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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 5. schůze rady města konané dne 14. března 2017

Usnesení č. RM 17 05 29 01
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 30. března 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 05 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 17 03 30 01 – tajemník – VZDK.
Usnesení č. RM 17 05 31 02
Rada města projednala žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Horova
1340/10, 40001 Ústí nad Labem, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v Katalogu stanic Hasičského záchranného sboru České
republiky.
Usnesení č. RM 17 05 31 04
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního
fondu České Švýcarsko a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu
České Švýcarsko.
Usnesení č. RM 17 05 31 05
Rada města projednala záměr partnerského města Pirny ucházet se o Cenu Nadace Aktivní
město 2017 „Aktivní partnerství měst“ (Stiftungspreis 2017: „Die lebendigste
Städtepartnerschaft“) a

souhlasí
se záměrem města Pirny ucházet se o Cenu Nadace Aktivní město 2017 „Aktivní partnerství
měst“.
Usnesení č. RM 17 05 34 01
Rada města
schvaluje
doplněný plán těžby porostů Lesního úřadu Děčín p. o., na období 2016/2017.
Usnesení č. RM 17 05 34 02
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p.o.,
Žižkova 1286/15, Děčín, IČ 00078921 o schválení záměru podat projektovou žádost o dotaci
na akci „Noc snů 2017“ a
schvaluje
záměr příspěvkové organizace Zoo Děčín podat v roce 2017 žádost o příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje na projekt s názvem „Noc snů 2017“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 05 34 03
Rada města projednala předložený plán vícedenních zahraničních služebních cest ředitelky
řízené příspěvkově organizace Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 21/2017 dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení výdajů o 94.501 tis. Kč a zvýšení financování o 94.501 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 05 35 02
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele
střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky Komerční bance, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33,
PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru č. 99017170580 s Komerční
bankou, a. s., Praha ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle
předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 1M PRIBOR.
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Usnesení č. RM 17 05 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 22/2017 – č. RO 27/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 26 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 26 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 05 35 04
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 31.12.2016 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 05 35 05
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
ve II. pololetí 2016 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 05 35 06
Rada města projednala informaci o výzvě ÚOHS k využití procedury narovnání ve správním
řízení vedeném ve věci možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže vydáním
OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a
rozhodla
nepokračovat v proceduře narovnání.
Usnesení č. RM 17 05 36 01
Rada města projednala projekt „Obnova lesoparku Bažantnice“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova lesoparku Bažantnice“ v rámci Grantové
výzvy 2016 Nadace Proměny Karla Komárka - program Parky, zaměřené na obnovu
nebo založení veřejných městských prostranství s tím, že přijetí dotace bude
předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín,
2. plnou moc pro Barboru Hercíkovou, referentku oddělení přípravy a realizace staveb
Magistrátu města Děčín k technickému zajištění projektu,
3. plnou moc pro Markétu Lakomou, pracovnici vztahů k veřejnosti Magistrátu města
Děčín, ve věcech komunikace a práce s veřejností v průběhu projektu.
Usnesení č. RM 17 05 36 02
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na projekt „Domov se zvláštním režimem Křešice“ a
schvaluje
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podání žádosti o dotaci do programu MPSV ČR - Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb na tento projekt s tím, že přijetí dotace bude předloženo
ke schválení zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 17 05 36 03
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním
postižením - Boletice“ a
schvaluje
podání žádosti na tento projekt do programu MPSV ČR - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení
zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 17 05 36 04
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 08.03.2017
k veřejné zakázce s názvem Dodávka stravenek pro statutární město Děčín a na základě
ekonomické výhodnosti nabídky
schvaluje
zadání této veřejné zakázky firmě Edenred CZ s.r.o., IČO 24745391 se sídlem Praha 1,
Nové Město, Na Poříčí 1076/5.
Usnesení č. RM 17 05 36 05
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Úklid
pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě
Děčín“ v předpokládané hodnotě 5.740.000 Kč bez DPH včetně opce, dělenou na dvě části.
Část A úklid pracovišť magistrátu včetně provozu a správy veřejných WC, a část B - mytí
oken ve společných prostorách DPS a
schvaluje
druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení dělená na dvě části;
hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
zadávací podmínky včetně návrhů smluv;
uzavření smluv na dobu neurčitou; a po doplnění
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek v níže
uvedeném složení (v závorce uveden náhradník člena komise):
Mgr. Hana Cermonová (Hana Pacinová);
Pavel Sinko (František Pelant);
Ing. Vladislav Raška (Mgr. Václav Lešanovský);
Ing. Petr Hodboď (Mgr. Hana Matějková);
Petra Šivrová (Jitka Jarošová);
Ing. Věra Havlová (Mgr. Petr Kužel);
Zdeněk Mrkus (Jaroslav Hrouda).

