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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 6. schůze rady města konané dne 28. března 2017

Usnesení č. RM 17 06 30 01
Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a písm.
o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
zřizuje
1. oddělení cestovního ruchu zařazené do odboru provozního a organizačního,
2. oddělení prevence a kurátorské činnosti zařazené do odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 01.04.2017.
Usnesení č. RM 17 06 30 02
Rada města projednala podmínky vzdělávací akce k zákonu č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterou statutární město Děčín zorganizuje pro
své vybrané zaměstnance a pro zaměstnance dalších 14 obcí a hodnota této vzdělávací
akce bude 101 tis. Kč, z níž po skončení vzdělávací akce statutární město Děčín přefakturuje
část nákladů dalším účastníkům a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu a majetku
města, dle čl. 5, odst. 1, písm e) v platném znění na úhradu vzdělávací akce k zákonu
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v hodnotě 101 tis. Kč s
následnou přefakturací části nákladů dalším zúčastněným subjektům.
Usnesení č. RM 17 06 30 03
Rada města projednala personální zabezpečení činností agendy opatrovnictví v oddělení
sociální práce a služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví a projednala personální
zabezpečení počtu zaměstnanců oddělení prevence a kurátorské činnosti odboru sociálních
věcí a zdravotnictví v souvislosti s usnesením rady města č. RM 17 06 30 01, kterým
schválila Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, účinný
od 01.04.2017. Dále projednala personální zabezpečení pracovní pozice technického
pracovníka (energetika) v odboru provozním a organizačním a projednala personální
obsazení oddělení cestovního ruchu v odboru provozním a organizačním v souvislosti s
usnesením rady města č. RM 17 06 30 01, kterým schválila Organizační řád statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín účinný od 01.04.2017 a

rozhodla
o navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 1 zaměstnance k
zajištění agendy opatrovnictví v oddělení sociální práce a služeb, o navýšení počtu
zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 1 zaměstnance (vedoucího
zaměstnance) oddělení prevence a kurátorské činnosti, o navýšení 1 zaměstnance odboru
provozního a organizačního k zajištění činnosti technického pracovníka (energetika) a dále
o navýšení 6 zaměstnanců odboru provozního a organizačního k personálnímu zajištění
činností oddělení cestovního ruchu a
schvaluje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.04.2017 na 272 zaměstnanců, 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 06 31 02
Rada města projednala návrh na zajištění technické podpory diskového pole IBM V7000
na 12 měsíců a
schvaluje
1. zajištění technické podpory pro diskové pole IBM V7000 na dobu 12 měsíců firmou
ITS, a.s., IČ: 14889811 za částku 102.600,00 Kč bez DPH, tedy 124.146,00 Kč
s DPH,
2. výjimku ze směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na základě
čl. 5, odst. 1, bodu e) směrnice na dodavatele služby technické podpory pro diskové
pole IBM V7000.
Usnesení č. RM 17 06 31 03
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950,
415 01 Teplice, a
souhlasí
s užitím znaku města v tiskových materiálech souvisejících s 53. ročníkem Festivalu Ludwiga
van Beethovena.
Usnesení č. RM 17 06 31 04
Rada města projednala žádost Atletického sportovního klubu Děčín (Sportovní klub Děčín,
Maroldova 2, 405 01 Děčín 1) a
souhlasí
s užitím znaku města na oddílových dresech Atletického sportovního klubu Děčín.
Usnesení č. RM 17 06 31 05
Rada města projednala žádost Tiskárny SPRINT, Bůžkova 13, 783 35 Horka nad Moravou,
o užití znaku města a
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souhlasí
s užitím znaku města Děčína pro Tiskárnu SPRINT na pohlednicích pro Ústecký kraj.
Usnesení č. RM 17 06 31 06
Rada města projednala žádost Českého svazu ochránců přírody, Krokova 790/21, 405 01
Děčín 1, IČ: 22894217, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na propagačních materiálech akce Den Země 2017, která se
koná dne 20.04.2017 v Děčíně Podmoklech.
