Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 02 37 24 dne 14.02.2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2017

Usnesení č. RM 17 02 29 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města v souladu
s Článkem 5 „Výjimky obecného postupu“, odst. 1, písm. e) této směrnice a
pověřuje
vedoucího organizačních složek jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města
Děčín k
1. vystavení objednávky na zajištění nákupu motoru od spolku Hovercraft Water
Rescue, IČ: 22882961, se sídlem Cechovní 373/3, 460 07 Liberec III, Česká
republika, za maximální cenu 129.000,00 Kč vč. DPH a
2. vystavení objednávky na instalaci zakoupeného motoru do záchranářského
vznášedla HTI 525 ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 17 02 29 02
Rada města po projednání
bere na vědomí
obecnou informaci o výsledcích kontrol provedených v roce 2016 a
souhlasí
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se
zveřejněním obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016 způsobem umožňujícím
dálkový přístup, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 17 02 29 03
Rada města
schvaluje

návrh plánu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Děčín a rámcový rozsah veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční
podpory na rok 2017 dle přílohy tohoto usnesení a
pověřuje
primátorku města Mgr. Marii Blažkovou vydáváním pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst.
1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Usnesení č. RM 17 02 29 04
Rada města projednala dokument „Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře
Společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji“ (dále jen „Memorandum“) a
souhlasí
s účastí statutárního města Děčín v Memorandu.
Usnesení č. RM 17 02 29 05
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 22. února 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 02 30 01
Rada města projednala personální zabezpečení činnosti odboru ekonomického a
rozhodla
o navýšení počtu zaměstnanců odboru ekonomického, oddělení správy daní a poplatků
o 1 zaměstnance na dobu určitou, tj. od 01.02.2017 do 31.01.2020 s možností prodloužení
na dobu neurčitou a
schvaluje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.02.2017 na 263, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Usnesení č. RM 17 02 31 02
Rada města projednala návrh na pořízení druhé digitální úřední desky a
schvaluje
zadání veřejné zakázky na dodání digitální úřední desky firmě emam s.r.o., IČ: 29284414 za
částku 161.990,00 Kč bez DPH, tedy 196.007,90 Kč s DPH.

2

Usnesení č. RM 17 02 31 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 6/2017, tj. snížení výdajů § 6171 – činnost místní správy - provoz
(ostatní) o 197 tis. Kč a zvýšení výdajů § 6171 - Elektronická úřední deska – kap. část o 197
tis. Kč na pořízení digitální úřední desky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 02 31 04
Rada města projednala Dohodu o spolupráci na údržbě a značení příhraniční turistické
stezky „Dolní Žleb – Zschirnstein“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o spolupráci na údržbě a značení příhraniční
turistické stezky „Dolní Žleb – Zschirnstein“.
Usnesení č. RM 17 02 32 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč pro
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava,
IČO 228 31 738 a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč pro Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, IČO 228 31 738,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 02 32 02
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 7/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 15 tis. Kč a navýšení výdajů § 2141 - vnitřní obchod o 15 tis. Kč na poskytnutí finančního
daru pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Střelniční 8, 702 00
Ostrava, IČO 228 31 738.
Usnesení č. RM 17 02 34 01
Rada města projednala přijetí peněžitého daru ve výši 12 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od fyzické osoby ve 4. Q 2016 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata, do majetku města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 02 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a
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schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 209/2016 – č. RO 220/2016 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2016 o 23.581 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2016 o 23.581 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 02 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 1/2017 – č. RO 5/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 139 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 139 tis. Kč
Usnesení č. RM 17 02 35 03
Rada města projednala návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávek mezi Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504
a statutárním městem Děčín a
rozhodla
o postoupení pohledávek a uzavření smluv o postoupení pohledávek v jednotlivých
případech nižších než 20 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení pohledávek a uzavření smluv o postoupení
pohledávek v jednotlivých případech vyšších než 20 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 02 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příkazní smlouvy k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Architekt statutárního města Děčína“ v předpokládané hodnotě
1.920.000,00 Kč bez DPH a tuto
schvaluje
a po úpravě
jmenuje
odbornou část komise, která se bude podílet na posuzování a hodnocení doručených
nabídek, v tomto složení: Ing. arch. Marek Janatka, PhD.; Ing. arch. Michal Kuzemenský;
Ing. arch. Petr Lešek. Jejich náhradníci - Ing. arch. MgA. Michal Fišer; Ing. arch. Martin
Hilpert; MgA. Jakub Chuchlík; Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Miroslav Vodák.
