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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 9. května 2017

Usnesení č. RM 17 09 29 01
Rada města projednala návrh na vytvoření koncepce Smart City pro město Děčín a
schvaluje
vytvoření koncepce Smart City pro město Děčín a
jmenuje
představitele vedení pro problematiku Smart City paní Mgr. Marii Blažkovou, primátorku
města a po doplnění
schvaluje
přípravný tým pro vytvoření koncepce Smart City pro město Děčín ve složení:
• Mgr. Marie Blažková, primátorka města,
• Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru, Odbor provozní a organizační,
• Ing. Tomáš Kejzlar, vedoucí odd. IT, Odbor provozní a organizační,
• Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru, Odbor rozvoje,
• Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů,
Odbor rozvoje,
• Mgr. Vít Horáček, ekonomický náměstek, Dopravní podnik města Děčína, a.s.,
• Ing. Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín, Fakulta dopravní ČVUT,
• Ing. Jiří Anděl, CSc., 2. náměstek primátorky,
• Markéta Lakomá, pracovnice vztahů k veřejnosti, Odbor provozní a organizační.
Usnesení č. RM 17 09 29 02
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. května 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 09 30 01
Rada města projednala návrh na provedení prověrky dokumentace systému managementu
kvality, auditu pro certifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a následných
dozorů pro udržení certifikátu a

schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v platném znění na provedení prověrky dokumentace systému
managementu kvality, auditu pro certifikaci shody systému kvality s normou
ISO 9001:2015 a následných dozorů pro udržení certifikátu a
2. uzavření smlouvy na provedení prověrky dokumentace systému managementu
kvality, auditu pro certifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2015
a následných dozorů pro udržení certifikátu s firmou SGS Czech Republic, s. r. o., se
sídlem K Hájům 1233/2, Praha 5, IČ: 48589241.
Usnesení č. RM 17 09 35 01
Rada města projednala žádost p. J. N. o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za p. J. N. za příslušenství
pohledávky, vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
Dvořákova 1330/22, Děčín II ve výši 250.300,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
25.030,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 09 35 02
Rada města projednala žádost manželů J. a A. P. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení, vzniklý
při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Pod Vrchem 244,
Děčín IX za panem J. P. ve výši 542.522,00 Kč, a to o snížení na 30 %, tj. na částku
162.757,00 Kč a o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení za manžely J. a A. P.
ve výši 105.580,00 Kč, a to o snížení na 30 %, tj. na částku 31.674,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 09 35 03
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425, Děčín IV, IČ 00212504
a statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení
pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 09 36 01
Rada města projednala návrh na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské
mobility města Děčína (SUMP)“ a po doplnění
schvaluje
ustanovení Řídící skupiny SUMP:
• delegovaná osoba za Odbor rozvoje - manažer projektu,
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•
•
•
•
•
•
•
•

delegovaná osoba za Odbor komunikací a dopravy - koordinátor projektu,
delegovaná osoba za Odbor životní prostředí,
delegovaná osoba za Odbor místního hospodářství,
delegovaná osoba za Odbor provozní a organizační,
cyklokoordinátor,
architekt města Děčín,
osoba pověřená ke komunikaci s veřejností,
delegovaná osoba za zastupitelstvo města – politický garant a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Strategický dokument: Plán udržitelné městské
mobility města Děčína (SUMP)“ do programu ESF Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR - veřejná správa a sociální inovace o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
3.500.000,00 Kč včetně DPH (2.892.562,00 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
175.000,00 Kč včetně DPH (144.628,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 17 09 36 02
Rada města projednala přijetí dotace z dotačního titulu SFDI z programu na Křížení
komunikací a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Lávka přes východní nádraží v Děčíně“.
Usnesení č. RM 17 09 36 03
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03.05.2017
k veřejné zakázce s názvem Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa
veřejných WC ve statutárním městě Děčín, rozdělenou na dvě části plnění. Na část A - úklid
pracovišť a provoz a správu veřejných toalet a část B – mytí oken ve společných prostorách
domovů pro seniory a
rozhodla
1) v části A o:
a) vyloučení účastníka J&T Česká republika s.r.o., IČO 24764116, se sídlem
Pelhřimovská 301/8, Praha 4 pro nesplnění kvalifikačních předpokladů;
b) zadání této části veřejné zakázky na základě nejnižší nabídkové ceny
6.801.251,92 Kč bez DPH firmě PREMIO INVEST s.r.o., IČO 26746590, se sídlem
Na Jezerce 1458/14, Praha 4-Nusle.
2) v části B o:
a) zadání této části veřejné zakázky vzhledem ke shodě nabídkové ceny 31.108,80 Kč
bez DPH, na základě včasnějšího doručení nabídky, Pavlu Soukupovi,
IČO 12072095, se sídlem Újezd 2 222, Česká Lípa.
Usnesení č. RM 17 09 37 02
Rada města projednala změnu plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčce
příspěvkových organizací pro rok 2017 a

