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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 23. května 2017

Usnesení č. RM 17 10 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání členů Zastupitelstva města Děčín na zahraniční
pracovní cestu a po úpravě
souhlasí
s vysláním Ing. Jiřího Anděla, CSc., 2. náměstka primátorky, a Václava Němečka,
zastupitele města a strážníka Městské policie Děčín, na zahraniční pracovní cestu do
Slovenské republiky (město Ružomberok) ve dnech 01.06. – 03.06.2017.
Usnesení č. RM 17 10 31 01
Rada města projednala návrh na rekonstrukci Turistického informačního centra statutárního
města Děčín v prostorách budovy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
v Děčíně IV a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, v platném znění, na provedení rekonstrukce Turistického
informačního centra statutárního města Děčín v prostorách budovy Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, v Děčíně IV a
2. uzavření smluv na provedení rekonstrukce Turistického informačního centra
statutárního města Děčín v prostorách budovy Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, v Děčíně IV se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
Usnesení č. RM 17 10 31 02
Rada města projednala návrh na zajištění úklidu pracovišť Magistrátu města Děčín včetně
provozu a správy veřejných WC ve statutárním městě Děčín a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu dle čl. 5 Směrnice č. 5-6 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města,
2. zajištění úklidu pracovišť Magistrátu města Děčín včetně provozu a správy veřejných
WC ve statutárním městě Děčín firmou: Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

a PREMIO INVEST, Raisova 769/9, Ústí nad Labem po dobu, než započne plnění
vítězným uchazečem na základě veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 17 10 31 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a návrh smlouvy a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru v objektu ul. 28. října 1155/2, Děčín I. o celkové ploše
6,55 m2, který se nachází v I. nadzemním podlaží budovy B1, za cenu dle „Zásad“ +
úhrada nákladů za služby, za účelem zhotovování průkazových fotografií pro
nájemce paní M. Z. na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců,
2. Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 10 31 04
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Hany Kulhánkové k zastupování
a jednání s orgány státní správy – všechny správní úkony v celém správním řízení, včetně
přebírání písemností a vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí, vedeném správním
orgánem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v záležitostech spojených s „Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1. NP budovy
Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I“ a
souhlasí
se zplnomocněním paní Hany Kulhánkové k zastupování a jednání s orgány státní správy –
všechny správní úkony v celém správním řízení, včetně přebírání písemností a vzdání se
práva odvolání proti rozhodnutí, vedeném správním orgánem podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v záležitostech spojených s „Nové hygienické
zázemí pro zaměstnance v 1. NP budovy Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I“.
Usnesení č. RM 17 10 31 05
Rada města projednala žádost o dočasný pronájem zasedací místnosti v objektu Magistrátu
města Děčín, budova A6, pro společnost Svědkové Jehovovi sbor Děčín východ a
neschvaluje
žádost o dočasný pronájem zasedací místnosti v objektu Magistrátu města Děčín, budova
A6, pro společnost Svědkové Jehovovi sbor Děčín východ.
Usnesení č. RM 17 10 31 06
Rada města
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petra Látala do funkce člena komise sportovní.
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Usnesení č. RM 17 10 34 01
Rada města projednala žádost pana L. K. o prominutí ostatní pohledávky dle Směrnice č. 4 5 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín (dále jen „Směrnice“) a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky pana L. K. za umístění zvířat
v městském útulku ve výši 23.267,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 56/2017– č. RO 68/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 1.831 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 1.831 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 10 35 02
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi v I. čtvrtletí
2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 10 35 03
Rada města projednala žádost paní Z. G. o povolení splátek nedoplatku za nájemné
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu vč. příslušenství za byt č. 39 v ul. Tržní
1932/26, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 10 35 04
Rada města projednala žádost paní V. K. o povolení splátek nedoplatku za umístění zvířat
v městském útulku a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 04 05 09 ze dne 23.04.2015 a
2. rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek dle přílohy č. 3
tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 17 10 35 05
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
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zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení
pohledávky vyšší než 20 tis. Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 10 36 01
Rada města projednala Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava části
komunikace, chodníkových těles a veřejného osvětlení v ul. Duchcovská, Děčín I-Děčín“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základním hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. zadávací podmínky včetně všech příloh a návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 10 36 02
Rada města projednala podání žádosti o nadační příspěvek a
schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek na projekt „Výstavba dětského hřiště v Březinách“
v rámci grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ o celkových nákladech max.