Komise bude doplněna o členy z řad zadavatele - předseda Komise urbanistiky a životního
prostředí města Děčín - Mgr. Otta Chmelík; Mgr. Marie Blažková; Ing. Valdemar Grešík;
Mgr. Milan Rosenkranc.
Usnesení č. RM 17 02 36 02
Rada města projednala projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III,
Březová 369/25, p.o.“ a
schvaluje
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podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy
č. 47 - Infrastruktura základních škol.
Usnesení č. RM 17 02 36 03
Rada města projednala návrh na projekt „Program zeleň do měst a jejich okolí - park ulice
U Plovárny“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Program zeleň do měst a jejich okolí - park ulice
U Plovárny“ do programu Zeleň do města a jejich okolí v rámci Národního programu
Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
565.375,00 Kč bez DPH (684.104,00 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 113.075,00 Kč bez DPH (136.821,00 Kč včetně DPH).
Usnesení č. RM 17 02 36 05
Rada města projednala návrh na dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Dokončení obnovy kaple Panny Marie Pomocné“
do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností z Ministerstva kultury ČR,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
267.700,00 Kč bez DPH (307.855,00 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 26.770,00 Kč bez DPH (30.785,50 Kč včetně DPH) a
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s MgA. Helenou Štěrbovou, IČ: 74152831, DIČ: CZ8259122190 dle
cenové nabídky z července 2016 za cenu 267.700,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 02 36 06
Rada města projednala návrh projektu „Výměna a repase oken a balkonových dveří Vyhlídková restaurace Pastýřská stěna“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna a repase oken a balkonových dveří Vyhlídková restaurace Pastýřská stěna“ do programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností z Ministerstva kultury ČR,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
1.200.000,00 Kč bez DPH (1.452.000,00 Kč vč. DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 120.000,00 Kč bez DPH (145.200,00 Kč vč. DPH).
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Usnesení č. RM 17 02 36 07
Rada města projednala problematiku kontroly projektu s názvem Zámek Děčín – kulturně
společenské centrum, který byl administrován v roce 2009 externí firmou a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 02 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem podzemního halového garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho halového garážového stání č. 15 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro P. D. na dobu neurčitou s účinností od 01.02.2017, za nájemné
900,00 Kč za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 17 02 37 02
Rada města projednala žádost Občanského sdružení přátel školy při Základní škole
Máchovo náměstí, spolek a
schvaluje
umístění sídla Občanského sdružení přátel školy při Základní škole Máchovo náměstí,
spolek, na adrese Raisova 688/11, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 17 02 37 03
Rada města projednala informace z provedené kontroly aktuálního technického stavu
a funkčnosti staršího hlubinného artéského vrtu DC - 1, záložního zdroje teplé vody pro
aquapark Děčín a
schvaluje
záměr realizace opravy vrtu DC-1 na pozemku p. č. 2463/20, v k. ú. Děčín a zpracování
Technologického postupu opravy vrtu DC-1.
Usnesení č. RM 17 02 37 04
Rada města projednala záměr realizace oprav statických poruch stavebních konstrukcí
městského divadla v Děčíně a
schvaluje
záměr realizace oprav statických poruch stavebních konstrukcí městského divadla v Děčíně.
Usnesení č. RM 17 02 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy na provozování Via Ferraty
Pastýřská stěna a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 5, odst., 1, bod e) směrnice,
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2. uzavření příkazní smlouvy na provozování Via Ferraty Pastýřská stěna v Děčíně,
spočívající v její pravidelné údržbě a kontrole, s příkazníkem firmou AlfaSky s.r.o.,
Ludvíkovice 242, PSČ 407 13, IČO: 28727941, zastoupenou panem Jindřichem
Hudečkem, na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.01.2018, za úplatu ve výši
64.947,00 Kč vč. DPH za každé uplynulé tři měsíce (celkem 259.788,00 Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 17 02 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 403/7 ost.pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace 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 17 02 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3658/4 ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, plynové a 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 sítě, resp.
vlastníka pozemku p. č. 3618 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 02 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3658/4 ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu 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 02 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2885 ost. pl. v k. ú. Děčín a část pozemku p. č. 1715 ost. pl. v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
kanalizace 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“.

