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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 13. června 2017
Usnesení č. RM 17 11 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání členů Zastupitelstva města Děčín na zahraniční
pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Mgr. Hany Cermonové, 1. náměstkyně primátorky města, a Hany Pacinové,
zastupitelky města, na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Jonavy (Litevská
republika) ve dnech 22.06. – 24.06. 2017.
Usnesení č. RM 17 11 29 02
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 29. června 2017 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 17 11 30 01
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na pracovní místo vedoucího
úředníka, vedoucího odboru místního hospodářství a dle návrhu tajemníka magistrátu města
schvaluje
jmenování Ing. Martina Kříže v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru místního hospodářství
ode dne 19.06.2017 a
ukládá
tajemníkovi magistrátu, aby v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval
Ing. Martina Kříže do funkce vedoucího odboru místního hospodářství, a to s účinností
od 19.06.2017.
Usnesení č. RM 17 11 31 01
Rada města projednala návrh pokládku chrániček metropolitní sítě - úsek Děčín I a
schvaluje

výjimku ze Směrnice č. 5-6 a zadání veřejné zakázky malého rozsahu v celkové hodnotě
615.373,00 Kč bez DPH na „Metropolitní síť - úsek Děčín I“ firmě Sitel, spol. s r.o.,
IČO 44797320 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 11 31 02
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Kamenická 692/199,
405 02 Děčín II, IČ:273 46 471, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy
na úseku Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební
společnost, s.r.o., dle důvodové zprávy,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 17 11 34 01
Rada města projednala žádost Základní organizace ČSCH v Děčíně o poskytnutí finanční
dotace na "Výstavu drobného zvířectva" a po úpravě
rozhodla
poskytnout dar na uvedenou akci ve výši 8 tis. Kč a
schvaluje
uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 11 35 01
Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2016
včetně účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016 a výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2016 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2016,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2016, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 17 11 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 69/2017– č. RO 75/2017 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů
roku 2017 o 442 tis. Kč a snížení výdajů roku 2017 o 442 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 17 11 35 03
Rada města projednala žádost paní Š. H. a pana M. M. 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 Čsl. partyzánů 377,
Děčín XXXII za paní Š. H. a panem M. M. ve výši 1.195.705,00 Kč, a to o snížení na 10 %,
tj. na částku 119.571,00 Kč a o prominutí části pohledávky za poplatek z prodlení za paní Š.
H. ve výši 1.141.680,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 114.168,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 11 36 01
Rada města projednala schválení dotace na projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky
pod zámkem“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto
akci.
Usnesení č. RM 17 11 36 02
Rada města projednala projekt Obec přátelská rodině 2017 a
bere na vědomí
podání přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ v květnu 2017. Případné přijetí
dotace bude projednáno v orgánech města.
Usnesení č. RM 17 11 36 03
Rada města projednala Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zateplení
objektu přístavby ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. zadávací podmínky včetně všech příloh a návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 11 36 04
Rada města projednala opravu vyhlídkového pavilonu Elbwarte – Labská Stráž a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci z Fondu Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 17 11 36 05
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 - verze 7, k pořizování služeb,
materiálu a majetku města a
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ruší
ke dni 30.06.2017 Směrnici č. 5 verze 6 ze dne 04.02.2014 vydanou radou města usnesením
č. RM 14 03 36 01 a po úpravě
vydává
Směrnici č. 5 verze 7, k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinnosti
od 01.07.2017.
Usnesení č. RM 17 11 36 07
Rada města projednala Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického plánu
rozvoje města Děčín pro rok 2018 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 17 11 36 08
Rada města projednala návrh na výkon autorského dozoru po dobu stavby „Rekonstrukce
mostu ev.č.DC-044P u Promptusu“ a
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě 169.800,00 Kč bez DPH, 205.458,00 Kč
včetně DPH na výkon autorského dozoru po dobu stavby „Rekonstrukce mostu ev.č.DC044P u Promptusu“, který bude vykonávat projektová kancelář Vaner s.r.o., IČO: 25458990,
se sídlem V Horkách 101/1, Liberec 9 dle cenové nabídky ze dne 16.05.2017.
Usnesení č. RM 17 11 36 09
Rada města projednala problematiku zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„2/Provedení územní studie veřejného prostranství Děčín-Bynov“ a
bere na vědomí
že zakázka byla vyhlášena dle Zadávací dokumentace schválené usnesením rady města
č. RM 17 05 36 06. Po dohodě s architektem města Ing. arch. Ondřejem Benešem, PhD.,
bylo přeformulováno dílčí hodnotící kritérium Portfolio a dále po doplnění
jmenuje
doporučující komisi v tomto složení: Ing.arch. Ondřej Beneš, PhD., Mgr. Hana Cermonová,
Z. Mrkus, Mgr. A. Zemanová, Ing. Jiří Anděl, CSc.
Usnesení č. RM 17 11 36 10
Rada města Děčín projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Územní studie ORP Děčín“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín schválit znění tohoto dodatku.