Usnesení č. RM 17 06 32 01
Rada města projednala žádost Mgr. Milana Rosenkrance, člena zastupitelstva města Děčín,
k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne 29.04.2017 v 11:00 hodin
v Oblastním muzeu Děčín a
pověřuje
Mgr. Milana Rosenkrance, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu
dne 29.04.2017 v 11:00 hodin v Oblastním muzeu Děčín a
stanovuje,
že člen zastupitelstva města Děčín, Mgr. Milan Rosenkranc, užije primátorskou insignii při
tomto svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 17 06 33 01
Rada města projednala zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy
č. 1.
Usnesení č. RM 17 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 28/2017– č. RO 36/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 1.753 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 1.753 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 06 36 02
Rada města projednala problematiku složení komisí při zadávání veřejných zakázek
a v souvislosti s elektronizací veřejných zakázek
doporučuje
zastupitelstvu města schválit následující postup s účinností od 01.05.2017.
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1. Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení
veřejných zakázek – odboru rozvoje, MM Děčín.
2. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou
radou města pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku.
Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu města
Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu
města. Za OHK Děčín a každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý
člen komise bude mít svého náhradníka.
3. Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.
Usnesení č. RM 17 06 36 03
Rada města projednala problematiku tvorby územního plánu a
schvaluje
1. personální změnu v realizačním týmu zhotovitele na pozici osoby s oprávněním pro
Natura 2000 z podnětu zadavatele;
2. změnu termínu dokončení etapy „Návrh ÚP Děčín s variantami a Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území“ do 20.05.2017 dle doplňkových požadavků objednatele;
3. navýšení ceny o 70.000,00 Kč bez DPH v souvislosti s vyhlášením EVL Porta
Bohemica;
4. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2013-1002/OR se zpracovatelem
územního plánu – společností Atelier T-plan s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7
– Holešovice, IČO 26483734.
Usnesení č. RM 17 06 36 04
Rada města projednala námitku firmy Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická
608/2, Praha 5, IČO 61860476, k veřejné zakázce s názvem „Dodávka stravenek pro
statutární město Děčín“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2017-000891, proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
rozhodla
tuto námitku odmítnout.
Usnesení č. RM 17 06 36 05
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek na předmět
veřejné zakázky Rekonstrukce mostu ev. č. DC-044P u Promptusu zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným, IČO 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice.
Usnesení č. RM 17 06 36 06
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch
a zateplení MŠ“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
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1. o vyloučení účastníků:
• GT Construct s.r.o. IČO 27280560, U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice,
• STAVBY JOŽÁK s. r. o., IČO 28737156 Arnoltice 150, Arnoltice,
• Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO 00526282, Králodvorská 1081/16, Praha 1,
Staré Město a
2. o zadání této veřejné zakázky dodavateli HARTEX CZ s.r.o., IČO 25048902 se
sídlem Českolipská 325, Litoměřice.
Usnesení č. RM 17 06 36 07
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně“, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky a uzavření rámcové dohody se dvěma dodavateli v pořadí:
1. DOKOM FINAL s.r.o., IČO 25487230 se sídlem Kamenná 2, Děčín XXXII,
2. SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČO 25042751 se sídlem Oblouková 416/39, Děčín I.
Usnesení č. RM 17 06 36 08
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně“ zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky a uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli v pořadí:
1. SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČO 25042751 se sídlem Oblouková 416/39, Děčín I,
2. DOKOM FINAL s.r.o., IČO 25487230 se sídlem Kamenná 2, Děčín XXXII,
3. INSKY spol. s r.o., IČO 00671533 se sídlem Nový Svět 100, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 17 06 36 09
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Výspravy místních komunikací litým asfaltem“ zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky a uzavření rámcové dohody s dodavatelem Janusyn, s.r.o.,
IČO 25473808 se sídlem Zlatá stezka 199, Brná, Ústí nad Labem-Střekov.
Usnesení č. RM 17 06 36 10
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „Údržba komunikací tryskovou metodou“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky a uzavření rámcové dohody se dvěma dodavateli v pořadí:
1. TANKTOWN s.r.o., IČO 60280344 se sídlem K Vavřinečku 439, Ústí nad Labem,
2. ROADMEDIC s.r.o., IČO 28586484 se sídlem Pod Senovou 70, Šumperk.
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Usnesení č. RM 17 06 36 11
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
bere na vědomí
provedenou změnu termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 17 06 37 02
Rada města projednala žádost spol. Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice o vydání souhlasného stanoviska ke vstupu a vjezdu
na pozemky p. č. 2834/2, 2832, 2833/2 v k. ú. Děčín, za účelem realizace akce
„Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400“ a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska ke vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 2834/2, 2832, 2833/2
v k. ú. Děčín (LV statutární město Děčín), za účelem realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km
0,900 – 1,400“.
