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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 10. ledna 2017

Usnesení č. RM 17 01 29 01
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. ledna 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 01 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 16 21A 30 02 – tajemník – VZDK.
Usnesení č. RM 17 01 31 01
Rada města projednala návrh na ukončení smlouvy o dílo a postoupení užívacích práv
na software ASPI a
schvaluje
výpověď dle čl. V předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 17 01 31 02
Rada města projednala návrh na ukončení smlouvy o dílo na komplexní servisní péči
o klimatizační jednotky v budovách A1, A3, A5 a B1 Magistrátu města Děčín a
schvaluje
výpověď dle čl. III. předmětné smlouvy.
Usnesení č. RM 17 01 31 03
Rada města projednala návrh na zajištění stravovací služby prostřednictvím jídelních kuponů
Ticket Restaurant a
schvaluje

zajištění stravovací služby prostřednictvím jídelních kuponů Ticket Restaurant firmou
Edenred CZ s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, IČ: 24745391.
Usnesení č. RM 17 01 31 05
Rada města projednala nabídku filmové a televizní produkce Holiday films s.r.o. na natáčení
filmu Úsměvy smutných mužů a
neschvaluje
poskytnout k tomuto účelu finační příspěvek ve výši 250.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 01 31 06
Rada města projednala žádost vydavatelství regionálních novin Severočeský METROPOL
a.s., Beethovenova 24, Ústí nad Labem, 400 01, IČO: 28668898 o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města na tiskovinách souvisejících s anketou Osobnost roku Ústeckého kraje
2016.
Usnesení č. RM 17 01 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2017 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2017 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 17 01 35 01
Rada města projednala návrh na odprodej 560 kusů podílových listů J&T PERSPEKTIVA
smíšený otevřený podílový fond a
schvaluje
odprodej 560 kusů podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond,
ISIN CZ0008473352, J&T Investiční společnosti, a. s. se sídlem Pobřežní 14, Praha 8,
IČ 47672684 za cenu odpovídající aktuální hodnotě podílových listů ke dni přijetí žádosti
investiční společností po odečtení poplatků souvisejících s převodem podílových listů.
Usnesení č. RM 17 01 35 02
Rada města projednala zadávací podmínky na veřejnou zakázku mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem "Dodavatel
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín" a
schvaluje
1. zadávací dokumentaci k uvedené veřejné zakázce, kde jediným kritériem pro
hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena,
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2. písemné oslovení čtyř bankovních institucí – Komerční banky, a. s., České spořitelny,
a. s., Československé obchodní banky, a. s., UniCredit Bank Czech Republik
and Slovakia, a. s. a po doplnění
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Ing. Jiří Anděl, CSc., Ing. Hana
Hlaváčková, Ing. Marcela Tomanová, Ing. Valdemar Grešík, paní Trojanová Daniela,
náhradníci Dana Sadílková, Ing. Vladislav Raška.
Usnesení č. RM 17 01 36 01
Rada města projednala projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“
do SFDI,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min.
výši 0,174 mil. Kč.
Usnesení č. RM 17 01 36 02
Rada města projednala projekt Prostupné zaměstnávání v SMS a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnávání v SMS“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 1 mil. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2018
v předpokládané max. výši 4,5 mil. Kč (2/3 předpokládaných nákladů pro rok 2018).
Usnesení č. RM 17 01 36 03
Rada města projednala projekt Asistenti prevence kriminality a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 0,375 mil. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2018
v předpokládané max. výši 1,6 mil. Kč (2/3 předpokládaných nákladů pro rok 2018).
Usnesení č. RM 17 01 36 04
Rada města projednala projekt „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“ do SFDI,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 5,61 mil. Kč.
Usnesení č. RM 17 01 36 05
Rada města projednala návrh Smlouvy o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery
v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery
v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.