4

Usnesení č. RM 17 05 36 06
Rada města projednala problematiku zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Provedení územní studie veřejného prostranství Děčín-Bynov“ a
schvaluje
1. výjimku z platné Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města s tím,
že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána dle platné metodiky poskytovatele
dotace;
2. uzavřenou výzvu vybraným architektonickým kancelářím;
3. hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - 35 % nabídková cena
a 65 % doložené reference, které budou zahrnovat problematiku řešení dopravy
v klidu nebo v pohybu, volnočasových aktivit (relaxace, hřiště, sport, společenské
střetávání), systém zeleně a
jmenuje
doporučující komisi v tomto složení: Ing. V. Grešík, Mgr. O. Chmelík, Z. Mrkus,
Mgr. A. Zemanová.
Usnesení č. RM 17 05 36 07
Rada města projednala problematiku podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna
fasádních výplní v objektu Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín I“ a v souvislosti se žádostí
o vysvětlení zadávací dokumentace
schvaluje
změnu termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 17 05 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. p. č. 1220 a 1221 oba ost. pl. v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy (vNN, 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. 1220 a 1221 oba ost. pl. v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy (vNN, 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 05 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. p. č. 1519, 1557/6 oba ost. pl. a p. p. č. 1579/2 vod. pl. vše
v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
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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
částí pozemků p. p. č. 1519, 1557/6 oba ost. pl. a p. p. č. 1579/2 vod. pl. vše v k. ú.
Horní Oldřichov 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 05 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 781/1 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství (kNN) 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 05 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 43 ost. pl. v k. ú. Boletice nad Labem 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. č. 43 ost. pl. v k. ú. Boletice nad Labem 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 05 37 05
Rada města projednala žádost pana J. R. zastupujícího Stavební bytové družstvo Děčín,
Zelená 382/40, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa
na objektu U Tvrze 1442/19, Děčín VI, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č.
2889/59 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska: k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu u Tvrze 1442/19, Děčín VI, v rámci realizace akce „Plynofikace
a změna způsobu vytápění bytového domu U Tvrze 1442/19, Děčín VI“ za následujících
podmínek:
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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 05 37 06
Rada města projednala žádost společnosti Ulimex s.r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí
nad Labem, zastupující Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání
souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Čs. partyzánů 358,
Děčín XXXII, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 877/41 v k. ú. Boletice
nad Labem a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska: k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu Čs.partyzánů 358, Děčín XXXII, v rámci realizace akce „Plynofikace
a změna způsobu vytápění bytového domu Čs.partyzánů 358, Děčín XXXII“ 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 05 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 527/1 o výměře cca 725 m2, p. č. 527/4 o výměře cca 290 m2
a p. č. 1295/1 o výměře cca 35 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, pro ČR – SŽDC, s.o.,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. Stavební správou západ, za cenu 3.337,00 Kč, za účelem
realizace stavby „Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník
k nástupišti“, na dobu určitou 29 dnů, ode dne 01.04.2017.
Usnesení č. RM 17 05 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 527/1 o výměře cca 725 m2, p. č.
527/4 o výměře cca 290 m2 a p. č. 1295/1 o výměře cca 35 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 17 05 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku stp. č. 822 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 17 05 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 405/20 o výměře 122 m2 v k. ú. Podmokly, pro D. K. a pana C. J. S.
jako zázemí k objektu na p. č. 410 v k. ú. Podmokly, za cenu 21.960 Kč/rok, na dobu
neurčitou, s podmínkou, že se nájemce zavazuje, že umožní bezproblémový přístup
na pozemek pro případnou opravu či úpravu skalního masivu v souvislosti s údržbou Via
Ferraty.
Usnesení č. RM 17 05 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 672/1 o výměře 306 m2, p. č. 672/2
o výměře 7 m2 a části pozemku p. č. 673/2 (dle geometrického plánu č. 2515-206/2016 se
jedná o p. č. 673/5 o výměře 185 m2), vše v k. ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele B. G. a Š. G. za cenu 343.620,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 05 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 604/5,
dle geometrického plánu č. 875-3/2017 nově ozn. jako p. p. č. 604/7 o výměře 10 m2, v k. ú.
Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví
pro vlastníky bytových jednotek domu č. p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III, za
cenu 9.000,00 Kč + 226,028 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku
+ ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva stezky na pozemku p. č.
604/5 pro vlastníky části pozemku nově ozn. jako p. p. č. 604/7 v rozsahu dle geometrického
plánu č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 05 37 14
