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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 28. února 2017

Usnesení č. RM 17 04 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 19/2017 – č. RO 20/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 468 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 468 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 04 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bodové
výspravy asfaltových komunikací v Děčíně“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m² opravené
asfaltové vrstvy,
3. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody se třemi účastníky na 4 roky) a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Jaroslav Hrouda, náhradník: Ing. Martin Weiss
Ing. Valdemar Grešík, náhradník: Mgr. Hana Cermonová
Ing. Vladislav Raška, náhradník: Mgr. Václav Lešanovský
František Pelant, náhradník: Pavel Sinko
Vladimír Janda, náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc
Ladislav Hadrovský, náhradník: RSDr. Jaroslav Horák
Jiří Štajner, náhradník: Ing. Dalibor Voborský
Petr Michajličenko, náhradník: Ing. Jitka Kálecká
Ing. Věra Havlová, náhradník: Barbora Hercíková
Petra Šivrová, náhradník: Jitka Jarošová.
Usnesení č. RM 17 04 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Letmé výspravy
asfaltových komunikací v Děčíně“ a
schvaluje

1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 tunu
zapracovaného materiálu směsi,
3. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody se třemi účastníky na 4 roky) a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ve složení:
Jaroslav Hrouda, náhradník: Ing. Martin Weiss
Ing. Valdemar Grešík, náhradník: Mgr. Hana Cermonová
Ing. Vladislav Raška, náhradník: Mgr. Václav Lešanovský
František Pelant, náhradník: Pavel Sinko
Vladimír Janda, náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc
Ladislav Hadrovský, náhradník: RSDr. Jaroslav Horák
Jiří Štajner, náhradník: Ing. Dalibor Voborský
Petr Michajličenko, náhradník: Ing. Jitka Kálecká
Ing. Věra Havlová, náhradník: Barbora Hercíková
Petra Šivrová, náhradník: Jitka Jarošová.
Usnesení č. RM 17 04 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výspravy
místních komunikací litým asfaltem“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m²
opravené vrstvy komunikace certifikovaným materiálem (litým asfaltem),
3. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody na 4 roky) a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ve složení:
Jaroslav Hrouda, náhradník: Ing. Martin Weiss
Ing. Valdemar Grešík, náhradník: Mgr. Hana Cermonová
Ing. Vladislav Raška, náhradník: Mgr. Václav Lešanovský
František Pelant, náhradník: Pavel Sinko
Vladimír Janda, náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc
Ladislav Hadrovský, náhradník: RSDr. Jaroslav Horák
Jiří Štajner, náhradník: Ing. Dalibor Voborský
Petr Michajličenko, náhradník: Ing. Jitka Kálecká
Ing. Věra Havlová, náhradník: Barbora Hercíková
Petra Šivrová, náhradník: Jitka Jarošová.
Usnesení č. RM 17 04 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Údržba
komunikací tryskovou metodou“ a
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schvaluje
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 tunu
zapracovaného materiálu směsi,
3. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody se třemi účastníky na 4 roky) a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ve složení:
Jaroslav Hrouda, náhradník: Ing. Martin Weiss
Ing. Valdemar Grešík, náhradník: Mgr. Hana Cermonová
Ing. Vladislav Raška, náhradník: Mgr. Václav Lešanovský
František Pelant, náhradník: Pavel Sinko
Vladimír Janda, náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc
Ladislav Hadrovský, náhradník: RSDr. Jaroslav Horák
Jiří Štajner, náhradník: Ing. Dalibor Voborský
Petr Michajličenko, náhradník: Ing. Jitka Kálecká
Ing. Věra Havlová, náhradník: Barbora Hercíková
Petra Šivrová, náhradník: Jitka Jarošová.