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Usnesení č. RM 17 11 37 01
Rada města projednala návrh uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Městská knihovna Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a příspěvkovou organizací Městská knihovna Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 11 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1232 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové 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. 1232 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové 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 11 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 19, 30, 41, 1157/3, 1281/1 a 1351/1 v k. ú. Prostřední Žleb
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodního díla –
vodovodu (stavba: Přeložka vodovodu MK Čertova Voda – Dolní Žleb) 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
1.000,00 Kč + ost. náklady + DPH.
Usnesení č. RM 17 11 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a v k. ú.
Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 391 v k. ú. Podmokly a pozemků p. č. 1322, 1345 a p. č.
1324 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce vodního díla – nová kanalizace (stavba DC 007 268, Děčín XI,
Horní Žleb – odstranění výusti DC 06) 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
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 391 v k. ú. Podmokly a pozemků p. č. 1322, 1345 a p. č. 1324
v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodního díla – nová kanalizace (stavba DC 007 268, Děčín XI, Horní
Žleb – odstranění výusti DC 06) 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 11 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1385/1 a p. č. 2965/8 oba v k. ú. Děčín 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
částí pozemků p. č. 1385/1 a p. č. 2965/8 oba v k. ú. Děčín 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 11 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1250/46, 1250/28, 1250/43 a p. č. 1250/42 v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
plynárenského zařízení (plynovod a přípojka) 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. 1250/46, 1250/28, 1250/43 a p. č. 1250/42 v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (plynovod a přípojka) 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 11 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1924, 1925/4, 1925/5, 1927/1, 1928/1, 1928/2, 1928/3,
1944, 1979, 1994/1, 2015, 2053 a p. č. 2106 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení
(plynovod a přípojky) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
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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. 1924, 1925/4, 1925/5, 1927/1, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1944,
1979, 1994/1, 2015, 2053 a p. č. 2106 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (plynovod
a přípojka) 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 11 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3006/1 a 2837/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (nové 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. č. 3006/1 a 2837/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové 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 11 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2540/17 a p. č. 2540/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (úprava kVN) 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. č. 2540/17 a p. č. 2540/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy (úprava kVN) 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 11 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 3022 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové kNN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek

7

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. 3022 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(nové 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 11 37 11
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Maxičky věcným břemenem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 173/4 v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejného osvětlení a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedený pozemek za účelem, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro vlastníka
sítě, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 17 11 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1336/1 v k. ú. Podmokly o výměře 20 m2 pod stávající
plechovou garáží pro paní P. D. za cenu 800 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 11 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1903 o výměře 258 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu k domu, pro
pana P. P. na dobu neurčitou, za cenu 2.580 Kč/rok.
Usnesení č. RM 17 11 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 259/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Bělá u Děčína pro manžele
L. a P. P. na zahradu k domu, za cenu 1.500 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 11 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 330 o výměře 926 m2 v k. ú. Podmokly, pro L. M. jako zahradu
k objektu na p. č. 325 v k. ú. Podmokly, za cenu 9.260 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 17 11 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 425/1 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 11 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 276/128 o výměře 236 m2
v k. ú. Březiny u Děčína, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 276/23 věcným
břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p. č.
276/128 v k. ú. Březiny u Děčína, bezúplatně.
Usnesení č. RM 17 11 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín
o výměře cca 40 m2.
Usnesení č. RM 17 11 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1679/2 o výměře 24 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 17 11 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 374/1 o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1 447 m2 a 925 m2) v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 17 11 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 75/1, dle geometrického plánu
č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/1 o výměře 135 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se
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všemi součástmi a příslušenstvím pro Lesy ČR s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové za cenu 27.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 11 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 75/1, dle geometrického plánu
č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/3 o výměře 1 057 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a O. Ch. za cenu 211.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 17 11 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 75/1, dle geometrického plánu
č. 877-24/2017 nově označeno jako p. č. 75/4 o výměře 494 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní O. G. za cenu 98.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 11 37 24
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků:
• z majetku statutárního města Děčín 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,
se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku spol. MO.REAL, s.r.o., Zelenečská
778/1, Praha – Hloubětín, za cenu ostatních nákladů,
• do majetku statutárního města Děčín 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,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku spol. MO.REAL, s.r.o., Zelenečská
778/1, Praha – Hloubětín, za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 11 37 25
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 32 ze dne 22.11.2016, týkající se schválení
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016
na bezúplatný převod pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín do vlastnictví statutárního města
Děčín v plném znění, z důvodu neudělení schvalovací doložky ke smlouvě o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 24/U/VOB2016 ze strany Ministerstva
životního prostředí a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 05 16 ze
dne 15.12.2016, týkající se schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016 na bezúplatný převod pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín
do vlastnictví statutárního města Děčín v plném znění, z důvodu neudělení schvalovací
doložky ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 24/U/VOB/2016 ze strany Ministerstva životního prostředí.