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1275, dle geometrického plánu
č. 870-088/2016 nově ozn. jako p. p. č. 1275/2 o výměře 48 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219,
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Chomutov, do majetku statutárního města Děčín, za cenu 13.800,00 Kč + DPH ve výši
2.898,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 05 37 15
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o povolení pronájmu části nebytových
prostor a
souhlasí
s pronájmem části nebytového prostoru o velikosti 130 m2 za účelem provozování
občerstvení návštěvníků sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV
na pozemku p. č. 1141/3 a části pozemku p. č. 1141/1 vše v k. ú. Podmokly o výměře 130 m2
za účelem provozování terasy pro pana Vladimíra Šitticha IČO: 41342259 za nájemné dle
„Zásad“ + úhrad a nákladů za služby, s účinností od 01.04.2017 a
schvaluje
zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.09.2004
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a FK JUNIOR Děčín z.s. ve smyslu umožnění
pronájmu části nebytového prostoru o velikosti 130 m2 za účelem provozování občerstvení
a o výměře 130 m2 za účelem provozování terasy pro pana Vladimíra Šitticha IČO: 41342259
za nájemné dle „Zásad“ + úhrad a nákladů za služby, s účinností od 01.04.2017.
Usnesení č. RM 17 05 37 16
Rada města projednala záměr zpracování projektové dokumentace na odstranění závad
zjištěných kontrolou Krajské hygienické stanice a České školní inspekce v ZŠ a MŠ Děčín
XXVII, Kosmonautů 177 a
schvaluje
1. záměr zpracování projektové dokumentace na odstranění závad zjištěných kontrolou
Krajské hygienické stanice a České školní inspekce v ZŠ a MŠ Děčín XXVII,
Kosmonautů 177,
2. změnu v plánu oprav a údržby ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o. pro rok
2017 uvedenou v příloze č. 5 tohoto materiálu, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 05 37 17
Rada města projednala problematiku oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII a
schvaluje
záměr realizace změny bytových prostor a realizace oprav (výměna oken, střešní krytiny,
zateplení a oprava obvodového pláště, oprava kotelny a kanalizace) v objektu
Vilsnická 143/65, Děčín VII a podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy č.37
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II (IROP).
Usnesení č. RM 17 05 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitých finančních příspěvků na sociální účely získaných
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 278.000,00 Kč a
schvaluje
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1. Přijetí těchto finančních příspěvků na sociální účely při umístění do domu s
pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smluv o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 05 38 02
Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín
a spádové obce od 01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou
zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro
město Děčín a spádové obce od 01.04.2017 do 31.12.2017 mezi statutárním městem Děčín
a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním
ředitelem.
Usnesení č. RM 17 05 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní A. H. z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 17 05 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní B. V. z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 17 05 39 01
Rada města projednala žádost Pedagogického centra Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s., IČ 25497405, se sídlem Pionýrů 2806,
434 01 Most o poskytnutí dotace na rok 2017 a
rozhodla
1. o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč na činnosti pobočky
Děčín v roce 2017,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 17 05 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, 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 „Cesta ke vzdělání - šance pro všechny“ ve výši 1.489.203,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 05 39 03
Rada města projednala informaci o přerušení provozu Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11 a Mateřské školy Děčín VI, Thunská 1303/4 dne 15.03.2017 z
technických příčin a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 05 39 04
Rada města projednala návrh dotací kulturním subjektům pro rok 2017 a po úpravě
rozhodla
1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace v roce 2017 ve výši
do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2017 subjektům
pracujícím v oblasti kultury v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace v roce 2017 u žádostí ve výši
nad 50 tis. Kč pro subjekty pracující v oblasti kultury dle důvodové zprávy a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 05 39 05
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům pro rok 2017 a
rozhodla
1. o poskytnutí finančních dotací v roce 2017 pro sportovní subjekty dle důvodové
zprávy ve výši do 50 tis. Kč,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro sportovní subjekty pro rok
2017 ve výši do 50 tis. Kč a
doporučuje
1. zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace v roce 2017 u žádostí
ve výši nad 50 tis. Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu dle důvodové zprávy,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč
v předloženém změní.
Usnesení č. RM 17 05 39 06
Rada města projednala návrh dotace na rok 2017 na podporu aktivit v oblasti kultury
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce a
doporučuje

11

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace v roce 2017 pro nájemce
Společenského domu Střelnice ve výši 500 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 05 39 07
Rada města projednala informaci o navýšení ceny za opravu havarijního stavu osvětlení
v Kině Sněžník v roce 2016 a tuto
bere na vědomí.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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