Usnesení č. RM 17 04 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Výměna
fasádních výplní v objektu Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín I“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení, s tím, že bude umožněno
pouze elektronické přijímání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH,
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy a
jmenuje
komisi pro otevírání elektronických nabídek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek
dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ve složení:
Ing. Valdemar Grešík, náhradník Mgr. Hana Cermonová, VPM,
Ing. Vladislav Raška, náhradník Mgr. Václav Lešanovský, ODS a PSZ,
František Pelant, náhradník Pavel Sinko, ČSSD,
Monika Tesařová, náhradník PhDr. Stanislava Holíková, TOP 09,
Roman Slánský, náhradník Jaroslav Hrouda, ANO,
Ing. Jiří Štajner, náhradník Ing. Dalibor Voborský, OHK,
Ing. Věra Havlová, náhradník Barbora Hercíková, OR MM Děčín
Jitka Jarošová, náhradník Petra Šivrová, OR MM Děčín.
Usnesení č. RM 17 04 36 07
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci na opravu vyhlídkového pavilonu Elbewarte
– Labská Stráž z Fondu Ústeckého kraje a
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schvaluje
podání žádosti o dotaci s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu
města Děčín.
Usnesení č. RM 17 04 36 08
Rada města projednala projektový záměr přípravy Metodiky dostupného sociálního bydlení
pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci a
schvaluje
záměr přípravy Metodiky dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou
aglomeraci.
Usnesení č. RM 17 04 36 09
Rada města projednala problematiku podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ
Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ“ a v souvislosti se
žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
bere na vědomí
změnu termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 17 04 36 10
Rada města projednala problematiku podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce
mostu ev.č. DC-044P u Promptusu“, a v souvislosti se žádostí o vysvětlení zadávací
dokumentace
schvaluje
změnu termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 17 04 37 01
Rada města projednala žádost CG Niké, z. ú. a
bere na vědomí
informaci o zakotvení kulturní lodě Niké - Cargo Gallery v Děčíně v roce 2017 a
souhlasí
s napojením kulturní lodě Niké - Cargo Gallery na elektrickou energii.
Usnesení č. RM 17 04 37 02
Rada města projednala nabídku výstavby nové zvonové stolice v areálu děčínského zámku a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 5, odst. 1, v platném znění pro akci - Výstavba nové zvonové
stolice v areálu děčínského zámku na pozemku p. č. 2360, v k. ú. Děčín,
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2. výstavbu nové zvonové stolice v areálu děčínského zámku na pozemku p. č. 2360,
v k. ú. Děčín panem Zdeňkem Oravcem, Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice, IČO:
13347799, v hodnotě 120.922,00 Kč vč. DPH (99.936,00 Kč bez DPH) v provedení
tesané konstrukce.
Usnesení č. RM 17 04 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a po úpravě
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3026/31 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Děčín, pro spol.
Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem, jako zařízení
staveniště, za cenu 20.000 Kč/rok, na dobu určitou do 31.12.2017.
Usnesení č. RM 17 04 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 168/3a – 108/2010 ze dne 16.06.2010
na pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře 38 m2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a manž. B. a M. B. ve smyslu zvýšení nájemného na částku 380
Kč/rok.
Usnesení č. RM 17 04 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 168/3b – 108/2010 ze dne 24.06.2010
na pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře 52 m2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a manž. P. H. a P. H. ve smyslu zvýšení nájemného na částku
520 Kč/rok.
Usnesení č. RM 17 04 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2439/3 o výměře 357 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 04 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 169/1 o výměře 187 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
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Usnesení č. RM 17 04 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a v k. ú. Chlum
u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1057/3 o vým. 883 m2, p. č.
1099/5 o vým. 874 m2, p. č. 1099/6 o vým. 2 657 m2, p. č. 1209/2 o vým. 262 m2, p. č. 939/1
o vým. 33 138 m2, p. č. 979/11 o vým. 11 891 m2 a části pozemků p. č. 1057/6 nově ozn.
jako p .č. 1057/8 o vým. 19 219 m2, p. č. 1099/16 nově ozn. jako p. č. 1099/17 o vým.
27 761 m2, p. č. 1286 nově ozn. jako p. č. 1286/7 o vým. 914 m2 a p. č. 1286/9 o vým.
898 m2, p. č. 1288/1 nově ozn. jako p. č. 1288/6 o vým. 356 m2, vše dle geometrického plánu
č. 763–587/2016 a část pozemku p. č. 294/1 o vým. 7 386 m2, dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven, vše v k. ú. Březiny u Děčína, pozemek p. č. 597/1 o výměře 8 758 m2
a části pozemků p. č. 443/1 nově ozn. jako p. p. č. 443/7 o výměře 6 080 m2, p. č. 660 nově
ozn. jako p. č. 660/7 o vým. 10 960 m2 a p. č. 1065 nově ozn. jako p. č. 1065/4 o vým.