Usnesení č. RM 17 01 36 06
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Dodávka stravenek pro statutární město Děčín“ v předpokládané hodnotě 27,888 mil. Kč
bez DPH a tuto po úpravě včetně návrhu smlouvy
schvaluje
1.
2.
3.
4.

typ řízení - nadlimitní otevřené,
délku plnění smlouvy - doba neurčitá,
podání nabídek v elektronické podobě
hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost (nabídková cena 65 % a počet zařízení
kde se dají stravenky uplatnit 35 %, za podmínky min. počtu 10 stravovacích zařízení
a 10 obchodů na území statutárního města Děčín) a

jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení za:
OHK jako člen Ing. D. Voborský, náhradník J. Štajner;
ANO jako člen L. Křenková, náhradník J. Hrouda;
VPM člen Mgr. H. Cermonová, náhradník Š. Zimová Dostálová;
ČSSD jako člen F. Pelant, náhradník P. Sinko;
MM Děčín jako člen Ing. P. Hodboď, náhradník A. Mitrušková;
MM Děčín jako člen Ing. V. Havlová, náhradník J. Jarošová;
MM Děčín jako člen P. Šivrová, náhradník B. Herciková;
Za TOP 09 a klub ODS a PSZ, KSČM nebyl nikdo do komise nominován.
Usnesení č. RM 17 01 36 07
Rada města projednala problematiku zrušené veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
2/Revitalizace hlavního osvětlení basketbalové haly v Děčíně, Maroldova 1279/2, Děčín
a tyto informace
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 01 36 08
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Lesní cesta - Chmelník“, zadávanou ve zjednodušem podlimitním řízení
a
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rozhodla
o zadání veřejné zakázky dodavateli Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. se sídlem
Dobrná 48, Dobrná, IČO 25475819.
Usnesení č. RM 17 01 36 09
Rada města projednala problematiku akce „Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město,
veřejné prostranství – 2. část“ a
rozhodla
1) o podání správní žaloby a
2) o zplnomocnění Mgr. Narcise Tomáška v této věci.
Usnesení č. RM 17 01 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 1234 ost. pl. v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové kNN) 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. p. č. 1234 ost. pl. v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové kNN) 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 17 01 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2648/1 ost.pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové kNN) 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. 2648/1 ost.pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové kNN) 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 17 01 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla

5

1. zatížit části pozemků p. p. č. 853/1, 1216/3, 1270/1, 1270/3 a 1272/1 vše ost. pl.
v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (přípojka kNN) 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. p. č. 853/1, 1216/3, 1270/1, 1270/3 a 1272/1 vše ost. pl. v k. ú.
Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (přípojka kNN) 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 17 01 37 05
Rada města projednala žádost J. R. zastupujícího Společenství vlastníků bytových jednotek
domu čp. 1334, ul. Dvořákova 12, Děčín II, o vydání souhlasného stanoviska k umístění
komínového tělesa na objektu Dvořákova 1334/12, Děčín II, z hlediska vlastníka dotčeného
pozemku p. č. 1250/42 v k. ú. Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu Dvořákova 1334/12, Děčín II, v rámci realizace akce „Plynofikace
vytápění objektu bytového domu Dvořákova 1334/12, Děčín II“ za následujících podmínek:
a. 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),
b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své
náklady,
c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení
pozemku příslušným věcným břemenem.
Usnesení č. RM 17 01 37 06
Rada města projednala žádost spol. Ulimex spol.s r.o., Ústí nad Labem, zastupující Stavební
bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska
k umístění komínového tělesa na objektu Weberova 1533/12, Děčín VI, z hlediska vlastníka
dotčených pozemků p. č. 3453/99 a 3453/112 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu Weberova 1533/12, Děčín VI, v rámci realizace akce „Plynofikace
a změna způsobu vytápění bytového domu Weberova 1533/12, Děčín VI“ za následujících
podmínek:
a. 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),
b. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své
náklady,
c. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
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d. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
e. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení
pozemku příslušným věcným břemenem.