3

schvaluje
změnu plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčce příspěvkových organizací pro rok
2017, v rozsahu:
1. vyjmutí akce „MŠ Tylova - oprava střešního pláště“, dle důvodové zprávy
2. vyjmutí akce „Oprava plotu a výměna vstupní brány MŠ Rakovnická“, dle důvodové
zprávy a
předání realizace uvedených akcí odboru rozvoje v souladu se zřizovací listinou
příspěvkových organizací a organizačním řádem statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 17 09 37 04
Rada města projednala návrh na doplnění druhé zvonice kostela Povýšení sv. Kříže
v Děčíně a
neschvaluje
záměr realizace doplnění druhé (jižní) zvonice kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně
o zvonkohru, a to k 330. výročí stavby kostela, které bude 15. srpna 2021.
Usnesení č. RM 17 09 37 05
Rada města projednala návrh rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko
v Děčíně a
neschvaluje
rekonstrukci pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko.
Usnesení č. RM 17 09 37 06
Rada města projednala nutnost odborné opravy terasy u Zahradnického domu na jižních
zahradách zámeckého areálu v Děčíně a
schvaluje
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 - Oprava terasy u Zahradnického domu
na jižních zahradách zámeckého areálu v Děčíně a
pověřuje
ředitelku Zámku Děčín p.o., paní Ing. Ivetu Krupičkovou k podpisu objednávky v hodnotě
324.288,50 Kč vč. DPH s firmou CHEOPS DC s.r.o., Marie Majerové 966/12, 405 02
Děčín VI, IČO: 272 64 386.
Usnesení č. RM 17 09 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1336/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
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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. 1336/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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 09 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2439/3 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele K. a P. L. a paní M. Č. za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 09 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 169/1 o výměře 187 m2
v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele V. a D. P. za
cenu 56.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 09 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 333/8 o výměře 91 m2 v k. ú. Vilsnice, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. BOHEMIA CARGO, s.r.o., Ústecká 98,
Děčín XII, za cenu 72.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení pozemku p. č.
333/8 o výměře 91 m2 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost
cesty) pro vlastníka pozemků p. č. 333/5, p. č. 333/7 a p. č. 333/10 v k. ú. Vilsnice, z důvodu
zajištění jediného možného přístupu, bezúplatně.
Usnesení č. RM 17 09 37 12
Rada města projednala žádost paní P. B. o vydání souhlasného stanoviska se zřízením
elektrické přípojky k pozemku p. č. 403/4 v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické přípojky k pozemku p. č. 403/4 v k. ú.
Chrochvice za následujících podmínek:
1. 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),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
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3. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
a majetku města o zatížení dotčených pozemků (p. č. 344, 403/4 v k. ú. Chrochvice)
příslušným věcným břemenem,
4. po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu,
5. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
6. po ukončení nájmu bude elektrická přípojka odstraněna, na náklady žadatele (pokud
nedojde k jiné dohodě).
Usnesení č. RM 17 09 38 01
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. o poskytnutí
finančního daru ve výši 20 tis. Kč a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici
Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod názvem
„IV. Děčínský chirurgický den“ a
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 17 09 38 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. za
účelem stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.
a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. za účelem
stavební rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 09 38 03
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o., o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku, a to elektrického zvedáku klientů
a podlahového mycího stroje z investičního fondu a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to elektrického zvedáku klientů do výše 90 tis. Kč
a podlahového mycího stroje v hodnotě do výše 250 tis. Kč z investičního fondu.
Usnesení č. RM 17 09 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace o souhlas s podáním projektu v rámci OP Zaměstnanost,
„Výzva č. 03_07_077 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory
letních příměstských táborů mimo Prahu“ se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku
a
souhlasí
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s podáním projektu „Dětský klub ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín“ v předpokládané výši
2.500.000,00 Kč - 3.000.000,00 Kč se spoluúčastí 5 % dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 09 39 02
Rada města projednala žádost Sokolské župy Severočeská - Novákova, Děčín, Dlouhá jízda
1256/13, IČ 46717404 o poskytnutí dotace na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Sokolské župě
Severočeská - Novákova na zajištění akce „Tyršův Děčín“ v roce 2017 a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 09 39 03
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám., příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. na počet 25, 26 a 27 dětí.
Usnesení č. RM 17 09 39 04
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I,
IČ 64679454 o navýšení příspěvku na zajištění profesionální bezpečnostní služby
v provozních hodinách knihovny a
souhlasí
se zvýšením provozních nákladů o 187 tis. Kč na smluvní zajištění profesionální
bezpečnostní služby v knihovně do konce roku 2017.
Usnesení č. RM 17 09 42 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 sb.,
o obchodní společnosti a družstev (zákon o obchodních korporacích), působnost valné
hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ: 62240935, se sídlem
Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala návrh na volbu člena dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. a
volí
pana Martina Klaudyho členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Děčína,
a.s., ke dni 09.05.2017.
Usnesení č. RM 17 09 42 02
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na spoluúčast města na obnově
asfaltového povrchu v ul. Raisova, Divišova, Máchovo náměstí v Děčíně IV při rekonstrukci
plynu společností innogy a
schvaluje
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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. Raisova, Divišova, Máchovo náměstí společností innogy v maximální
výši 551.502,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 09 42 03
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na spoluúčast města na obnově
asfaltového povrchu v ul. Čs.Legií v Děčíně IV při rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynu
provádějící firmou REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 25041738, se sídlem Velká
Hradební 3122/32, Ústí nad Labem a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku pro
zhotovitele REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 25041738, se sídlem Velká Hradební
3122/32, Ústí nad Labem, při rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynu v ul. Čs. Legií
v maximální výši 222.580,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 09 42 04
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na spoluúčast města na obnově
asfaltového povrchu v ul. Budapešťská, Fibichova, Janská v Děčíně VI při rekonstrukci vody
a kanalizace Severočeskou vodárenskou společností a.s. a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku pro
budoucího zhotovitele Severočeské vodárenské společnosti a.s. při rekonstrukci vody
a kanalizace v ul. Budapešťská, Fibichova, Janská v Děčíně VI ve výši dle rozpočtu
1.041.308,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 09 42 05
Na základě nové žádosti Marius Pedersen a.s. rada města projednala proplacení fakturace
zimní údržby komunikací za měsíc listopad a prosinec 2016 a
neschvaluje
proplacení fakturace zimní údržby komunikací za měsíc listopad a prosinec 2016.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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