7

Usnesení č. RM 17 02 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 505/1 ost. pl. v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (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. 505/1 ost. pl. v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (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 02 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 565/1 ost. pl. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 17 02 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2927 ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 17 02 37 13
Rada města opětovně projednala žádost spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148,
Děčín IV o vydání souhlasného stanoviska s užíváním části pozemku p. č. 2408/2 v k. ú.
Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148,
Děčín IV, k umožnění užívání části pozemku p. č. 2408/2 v k. ú. Děčín pro cirkusy
a lunaparky, a to na kalendářní rok 2017 s tím, že nebude účtován poplatek za užívání
pozemku.
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Usnesení č. RM 17 02 37 14
Rada města projednala žádost ÚZSVM o souhlas s dělením pozemku p. č. 2291 v k. ú.
Děčín a provedením zápisu stavby bez čp/če do katastru nemovitostí a tuto
bere na vědomí
a
souhlasí
s dělením pozemku p. č. 2291 v k. ú. Děčín dle geometrického plánu č. 2521-226/2016 pro
vyznačení budovy bez čp/če – stavba technické vybavenosti na části pozemku nově ozn.
jako p. č. 2291/2 o výměře 11 m2 a s provedením zápisu stavby do katastru nemovitostí
z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu a
schvaluje
vydání poplatku za bezdůvodné užívání části pozemku p. č. 2291, dle geometrického plánu
č. 2521-226/2016 nově ozn. jako p. č. 2291/2 v k. ú. Děčín, ve výši nájemného
tj. 40 Kč/m2/rok za období 2015 a 2016 a dále do doby vzniku právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2291, dle
geometrického plánu č. 2521-226/2016 nově ozn. jako p. č. 2291/2 o výměře 11 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 17 02 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 714/1-110/2014 ze dne 14.10.2014 na pronájem
části pozemku p. č. 714/1 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku spol. TERMO + holding, a.s., se sídlem
Všebořická 239/9, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, ve smyslu změny:
a) smluvní strany pronajímatele nově na „Oblastní stavební bytové družstvo Děčín,
Jeronýmova 425/15, 405 63 Děčín IV-Podmokly, IČO 212504,
b) označení předmětu nájmu nově na „p. p. č. 714/6 o výměře 228 m2 v k. ú. DěčínStaré Město“.
Usnesení č. RM 17 02 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u Děčína
o výměře 50 m2 s paní M. C. dohodou ke dni 31.01.2017.
Usnesení č. RM 17 02 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části
pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
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schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 358 v k. ú. Dolní Žleb o výměře
cca 150 m2, se Správou železniční dopravní cesty s.o., Železničářská 31, Ústí nad Labem,
dohodou ke dni 25.01.2017.
Usnesení č. RM 17 02 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín
o výměře cca 120 m2 .
Usnesení č. RM 17 02 37 20
Rada města projednala záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 405/20 o výměře 122 m2 v k. ú.
Podmokly jako zázemí k objektu.
Usnesení č. RM 17 02 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 405/20 v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 405/20 o výměře 122 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 02 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny
u Děčína o výměře cca 200 m2.
Usnesení č. RM 17 02 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1599 o výměře
cca 550 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 17 02 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 851/1, dle geometrického plánu
č. 730 – 267/2015 nově označeno jako p. č. 851/4 o výměře 2 m2, v k. ú. Bynov se všemi
součástmi a příslušenstvím id. ½ pozemku pro p. V. Š. a id. ½ pozemku pro p. V. Z. za cenu
1.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 77/12 o výměře 143 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím pro WF Hospital spol. s r. o., se sídlem Myslbekova
1387/5, Děčín I, za cenu 328.900,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zachování zeleně
na pozemku po dobu 10 let ode dne nabytí pozemku do vlastnictví.
Usnesení č. RM 17 02 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2546/2 o výměře 421 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a V. S. za cenu
126.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 690/1 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře 412 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana V. H. za cenu
82.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2167 o výměře 126 m2
v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a K. P. za cenu
37.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků a zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný
Studenec a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemků p. č. 121/3 o výměře 829 m2
a p. č. 121/4 o výměře 640 m2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi
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a příslušenstvím, pro manžele I. a L. B. za cenu 325.000,00 Kč + ostatní náklady s
podmínkou zatížení pozemku p. č. 121/1 o výměře 449 m2 v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníka pozemků p. č. 121/3 a p. č.
121/4 v k. ú. Krásný Studenec, bezúplatně. Cena je stanovena znaleckým posudkem
o stanovení ceny obvyklé nemovité věci, který doložil žadatel.