Usnesení č. RM 17 01 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1425/1 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře cca 538 m2, s paní M. K. dohodou ke dni 11.01.2017.
Usnesení č. RM 17 01 37 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 14 37 09 ze dne 23.08.2016, týkající se směny
pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění, z důvodu nerealizování směny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 07 10 03 ze
dne 22.09.2016, týkající se směny pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění, z důvodu
nerealizování směny a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 16-108/04 ze dne 26.07.2004 na pronájem
pozemku p. č. 16 o výměře 113 m2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a p. M. M. ve smyslu snížení výměry pronajaté části pozemku na nově - 104 m2
a změny nájemného na částku 1.040 Kč/rok.
Usnesení č. RM 17 01 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3466/14 o výměře cca 2 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 17 01 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2864 v k. ú.
Podmokly.
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Usnesení č. RM 17 01 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 113 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře cca 79 m2.
Usnesení č. RM 17 01 37 12
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1717/1 a části pozemku p. č. 1717/2
v k. ú. Děčín (dle geometrického plánu č. 2502-98/2016 se jedná o p. č. 1717/10 o výměře
100 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. S. za cenu 80.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 17 01 37 14
Rada města projednala žádost paní L. V. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní L. V. v celkové výši 20.071,00 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 01 37 17
Rada města projednala žádost firmy Bau-AMSTAV trade company s.r.o. o vydání
souhlasného stanoviska s povolením opravy památníku Rudé armády před hřbitovem Děčín
- Folknáře a
souhlasí
s provedením opravy památníku Rudé armády na pozemku p. č. 2815 v k. ú. Děčín firmou
Bau-AMSTAV trade company s.r.o. dle důvodové zprávy a
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a firmou Bau-AMSTAV trade
company s.r.o. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 01 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků včetně součástí a příslušenství v k. ú.
Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 332/2 o celkové ploše 466 m2 a části pozemku p. č. 428/6 o celkové
ploše 1 400 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína včetně součástí a příslušenství, tj. části objektu
č. p. 151 - tři kanceláře o celkové ploše 84 m2, za celkové nájemné ve výši 7.052,00 Kč, pro
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Metrostav a.s., IČO: 000 14 915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 na dobu
určitou od 11.01.2017 do 31.01.2017 za účelem zařízení staveniště pro zhotovitele stavby.
Usnesení č. RM 17 01 37 19
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města, týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 16 21 37 24 ze dne 06.12.2016 a usnesení
č. RM 16 21 37 25 ze dne 06.12.2016 ve smyslu změny textu z původního: „….pro spol.
GOLSS Děčín s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I…“ na nový text: „…1/2 pro pana M. L. a 1/2 pro
pana P. Z.…“ z důvodu upřesnění kupujícího,
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 16 10 05 08 ze dne 15.12.2016 v bodech 1. a 2. ve smyslu změny textu z původního:
„….pro spol. GOLSS Děčín s.r.o., Hudečkova 6, Děčín I…“ na nový text: „…1/2 pro pana M.
L. a 1/2 pro pana P. Z.…“ z důvodu upřesnění kupujícího.
Usnesení č. RM 17 01 37 20
Rada města projednala žádost pana Z. T. na slevu nájmu za užívání bytové jednotky a
schvaluje
slevu nájemného ve výši 30 % za užívání bytové jednotky pro pana Z. T. v objektu
Myslbekova 1389/12, Děčín I za období od 13.12.2016 do doby odstranění závad.
