečníci ze severu:
7.000,00 Kč
57. DDM Děčín, TK Scratch,sportovní tanec: 7.000,00 Kč
58. BC Armex Děčín z.s., box - muži, extraliga ČR: 7.000,00 Kč
Trenérům mládeže:
59. Rothmeier Pavel, TJ Kajak Děčín, z.s., rychlostní kanoistika, junioři, dorost:
3.000,00 Kč
60. Charvát Tomáš, TJ Kajak Děčín, z.s., rychlostní kanoistika, příprava medailistů:
3.000,00 Kč
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61. Dzurko Josef, TS Prestige, streetdance, 30 let trenér mládeže, 2019 MS:
3.000,00 Kč
Za celoživotní činnost v oblasti sportu - osobnost:
62. Chrastný Miroslav, prezident Basketbalového klubu Děčín z.s.: 3.000,00 Kč
63. Vršecká Marie, trenérka, nejdéle aktivní členka, předsedkyně oddílu juda:
3.000,00 Kč
64. Sýkora Alois, trenér mládeže - vodní pólo, účastník soutěží MASTERS: 3.000,00 Kč
Handicapovaný sportovec a trenér mládeže:
65. Machala Pavel, trenér mládeže - vodní pólo, účastník soutěží MASTERS:
4.000,00 Kč
Usnesení č. RM 19 21 39 12
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 292/2019, tj. snížení výdajů § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
- podpora sportu o 21 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3421 - Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. navýšení příspěvku na provoz o 21 tis. Kč účelově na činnost klubů TK Scratch a FBC
florbal.
Usnesení č. RM 19 21 42 01
Rada města projednala informaci o mimořádných svozech odpadů v průběhu letošních
vánočních svátků a
schvaluje
mimořádné svozy komunálních odpadů a tříděných odpadů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 21 42 02
Rada města projednala návrh Memoranda o spolupráci a „Rámcové dohody“ mezi
statutárním městem Děčín a Českým vysokým učením technickým v Praze a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města v platném znění,
2. uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Českým
vysokým učením technickým v Praze,
3. uzavření „Rámcové dohody“ týkající se zajištění společného řešení projektů
navazujících na „Plán udržitelné městské mobility města Děčín“ a ujednání
o rámcových podmínkách spolupráce mezi statutárním městem Děčín a Českým
vysokým učením technickým v Praze.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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