698.800,00 Kč vč. DPH (577.521,00 Kč bez DPH) s tím, že případné přijetí nadačního
příspěvku bude schváleno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 17 10 36 03
Rada města projednala projekt „Zlepšení kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Zlepšení
kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“ o předpokládaných minimálních
nákladech projektu 1.749.100,00 Kč vč. DPH (1.445.537,00 Kč bez DPH),
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 700.900,00 Kč vč. DPH
(579.256,00 Kč bez DPH),
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 87.455,00 Kč vč. DPH (72.277,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 17 10 36 04
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, s.r.o., IČO 40233308, se
sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice.
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Usnesení č. RM 17 10 36 05
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací na akci Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2016-0395/OR ze dne 22.06.2016 spočívající
v navýšení ceny ve výši 1.145.318,30 Kč bez DPH po odečtení méněprací. Navýšení je za
provedení prací, které objednatel nemohl i při vynaložení náležité péče před realizací
stavebních prací předvídat. Jedná se o stavební práce spojené s náhradou neúnosné zemní
pláně v místech pod chodníky a parkovacími plochami včetně navýšení počtu parkovacích
míst a vybudování opěrné zdi pod parkovištěm.
Usnesení č. RM 17 10 36 06
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č.5-6, podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem Sportovní multifunkční hřiště při ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu zveřejněna na profilu
zadavatele;
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena;
3. podávání nabídek v elektronické podobě;
4. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 10 36 07
Rada města projednala návrh smlouvy č.: Z_S24_12_8120057369 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde v rámci akce
„Odstranění stavby č. p. 630 na st. p. č. 486, v k. ú. Podmokly“ a
schvaluje
uzavření smlouvy č.: Z_S24_12_8120057369 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV.
Usnesení č. RM 17 10 37 01
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1270/3 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Centrum Pivovar a.s., IČ: 28192460, se sídlem Na Florenci
2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, za cenu 2.100,00 Kč + DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 10 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 2590, 2648/1, 2888/1, 3085 a 3109 vše v k. ú. Podmokly
a části pozemků p. č. 1 a p. č. 1588/1 oba v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné
komunikační sítě včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2590, 2648/1, 2888/1, 3085 a 3109 vše v k. ú. Podmokly a částí
pozemků p. č. 1 a p. č. 1588/1 oba v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 10 37 03
Rada města projednala žádost manželů L. P. a P. P. o vydání souhlasného stanoviska se
zřízením elektrické přípojky k pozemku p. č. 83 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické přípojky k pozemku p. č. 83 v k. ú.
Děčín – Staré Město 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,
3. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
o zatížení dotčených pozemků (p. č. 83, 107 v k. ú. Děčín – Staré Město) 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 10 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 840/2 v k. ú. Březiny
u Děčína a
schvaluje
uzavření Smlouvy VS 6508001817 o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 840/2
o výměře 29 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem
pozemku Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, za nájemné ve výši 1.160 Kč/m2/rok, za účelem
realizace stavby „Reko silnice II/262 – Starý Šachov – Děčín, SO 104 Veřejné osvětlení“
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 10 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 324 o výměře 2 951 m2 v k. ú.
Podmokly, po ukončení stávající nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 17 10 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 564 v k. ú. Podmokly o výměře 400 m 2 za účelem užívání jako
zázemí k domu pro paní K. M. za cenu 4.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 10 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 527/3-109/2017 ze dne 30.03.2017
na pronájem části pozemku p. č. 527/3 o výměře cca 640 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, se spol.
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., Zelená 2179/13, Předměstí, Litoměřice, dohodou ke dni
18.04.2017.
Usnesení č. RM 17 10 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1903-108/2012 ze dne 31.08.2012
na pronájem části pozemku p. č. 1903 v k. ú. Podmokly s paní H. V. dohodou ke dni
31.05.2017.
Usnesení č. RM 17 10 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 330 v k. ú. Podmokly o výměře 926 m2,
s panem M. B. dohodou ke dni 31.05.2017.
Usnesení č. RM 17 10 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 271/6 o výměře 317 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
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Usnesení č. RM 17 10 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 895 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 10 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 933/2 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře cca 34 m2.
Usnesení č. RM 17 10 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 502/1 k. ú. Dolní Žleb
o výměře 141 m2.
Usnesení č. RM 17 10 37 14
Rada města opětovně projednala problematiku prodeje části pozemku p. č. 1599 v k. ú.