Usnesení č. RM 17 11 37 26
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m2 v k. ú. Děčín se
všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví statutárního
města Děčín, za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 17 11 37 27
Rada města projednala návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat nemovitosti, a to pozemek st. p. č. 265/2
o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba čp. 7, pozemek st. p. č. 281 o výměře 310 m2,
jehož součástí je stavba čp. 6, pozemek st. p. č. 282 o výměře 372 m2, jehož součástí je
stavba čp. 47, pozemek p. č. 629/3 o výměře 102 m2, pozemek p. č. 1302/2 o výměře
141 m2 a část pozemku p. č. 629/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, vše v k. ú. Prostřední Žleb
Usnesení č. RM 17 11 37 28
Rada města projednala návrh na realizaci pomocné vyrovnávací jímky pro venkovní bazény
Aquaparku Děčín a
schvaluje
záměr realizace pomocné vyrovnávací jímky pro venkovní bazény Aquaparku Děčín.
Usnesení č. RM 17 11 37 29
Rada města projednala žádost firmy Limit DC, s.r.o., IČO: 286 88 724 se sídlem
Krásnostudenecká 473/46, 405 02, Děčín - Děčín VI - Letná o podružné připojení a odběr
elektrické energie a
neschvaluje
podružné připojení a odběr elektrické energie k objektu ve vlastnictví statutárního města
Děčín, č.p. 411, ul. Fügnerova, Děčín I.
Usnesení č. RM 17 11 37 30
Rada města projednala záměr přebudování objektu Fügnerova 411/26, Děčín I a 3 bytových
jednotek v objektu Krokova 825/17, Děčín I a
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schvaluje
1. záměr přebudování nebytových prostor v objektu Fügnerova 411/26, Děčín I za
účelem sociálního bydlení a zajištění PD na tuto akci,
2. rekonstrukci 3 bytových jednotek v objektu Krokova 825/17, Děčín I za účelem
sociálního bydlení.
Usnesení č. RM 17 11 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 505/1, dle geometrického plánu
č. 226-246/2015 nově ozn. jako p. p. č. 505/5 o výměře 42 m2, v k. ú. Dolní Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví pro p. J. K. a p. J. K. za cenu
2.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 17 11 37 32
Rada města projednala záměr realizace výstavby dětských hřišť v areálu MŠ Děčín II, Liliová
277/1, p. o. a v areálu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 p.o. a
schvaluje
1. záměr realizace výstavby dětského hřiště v areálu Mateřské školy Děčín II, Liliová
277/1, příspěvkové organizace
2. záměr realizace výstavby dětského hřiště v areálu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.,
Raisova 688/11, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 11 37 33
Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem části pozemku za účelem instalace
streetballového koše a
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2540/1 v k. ú. Děčín o výměře 1 m2
za podnájemné ve výši 1 Kč/rok mezi HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, Děčín I,
IČO: 69387605 a společností CLIFF, s.r.o., Jaurisova 514/4, Praha 4, 140 00,
IČO: 26170698 za účelem instalace streetballového koše.
Usnesení č. RM 17 11 37 34
Rada města projednala žádost o souhlas s nájmem části pozemku za účelem instalace
streetballových košů a
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1141/1 v k. ú. Podmokly o celkové
výměře 2m2 za celkové nájemné ve výši 2 Kč/rok mezi FK JUNIOR Děčín z.s., Ústecká
1961/3, Děčín V - Rozbělesy a společností Cliff, s.r.o., Jaurisova 514/4, Praha 4, 140 00,
IČO: 26170698 za účelem instalace 2ks streetballových košů.
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Usnesení č. RM 17 11 37 35
Rada města projednala informace o postupu jednání o smluvní dokumentaci k prodeji areálu
k. ú. Maxičky a
bere na vědomí
informace o stavu jednání se společností Armex Oil, s.r.o. o smluvní dokumentaci k prodeji
areálu Maxičky.