829 m2, vše dle geometrického plánu č. 255–587/2016 vše v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 17 04 37 11
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3055/1 o výměře
cca 50 m2 a část pozemku p. č. 3102 o výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 04 37 12
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 730, p. č. 733 a p. č. 1220, dle
geometrického plánu č. 858-138/2016 nově ozn. jako p. p. č. 730/2 o výměře 2 m2, p. č.
733/2 o výměře 4 m2, p. č. 733/3 o výměře 8 m2 a p. č. 1220/2 o výměře 3 m2, vše v k. ú.
Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře, s.p., Bezručova
4219, Chomutov, za cenu 890,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 04 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 19 37 05 ze dne 08.11.2016, týkající se prodeje
částí pozemku p. č. 333/8 v k. ú. Vilsnice, v plném znění, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 09 08 02 ze dne
24.11.2016, týkající se prodeje částí pozemku p. č. 333/8 v k. ú. Vilsnice, v plném
znění, z důvodu nových skutečností a
2. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 333/8 o výměře 91 m2 v k. ú. Vilsnice
s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem – služebnost cesty.
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Usnesení č. RM 17 04 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
návrh na prodej částí pozemků a jejich zatížení věcným břemenem, v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 01 37 12 ze dne 10.01.2017 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 01 04 07 ze dne 26.01.2017
v plném znění, z důvodu nových skutečností,
2. 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 s podmínkou zatížení prodávaných částí pozemků p. č. 1717/1 a 1717/2
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení dálkového teplovodního potrubí a sdělovacího kabelu, včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené části pozemků za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě Termo Děčín a.s., Oblouková 958/25, Děčín I za cenu dle Zásad,
tj. 11.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 04 37 15
Rada města projednala žádost spol. MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha - Hloubětín
o vydání souhlasného stanoviska ke kolaudačnímu řízení stavby: „Stavební úpravy objektu
na p. č. 2374 v k. ú. Děčín, spojené se změnou užívání na kovomontážní dílnu a kanceláře +
přístavba schodiště na p. č. 2376 v k. ú. Děčín“ a
pověřuje
zastupující vedoucí odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska k vydání
kolaudačního řízení stavby: „Stavební úpravy objektu na p. č. 2374 v k. ú. Děčín, spojené se
změnou užívání na kovomontážní dílnu a kanceláře + přístavba schodiště na p. č. 2376
v k. ú. Děčín“ s podmínkou, že žadatel se zavazuje, že v termínu do 30.09.2017 dojde
k majetkoprávnímu urovnání pod přístavbou schodiště na p. č. 2367/1 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 17 04 37 16
Rada města projednala žádost manželů Č. o pronájem místnosti v objektu Přímá 398, Děčín
XXXII a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout místnost - nebytový prostor č. 14 v přízemí bytového
domu Přímá 398, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2 za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů
za služby.
Usnesení č. RM 17 04 37 17
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor, návrh smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání a
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schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 16 17 37 45 ze dne 04.10.2016 v plném znění,
2. pronájem nebytových prostor v objektu Myslbekova 1389C/12, Děčín I o ploše
144,53 m2 pro pana Ondřeje Fialu, IČO: 056 25 661, se sídlem Pražská 404, 407 11,
Děčín XXXII za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby, za účelem
vybudování cyklistického obchodu a provozování servisu kol,
3. uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 02/2017/SBF-OMH
v objektu Myslbekova 1389C/12, Děčín I o ploše 144,53 m2, pro pana Ondřeje Fialu,
IČO: 056 25 661, se sídlem Pražská 404, 407 11, Děčín XXXII v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 04 37 18
Rada města projednala žádost pana R. K. o uzavření podnájemní smlouvy a
souhlasí
s podnájmem nebytového prostoru v objektu Myslbekova 1389B/10, Děčín I, pro společnost
Painting Pro s.r.o., IČO: 272 97 152, se sídlem Maxičky 13, 405 02, Děčín XVIII, za účelem
poskytování služeb v souladu s nájemní smlouvou za podnájemné dle „Zásad“ + úhrada
nákladů za služby, s účinností od 01.03.2017 a
schvaluje
zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/2016/SBF-OMH
ve smyslu umožnění podnájmu pro společnost Painting Pro s.r.o., IČO: 272 97 152, se
sídlem Maxičky 13, 405 02, Děčín XVIII, za účelem poskytování služeb v souladu s nájemní
smlouvou.