Krásný Studenec a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 02 37 23 ze dne 24.01.2017 v plném znění,
z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 17 10 37 15
Rada města opětovně projednala problematiku prodeje části pozemku p. č. 1599 v k. ú.
Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 10 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín (dle
geometrického plánu č. 2535-018/2017 se jedná o p. č. 77/17 o výměře 121 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele R. F. a J. F. za cenu 222.640,00 Kč + ostatní
náklady.
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Usnesení č. RM 17 10 37 18
Rada města projednala informaci o řešení neodkladných oprav bazénů venkovního areálu
Aquaparku Děčín a
bere na vědomí
postup příspěvkové organizace Děčínská sportovní při odstranění havarijního stavu obkladů,
dlažby a bazénů ve venkovním areálu Aquaparku Děčín dle výjimky z obecného postupu ze
Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle článku 5, odst. 1.,
písmene e) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele na výběr
dodavatele, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 10 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st. p. č. 290/2 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře cca 100 m2 v rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004L“
mezi panem M. Š. jakožto pronajímatelem, a statutárním městem Děčín, jakožto nájemcem,
za cenu 18 Kč/m2/den na dobu určitou - ode dne zahájení rekonstrukce mostu do doby
předání upraveného pozemku jeho vlastníkovi, nejdéle však do 31.12.2018 s tím, že platba
nájemného proběhne v měsíčních splátkách.
Usnesení č. RM 17 10 37 20
Rada města projednala havarijní stav stávajících zásobníků vody v objektu Zimního stadionu
v Děčíně a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města dle článku 5, odst. 1., písm. e) v ostatních mimořádných případech
hodných zřetele na výběr dodavatele,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností Refri systémy, s.r.o., U Červeného mlýnku
897/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice, IČO: 01751255 na výměnu stávajících zásobníků
vody v kotelně v celkové hodnotě 362.687,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 10 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej části pozemku st. p. č. 822, dle geometrického plánu č. 833-15/2017 nově ozn.
jako st. p. č. 822 o výměře 16 m2, v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele K. a S. P. za cenu 8.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po uskutečnění
demolice části objektu na části pozemku st. p. č. 822 v k. ú. Horní Oldřichov, vše dle
projektové dokumentace “Demolice objektu, stavební úpravy“ zpracované Ing.
Jaromírem Matějíčkem, č. zakázky 248/2016,

9

2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku st. p. č. 822, dle
geometrického plánu č. 833-15/2017 nově ozn. jako st. p. č. 822 o výměře 16 m2,
v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele K. a S. P.
za cenu 8.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že kupní smlouva
bude uzavřena po uskutečnění demolice části objektu na části pozemku st. p. č. 822
v k. ú. Horní Oldřichov, vše dle projektové dokumentace “Demolice objektu, stavební
úpravy“ zpracované Ing. Jaromírem Matějíčkem, č. zakázky 248/2016.
Usnesení č. RM 17 10 37 22
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 676/1, dle geometrického plánu
č. 758-102/2016 nově označené jako p. č. 676/1 o výměře 64 m2 a p. č. 676/4 o výměře
329 m2 vše v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a M. K. za
cenu 196.500,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 17 10 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku v k. ú.
Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 1190 o výměře 56 m2 v k. ú. Bynov s
panem J. A. dohodou ke dni 31.05.2017.
Usnesení č. RM 17 10 37 24
Rada města projednala návrh uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na Obnovu kaskády
vodních nádrží Chmelník a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0109/OMH uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o. ve smyslu změny názvu díla, nově
„EVL Chmelník - obnova vodních tůní“.
Usnesení č. RM 17 10 37 25
Rada města projednala návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SMO-2012-342-0002, týkající
se komplexní správy vodoměrů v jednotkách města a
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5,
bod 1.e),
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMO-2012-342-0002 ze dne 26.06.2012
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a společností ULIMEX, spol. s r.o.
ve smyslu prodloužení smluvního vztahu v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 17 10 37 26
Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
plán oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku statutárního města Děčín pro rok
2017, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 10 37 27
Rada města projednala návrh na zastupování statutárního města Děčín na shromáždění
Společenství vlastníků bytových jednotek a
zplnomocňuje
paní Kláru Lehkou, zařazenou do odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín,
k zastupování a hlasování na shromáždění Společenství vlastníků pro dům Krokova 789,
Krokova 791 a Krokova 825, Děčín I, kde má statutární město Děčín spoluvlastnický podíl.
Usnesení č. RM 17 10 37 28
Rada města projednala havarijně stavebně technický stav vrtu DC-1 na pozemku p. č.