Usnesení č. RM 17 01 37 21
Rada města projednala informaci o postupu odboru místního hospodářství při zadání
veřejných zakázek na realizaci projektů „Opravy statických poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině
a zateplení MŠ Na Pěšině“ a projektu „Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna“ a
bere na vědomí
postup odboru místního hospodářství při zadání veřejných zakázek na realizaci projektů
„Opravy statických poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině a zateplení MŠ Na Pěšině“ a projektu
„Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 01 37 22
Rada města projednala informaci o nutnosti zahájení předrealizační přípravy k prioritním
akcím uvedených v návrhu rozpočtu pro rok 2017 a
schvaluje
zahájení předrealizační přípravy k prioritním akcím uvedených v návrhu rozpočtu pro rok
2017, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 01 37 23
Rada města projednala žádost Ing. arch. Pavla Horkého, AA-ATELIER ALFA o prodloužení
lhůty plnění a
neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016-0419/OR ze dne 12.07.2016 s Ing. arch.
Pavlem Horkým, AA-ATELIER ALFA, Žežická 676/17, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné
Březno, IČO: 16439988 ve smyslu prodloužení termínu a
schvaluje
ukončení spolupráce s Ing. arch. Pavlem Horkým, AA-ATELIER ALFA, Žežická 676/17,
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČO: 16439988.
Usnesení č. RM 17 01 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o přijetí movitého majetku
do vlastnictví statutárního města Děčín v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín, p. o. o přijetí movitého majetku do vlastnictví
statutárního města Děčín v souladu se zřizovací listinou dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 17 01 38 02
Rada města projednala informativní zprávu o počtu a způsobu vyřízení žádosti ze strany
Úřadu práce ČR ve věci žádosti doplatku na bydlení - vydání (ne)souhlasu obce a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 01 38 03
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu
Děčín Ústeckým krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2017 a
rozhodla
o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu Děčín Ústeckým
krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2017.
Usnesení č. RM 17 01 39 01
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na rok 2017 a tyto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 01 39 02
Rada města projednala žádosti základních škol a mateřské školy, příspěvkových organizací
o udělení souhlasu s realizací projektů podaných v rámci OP VVV, výzva č. 02 16 022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ a
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souhlasí
s realizací projektů:
1. „Spolu to dokážeme“ Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
p.o. ve výši 1.126.597,00 Kč,
2. „Zdravé učení 3“ Základní školy Děčín I, Komenského nám. 622/3, p.o. ve výši
1.545.856,00 Kč,
3. „1,2,3,4,5 zajímá nás celý svět“ Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, p.o. ve výši
626.456,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 01 39 03
Rada města projednala návrh dotací a smluv o poskytnutí dotací na provoz sportovního
zařízení města Děčín Fotbalového stadionu a sportovního areálu Máchovka pro FK JUNIOR
Děčín; na provoz Zimního stadionu Děčín pro HC Děčín z.s. a na provoz sportovní haly
Maroldova pro BK Děčín s.r.o. pro rok 2017 a
doporučuje
1. zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy,
2. zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 01 39 04
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin v době jarních
prázdnin 2017 a zajištění provozu v Děčíně a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 01 42 01
Rada města projednala návrh na realizaci projektu a
schvaluje
záměr realizace projektu „Oprava mostního objektu DC-020L ul. Pod Svahem, Labské
nábřeží“.
Usnesení č. RM 17 01 42 02
Rada města projednala záměr realizace opravy chodníků podél silnice I. třídy č. I/13
v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická s využitím dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury a celkovými odhadovanými náklady na celou akci ve výši 17.000 tis Kč bez
DPH a
schvaluje
záměr realizace opravy chodníků podél silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská,
Teplická s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkovými
odhadovanými náklady na celou akci ve výši 17.000 tis Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 17 01 42 03
Rada města projednala přijetí finančního daru ve výši 72.500,00 Kč vč. DPH a návrh dohody
o finanční spoluúčasti při opravě chodníku v ul. Dělnická a
schvaluje
1. přijetí finančního daru ve výši 72.500,00 Kč vč. DPH na zajištění opravy chodníku
v ul. Dělnická,
2. uzavření dohody o finanční spoluúčasti při opravě chodníku v ul. Dělnická a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín k podpisu dohody.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky
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