Usnesení č. RM 17 06 37 03
Rada města projednala žádost spol. Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice o prodej pozemku p. č. 3017 v k. ú. Děčín, za účelem
realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3017 o výměře 4 209 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 17 06 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 564 v k. ú. Podmokly o výměře
400 m2 s p. E. H. dohodou ke dni 30.04.2017.
Usnesení č. RM 17 06 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 527/3 o výměře cca 640 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, pro spol.
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., Zelená 2179/13, Předměstí, Litoměřice, jako zařízení
staveniště pro stavbu „Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník
k nástupišti“, za cenu 25.600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 17 06 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 341/35 o výměře 938 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, pro pana T. L.
na zahradu, za cenu 1.438 Kč/rok, na dobu neurčitou s podmínkou umožnění
bezproblémového přístupu k pozemkům p. č. 341/12 a 341/13 v k. ú. Děčín – Staré Město
vlastníkovi drobných staveb, na nich umístěných.
Usnesení č. RM 17 06 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 1 200 m2 za
účelem užívání jako zahrada pro paní I. S. za cenu 1.600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 06 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 357 o výměře 5 372 m2,
p. č. 362 o výměře 262 m2, p. č. 348/7 o výměře 891 m2 a p. č. 348/17 o výměře 538 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, které jsou nepřístupné z veřejné komunikace.
Usnesení č. RM 17 06 37 09
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
• část pozemku p. č. 2367/1, dle geometrického plánu č. 2527-11/2017 nově ozn. jako
p. p. č. 2367/3 o výměře 20 m2, v k. ú. Děčín, z majetku města a
• část pozemku p. č. 2376, dle geometrického plánu č. 2527-11/2017 nově ozn. jako
p. p. č. 2376/2 o výměře 54 m2, v k. ú. Děčín, do majetku města.
Usnesení č. RM 17 06 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2955/1 o výměře 7 047 m2 v k. ú. Děčín,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem, za cenu 352.350,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného
břemene – služebnost inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení
veřejného osvětlení vč. příslušenství v rozsahu dle geometrického plánu č. 2514-204/2016
pro oprávněného, statutární město Děčín, bezúplatně.
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Usnesení č. RM 17 06 37 11
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 2319/1 o výměře 1 193 m2 v k. ú.
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana J. P.
Usnesení č. RM 17 06 37 12
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 341/2 o výměře 51 m2, p. č. 342/3
o výměře 111 m2 a p. č. 388/3 o výměře 362 m2 vše v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví p. P. A., p. E. B., p. J. B., p. J. H., p. E. P.,
p. J. P., H. Š., p. M. Z. a p. V. Z., za cenu 183.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 06 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej částí pozemku v k. ú. Prostř. Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 21 37 07 ze dne 06.12.2016, týkající se prodeje
pozemku p. č. 75/1 o výměře 1 686 m2 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu
nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 01 04 01 ze dne
26.01.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 75/1 o výměře 1 686 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu nových skutečností;
2. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 06 37 14
Rada města projednala žádost paní L. V. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
neschvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní L. V. v celkové výši 26.012,00 Kč.

Usnesení č. RM 17 06 37 15
Rada města projednala problematiku náhrady nákladů v řízení vedeném proti S. V. a
rozhodla
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nepožadovat náhradu nákladů řízení ve věci sporu o vyklizení nemovitosti, vedeném
u Okresního soudu v Děčíně pod. sp. zn. 20 C 319/2009, za podmínky výslovného souhlasu
se zpětvzetím žaloby ze strany S. V. a zastavením řízení s tím, že případné přiznání nákladů
řízení vůči statutárnímu městu Děčín nebude požadovat.