Usnesení č. RM 17 02 37 30
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
 z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 1150/2 o výměře 171 m2 a část
pozemku p. č. 1150/1, dle geometrického plánu č. 741-219/2016 nově ozn. jako díl
„e“ o výměře 105 m2, v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku manž. A. a M. Č. a
 do majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 12/3 a p. č. 415/2, dle
geometrického plánu č. 741-219/2016 nově ozn. jako p. p. č. 12/5 - díl „b“ o výměře
305 m2 a díl „d“ o výměře 31 m2, v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku A. Č.
bez dalšího finančního vyrovnání s tím, že statutární město Děčín uhradí náklady spojené
s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 17 02 37 31
Rada města projednala žádost o bezúplatný převod podílu na pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti
378/3592 z celku pozemku p. č. 1544 v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele J. a E. P.
Usnesení č. RM 17 02 37 32
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemku p. č. 2889/119 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 13 37 17 ze dne 12.07.2016 v plném znění,
z důvodu nových skutečností v návaznosti na předložený geometrický plán a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 07 10 11 ze
dne 22.09.2016 v plném znění, z důvodu nových skutečností v návaznosti na předložený
geometrický plán.
Usnesení č. RM 17 02 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2889/119 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2889/119 o výměře 31 m2
v k. ú. Podmokly, za účelem zajištění zásobování objektu na st. p. č. 2889/27 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 17 02 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2889/65 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2889/65 o výměře 18 m2 v k. ú.
Podmokly (dle geometrického plánu č. 3943-089/2016 se jedná o díl „a“), se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro T. T. N. za cenu 14.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 36
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 15 19 37 16 ze dne 03.11.2015, ve věci prodeje části
pozemku st. p. č. 5/2 v k. ú. Prostřední Žleb a zřízení věcného břemene, v plném znění z
důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 09 05 15 ze dne 26.11.2015,
ve věci prodeje části pozemku st. p. č. 5/2 v k. ú. Prostřední Žleb a zřízení věcného
břemene, v plném znění z důvodu nových skutečností a
2. schválit prodej části pozemku st. p. č. 5/2, dle geometrického plánu č. 844-033/2015
ozn. jako st. p. č. 5/2 o výměře 72 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. M. a M. L. za cenu 36.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 02 37 37
Rada města projednala žádost paní Ireny Lernghartové, předsedkyně místní organizace
Svazu tělesně postižených v České republice, o umístění sídla a
schvaluje
umístění sídla Svazu tělesně postižených v České republice, z.s. - pobočný spolek Místní
organizace Děčín, IČO: 75014211, na adrese Litoměřická 136/35, Děčín III - Staré Město.
Usnesení č. RM 17 02 37 38
Rada města projednala žádost pana Petra Kyrala IČO 467 94 751 o zpětvzetí výpovědi z
nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
dohodu o zpětvzetí výpovědi z nebytového prostoru Myslbekova 1389A/8, Děčín I, která byla
podána ke dni 30.11.2016.
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Usnesení č. RM 17 02 37 39
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a
schvaluje
ukončení nájmu halového garážového stání č. 22 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s
nájemcem panem P. N. dohodou ke dni 28.02.2017.
Usnesení č. RM 17 02 37 40
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín na rok 2017 čl. 4,
2. pronájem nebytového prostoru - garáž na pozemku p. č. 1201 v k. ú. Podmokly
o ploše 30 m², pro pana Vasyla Krivushcheva, se sídlem Lounská 985/51, Děčín VI,
IČO: 71692428, na dobu neurčitou, s účinností od 01.04.2017 s výpovědní lhůtou 3
měsíců, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + úhrada nákladů za služby, za účelem
uskladnění pracovních nástrojů a nářadí pro stavební práce.