2463/20, v k. ú. Děčín a
bere na vědomí
•
•

hrozící nebezpečí neřízeného úniku tlakové vody na vrtu DC-1, při kterém by došlo
k negativnímu ovlivnění kvarterního kolektoru, k poškození okolních staveb,
komunikací a inženýrských sítí,
nutnost provedení bezodkladných prací, které spočívají v zamezení havarijního
stavebně technického stavu vodního díla vrtu DC-1 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 havarijně
stavebně technického stavu vrtu DC-1,
2. realizaci technických opatření na odstranění havarijně stavebně technického stavu
vrtu DC-1, a to zprůchodnění vrtu pod bázi prachovců do hloubky 160 m a následné
pokračování na základě rozhodnutí odborné komise, firmou EEPR, s.r.o., Polevsko
č. p. 106, 471 16 Polevsko, IČO: 05649404, a to ve variantě, která bude
technologicky možná:
• rekonstrukce vrtu do 265 m,
• rekonstrukce vrtu do 423 m,
• likvidace vrtu,
dle cenové relace uvedené v důvodové zprávě,
3. odbornou komisi, která stanoví technologický postup po zprůchodnění vrtu pod bázi
prachovců ve složení:
Ing. Václav Tenenko
RNDr. Martin Procházka
Ing. Libor Krejčík
Ing. Igor Bayer
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Ing. Jiří Anděl, CSc.
4. zajištění dozoru investora pro činnost prováděnou hornickým způsobem
Ing. Václavem Tenenkem, Polevsko 133, 471 16 Polevsko, IČO: 48304867,
v rozsahu po dobu akce cca 100 hod/měsíc, v sazbě 750 Kč/hod + cestovné vlastním
vozem.
Usnesení č. RM 17 10 38 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru spolku Linka bezpečí, z.s.,
IČ 61383198 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí finančního daru spolku Linka bezpečí, z.s.
IČ 61383198.
Usnesení č. RM 17 10 38 02
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p. o. o vyřazení movitého
majetku v souladu se zřizovací listinou a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 17 10 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s
pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 10 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s
pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 10 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 9.000,00 Kč a
schvaluje
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1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění na ubytovnu pro
seniory, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 10 38 06
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 9.000,00 Kč a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění na ubytovnu pro
seniory, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 10 38 07
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 9.000,00 Kč a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění na ubytovnu pro
seniory, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 17 10 38 08
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, panu I. M. z důvodů nesplnění stanovené věkové hranice pro
přijetí.
Usnesení č. RM 17 10 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením movitého majetku dvou interaktivních projektorů s příslušenstvím a keramickými
tabulemi v předpokládané výši 175.450,00 Kč s DPH a multifunkční síťové tiskárny
s kopírkou a scenerem v předpokládané výši 70.500,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 17 10 39 02
Rada města projednala žádost Slunečnice, z. s., IČ: 68455429, Hudečkova 664/1, Děčín IDěčín, 405 02 Děčín, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na propagačních materiálech festivalu Kramle 2017.
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Usnesení č. RM 17 10 39 03
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I,
IČ 64679454 o souhlas zřizovatele s vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku z majetku příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 10 42 01
Rada města projednala přijetí finančního daru ve výši 100 tis. Kč vč. DPH a návrh dohody
o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace ul. Souběžná v Děčíně X a
schvaluje
1. přijetí finančního daru ve výši 100 tis. Kč vč. DPH na zajištění opravy místní
komunikace v ul. Souběžná,
2. uzavření dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace v ul. Souběžná.
Usnesení č. RM 17 10 42 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod
části silnice č. I/62, ul. Ústecká v délce 1,400 km do majetku statutárního města Děčín
v návaznosti na stavbu „I/62 Děčín - Vilsnice, I., II., III. stavba“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí komunikace ul. Ústecká v délce 1,400 km a části pozemku p. č. 3657/86, p. č.
36/57/16, p. č. 3657/28, p. č. 3710/31 v k. ú. Podmokly formou daru z majetku
Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku statutárního města Děčín,
2. uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 17 10 42 03
Rada města projednala návrh plánu odpadového hospodářství města Děčín a sdělení
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, kde je konstatováno, že
v předloženém Plánu odpadového hospodářství města Děčín jsou stanoveny cíle a opatření
k dosažení v souladu s POH Ústeckého kraje a toto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města Plán odpadového hospodářství města Děčín na období 2017 - 2021
schválit.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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