Usnesení č. RM 17 11 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o., a
souhlasí
s přijetím finančního daru pro Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ve výši
50 tis. Kč od paní M. R.
Usnesení č. RM 17 11 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40 a ve třídě Mateřské školy Děčín XVII, Jalůvčí 97
na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 17 11 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 a v pěti třídách Mateřské školy Děčín II,
Riegrova 454/12 na počet 25 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 17 11 39 03
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve čtyřech třídách Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 17 11 39 04
Rada města projednala informaci Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace ohledně škody způsobené zaměstnankyní organizace a tuto
bere na vědomí
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a
schvaluje
použití schváleného příspěvku na rok 2017 k úhradě výdajů hrazených ze státního rozpočtu
povinných odvodů na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 443.062,00 Kč a penále
OSSZ, které doposud nebylo vyčísleno.
Usnesení č. RM 17 11 39 05
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a s účinností
od 01.06.2017
schvaluje
1. výši odměn a
2. úpravu osobních příplatků dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 11 39 06
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru
152, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Jaroslavu Hauzírkovi, řediteli Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.07.2017.
Usnesení č. RM 17 11 39 07
Rada města projednala návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč a
rozhodla
1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace na sportovní činnost
v roce 2017 ve výši do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2017 subjektům pracujícím v oblasti
sportu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 11 39 08
Rada města projednala žádost WINTERMAN s.r.o. , IČ: 05537321, Heřmanice v Podještědí
281, 471 25 Jablonné v Podještědí, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na propagačních materiálech mezinárodní sportovní akce
WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2017.
Usnesení č. RM 17 11 39 09
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s podáním žádosti a 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
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s podáním žádosti a realizací projektu „MŠ KLOSTERMANNOVA“ v požadované výši dotace
648.096,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 11 39 10
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 na počet 28 dětí ve třídě
a ve dvou třídách Mateřské školy Děčín VI, Moskevská 1049/9 na počet 25 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 17 11 39 11
Rada města projednala návrh Děčínské sportovní, p. o. o konání a organizaci Hudebního
festivalu Labefest 2018 v rámci Městských slavností Děčín 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit:
1. s konáním Hudebního festivalu Labefest 2018 v rámci Městských slavností Děčín
2018 v navrhovaném rozsahu dle přílohy č. 1,
2. s financováním Hudebního festivalu Labefest 2018 ve výši 844 tis. Kč v rámci
schváleného rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018.
Usnesení č. RM 17 11 39 12
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o úpravu cen vstupného do vnitřního areálu Aquaparku Děčín a
schvaluje
snížení vstupného do kryté haly paušálně o 20 % pro jednorázové vstupné i abonentní
návštěvníky v době omezení využití vnějších tobogánů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 11 39 13
Rada města projednala návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub
dětí a mládeže Děčín, z.s., IČ 005 27 076 na akci „Srdce nad Olympem“ v roce 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 11 42 01
Rada města projednala záměr pořízení 5ks radarových ukazatelů rychlosti a
schvaluje
záměr pořízení 5ks radarových ukazatelů rychlosti s celkovými odhadovanými náklady
ve výši 320 tis. Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 17 11 42 02
Rada města projednala umístění Rákosníčkova hřiště od společnosti Lidl a
schvaluje
umístění Rákosníčkova hřiště na p. p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly v ul. U Tvrze v blízkosti
Bažantnice.
Usnesení č. RM 17 11 42 03
Rada města projednala žádost o zábor veřejného prostranství na předzahrádku a
neschvaluje
zábor veřejného prostranství na předzahrádku pro p. Trong Chieu Dao (Golden Bar),
Keplerova 697/10, Ústí nad Labem v ul. Řetězová dle předložené žádosti.
Usnesení č. RM 17 11 42 04
Rada města projednala žádost o zábor veřejného prostranství na předzahrádku a
neschvaluje
zábor veřejného prostranství na předzahrádku pro Záchranka s.r.o., Jičínská 1798/35,
Praha 3, v ul. Průběžná dle předložené žádosti.
Usnesení č. RM 17 11 42 05
Rada města projednala opravu havarijního stavu opěrné zdi podél místní komunikace
ul. Jelení na p. p. č. 931, v k. ú. Horní Oldřichov a
bere na vědomí
opravu havarijního stavu opěrné zdi podél místní komunikace ul. Jelení na p. p. č. 931,
v k. ú. Horní Oldřichov za cenu 247.260,00 Kč vč. DPH, a výjimku ze Směrnice č. 5-6
k pořizování služeb, materiálu a majetku pro firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s.,
Oblouková 416/39, Děčín III, IČ 25042751.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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