Usnesení č. RM 17 02 37 41
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo a
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Děčín, IČO: 00261238, se sídlem Mírové
náměstí 1175/5, Děčín IV a Krtek Technik, s.r.o., IČO: 27312186, se sídlem Plzeňská
1036/19, Děčín IV, na zajištění havarijní služby v bytových objektech v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 02 37 42
Rada města projednala žádost ředitele ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkové
organizace, Mgr. Víta Průši, o výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování
služeb, materiálu a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice na dodavatele
prací spojených s odstraněním havarijního stavu řídící jednotky kotelny v objektu Základní
školy, Na Stráni 879/2, Děčín VI a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města na základě čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice na dodavatele prací
spojených s odstraněním havarijního stavu řídící jednotky kotelny v objektu Základní
školy, Na Stráni 879/2, Děčín VI,
2. zajištění realizace prací spojených s odstraněním havarijního stavu řídící jednotky
topného systému v objektu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, firmou Jezbera
a syn, v. o. s., Varšavská 991/15, 405 02, Děčín VI, IČO: 10412069, dle cenové
nabídky ve výši 118.950,00 Kč bez DPH, 143.930,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 02 37 43
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
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rozpočtové opatření č. RO 8/2017, tj. snížení výdajů § 3639 - opravy majetku ve výpůjčce
PO o 144 tis. Kč a navýšení výdajů § 3113 - ZŠ Na Stráni - navýšení příspěvku na provoz
o 144 tis. Kč na zajištění realizace prací spojených s odstraněním havarijního stavu řídící
jednotky kotelny v objektu Základní školy, Na Stráni 879/2, Děčín IV.
Usnesení č. RM 17 02 38 01
Rada města projednala žádost o vydání bezplatné parkovací karty pro služební vozidlo SPZ
2U6 4888 - Škoda Fabia Sedan Centra sociálních služeb Děčín, p.o. kterým je zajišťována
terénní pečovatelská služba a další registrované služby sociálního charakteru a
schvaluje
vydání parkovací karty pro služební vozidlo SPZ 2U6 4888 - Škoda Fabia Sedan Centra
sociálních služeb Děčín, p. o. pro rok 2017.
Usnesení č. RM 17 02 38 02
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o. na vyřazení, převod
a prodej movitého majetku v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín, p. o. na vyřazení, převod a prodej movitého majetku
v souladu se zřizovací listinou dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 17 02 39 01
Rada města projednala předloženou informaci o stanovení termínu zápisu dětí
k předškolnímu vzdělávání a termínu zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 02 39 02
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Zámek
Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 000 78 867 k podání žádosti o dotaci na opravu
Čajového pavilonu v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2017 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Zámek Děčín.
Usnesení č. RM 17 02 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného 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 projektu „Škola není nuda“ ve výši 1.786.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 02 39 04
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
o udělení souhlasu zřizovatele s nákupem užitkového automobilu ke služebním účelům a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města dle článku 5, odst. 1., písm. e) pro zakoupení užitkového automobilu ke služebním
účelům dle důvodové zprávy a
souhlasí
1. s nákupem užitkového automobilu ve výši 258.000,00 Kč bez DPH ke služebním
účelům,
2. s vyřazením služebního užitkového automobilu z majetku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 02 39 05
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín,
IČ 00673692 o udělení souhlasu s nákupem světelného pultu a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města - dle článku 5, odst. 1., písm. e) pro nákup nového světelného pultu dle důvodové
zprávy a
souhlasí
s nákupem světelného pultu ve výši 180.886,00 Kč s tím, že úhrada bude zajištěna z
prostředků příspěvkové organizace - fondu investic.
Usnesení č. RM 17 02 39 06
Rada města přijala 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 28.544,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 10 žáků.
Usnesení č. RM 17 02 39 07
Rada města projednala aktualizaci projektových záměrů škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Děčín a
schvaluje
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jejich zařazení do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP
v rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Děčín“.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
2. náměstek primátorky
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Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 17 02 37 24 z jednání 2. schůze konané dne 24.01.2017

Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 17 02 37 24 z důvodu administrativní chyby v označení
pozemku.
Původní texty usnesení
Usnesení č. RM 17 02 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 851/1, dle geometrického plánu
č. 730 – 267/2015 nově označeno jako p. č. 851/1 o výměře 2 m2, v k. ú. Bynov se všemi
součástmi a příslušenstvím id. ½ pozemku pro p. V. Š. a id. ½ pozemku pro p. V. Z. za cenu
1.800,00 Kč + ostatní náklady.
Nový texty usnesení
Usnesení č. RM 17 02 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 851/1, dle geometrického plánu
č. 730 – 267/2015 nově označeno jako p. č. 851/4 o výměře 2 m2, v k. ú. Bynov se všemi
součástmi a příslušenstvím id. ½ pozemku pro p. V. Š. a id. ½ pozemku pro p. V. Z. za cenu
1.800,00 Kč + ostatní náklady.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
2. náměstek primátorky

Děčín, 14.02.2017
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