Usnesení č. RM 17 06 37 16
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor restauračního zařízení „Pastýřská stěna“ za účelem
provozování občerstvení a INFO centra, pro pana Pavla Hakla, Na rovině 251, 407 01 Jílové
u Děčína, IČO: 875 747 56, v rozsahu dle nájemní smlouvy, s účinností od 01.04.2017,
na dobu neurčitou, za nájemné 60.000 Kč/rok vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 06 37 17
Rada města projednala žádost pana Roberta Kindla o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření Dodatku 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, sídlem Maxičky 13, 40502,
Děčín XVIII, za účelem poskytování služeb v souladu s nájemní smlouvou.
Usnesení č. RM 17 06 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k servisní smlouvě o dílo HS č. 71235
na pravidelnou údržbu a servis výtahů v objektech Přímá 397 a Přímá 398, Děčín XXXII;
Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín II a
neschvaluje
uzavření dodatku k servisní smlouvě č. HS 71235 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 06 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k servisní smlouvě o dílo č. HS 71733
na pravidelnou údržbu a servis výtahu v objektu SD Střelnice, Labská 691, Děčín I a
neschvaluje
uzavření dodatku k servisní smlouvě č. HS 71733 E v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 06 37 20
Rada města projednala návrh na snížení nájemného za užívání bytové jednotky a
neschvaluje
snížení nájemného za užívání bytové jednotky č. 35 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV pro
paní E. V. a pana R. P.
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Usnesení č. RM 17 06 38 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 17 05 38 01 ze dne 14.03.2017 týkající se výše přijetí finančních příspěvků na sociální
účely při umístění do domu s pečovatelskou službou získaných statutárním městem Děčín a
schvaluje
částečnou revokaci „uvozující věty“ usnesení rady města č. RM 17 05 38 01 ze dne
14.03.2017 v části výše přijetí finančních příspěvků na sociální účely získaných statutárním
městem Děčín, a to nahrazením částky 278.000,00 Kč částkou 257.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 06 39 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2017
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Naděžda Vaňharová
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 17 06 39 02
Rada města projednala Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
statutárního města Děčín za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2016 a
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schvaluje
Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací statutárního města Děčín
za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní
závěrky k rozvahovému dni 31.12.2016
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Naděžda Vaňharová
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 17 06 39 03
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 16.060,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 8 žáků.

Usnesení č. RM 17 06 39 04
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce 46. ročník Mistrovství floristů
ČR „Děčínská kotva 2017“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2017“ a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 06 39 05
Rada města projednala žádost ředitele/ředitelky:
• Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
• Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd od 01.09.2017, a to v Základní škole Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace, Základní škole Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 17 06 39 06
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 kterou se vymezují
školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 kterou se vymezují školské
obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 17 06 39 07
Rada města projednala informaci o udělení statutu Fakultní škola Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Základní škole Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a tuto
bere na vědomí
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 06 39 08
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín, IČ 00673692 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 17 06 39 09
Rada města projednala návrh spolupráce mezi statutárním městem Děčín a projektem Malá
Paříž v Teplicích a
souhlasí
s realizací tohoto projektu v Děčíně v roce 2017 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 06 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
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 „Učíme se spolu“ v předpokládané výši 1.550.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 06 39 11
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o udělení souhlasu zřizovatele s výměnou poškozeného tepelného čerpadla
včetně trubního připojení v Aquaparku Děčín 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 výměnu poškozeného tepelného čerpadla včetně
trubního připojení v Aquaparku Děčín dle důvodové zprávy a
souhlasí
s výměnou poškozeného tepelného čerpadla včetně trubního připojení v Aquaparku Děčín
ve výši 475.432,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 17 06 42 01
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na spoluúčast města na obnově
asfaltového povrchu v ul. Polská v Děčíně VI při rekonstrukci plynu společností innogy a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku pro
zhotovitele DC AVEX s.r.o., IČ 61535231, se sídlem Březová 137/62 Děčín III, při
rekonstrukci plynu v ul. Polská společností innogy v maximální výši 198.830,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 06 42 02
Rada města projednala vyčíslení skutečné kompenzace za veřejné služby v přepravě
cestujících za rok 2016, zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy
včetně hospodaření za rok 2016 Dopravního podniku města Děčína, a.s. a
bere na vědomí
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zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok
2016 a
schvaluje
úhradu doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku
města Děčína, a.s. za rok 2016 ve výši 1.264 tis. Kč.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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