Usnesení č. RM 17 04 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 963/1 ost.pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Čs. legií II“) 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. 963/1 ost.pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS
Děčín – Čs. legií II“) 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 04 37 20
Rada města projednala žádost Zámku Děčín p.o. o pronájem nebytového prostoru zámecké
restaurace v jižním křídle zámku a
schvaluje
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pronájem nebytového prostoru v objektu Dlouhá jízda č.p. 1253, Děčín I, o celkové ploše
331 m2, za účelem provozování restaurace, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů
za služby, na dobu neurčitou, pro pana Lukáše Krepčíka, Koněvova 208, 417 01 Dubí,
IČO: 742 616 65.
Usnesení č. RM 17 04 37 21
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh podmínek veřejné obchodní
soutěže na pronájem nebytových prostor restauračního zařízení „Pastýřská stěna“ a
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín na rok 2017 čl. 4 a výjimku z Postupu a zásad
pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín čl. VII,
2. podmínky obchodní veřejné soutěže na pronájem nebytového prostoru restauračního
zařízení „Pastýřská stěna“ v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 04 37 22
Rada města projednala havarijní stav skalního masívu na pozemcích p. č. 564 a 565, v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 5, odst. 1, v platném znění pro akci - Odstranění havarijního
stavu skalního masívu na pozemcích p. č. 564 a 565, v k. ú. Podmokly,
2. realizaci technických opatření na odstranění havarijního stavu nestabilních částí
skalního masivu na pozemcích p. č. 564 a 565, v k. ú. Podmokly, ul. Teplická, Děčín
firmou VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem,
IČO: 272 96 148, v hodnotě 305.131,00 Kč vč. DPH (252.174,50 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 17 04 37 23
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 18/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 305 tis. Kč a navýšení výdajů § 3742 - údržba skal o 305 tis. Kč na realizaci technických
opatření na odstranění nestabilních částí skalního masivu na pozemcích p. č. 564 a 565,
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 04 38 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 Centra sociálních služeb
Děčín, p.o., a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 04 39 01
Rada města projednala informaci o přerušení provozu Mateřské školy Děčín VI, Weberova
1535/16 dne 21.02.2017 z technických důvodů a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 04 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, 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
souhlasí
s realizací projektu „Příležitost pro vzdělávání“ ve výši 1.128.020,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 04 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání 2 projektů v rámci dotačního programu KÚÚK Volný čas
2017, 1 projektu v rámci dotačního programu Kultura 2017 a 1 projektu v rámci dotačního
programu Sport 2017 se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2017 a
souhlasí
s podáním projektů „Mladé Labe 2017“, „Dance Děčín 2017“ v rámci dotačního programu
Volný čas 2017, „Kdo si tančí, nezlobí“ v rámci dotačního programu Kultura 2017 a projektu
„Rozvoj dívčího sportu v Děčíně“ v rámci dotačního programu Sport 2017 dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 17 04 39 04
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace
Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 04 39 05
Rada města projednala žádost Hudebního spolku YXES JOKE, IČ 22731873, zastoupeného
předsedou Mgr. Vítem Průšou o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
spolku v objektu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2 a
souhlasí
s umístěním sídla Hudebního spolku YXES JOKE v objektu Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2.
Usnesení č. RM 17 04 39 06
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a tuto
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schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 04 42 01
Rada města
schvaluje
odkoupení podzemního kontejneru na Husově náměstí a uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 17 04 42 02
Rada města projednala zprávu o plnění plánu odpadového hospodářství města Děčína za
rok 2016 a
bere na vědomí
zprávu o plnění plánu odpadového hospodářství města Děčína za rok 2016.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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