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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 11. července 2017

Usnesení č. RM 17 13 29 01
Rada města
schvaluje
Záměr realizace projektu „Poradenství a podpora znevýhodněných zaměstnanců Střediska
městských služeb.“
Usnesení č. RM 17 13 34 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.,
Žižkova 1286/15, Děčín, IČ 00078921 o schválení záměru podat projektovou žádost o dotaci
na dětské lanové centrum v zoo a
schvaluje
1. záměr realizace výstavby lanového centra v areálu Zoo Děčín,
2. záměr příspěvkové organizace Zoo Děčín podat v roce 2017 žádost o příspěvek
z Fondu Ústeckého kraje na projekt s názvem „Děčín ZOO Lanové centrum“
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 13 34 02
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín,
p.o. - Ing. Antonína Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín na valné hromadě
Honebního společenstva Krásný Studenec konané dne 12.07.2017 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín, paní Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu
zmocnění plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.
Usnesení č. RM 17 13 34 03
Rada města
bere na vědomí

informaci o předloženém plánu zahraniční služební cesty příspěvkové organizace Lesní úřad
Děčín na rok 2017.
Usnesení č. RM 17 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 89/2017– č. RO 105/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2017 o 6.982 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2017 o 15.386 tis. Kč a zvýšení financování
o 8.404 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 13 36 01
Rada města po úpravě projednala záměr realizace neinvestičního projektu „Koordinátor
terénní práce v Děčíně“ s využitím dotace z MPSV o celkových předpokládaných nákladech
ve výši 1.245.000,00 Kč vč. DPH a
schvaluje
záměr realizace neinvestičního projektu „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ s využitím
dotace z MPSV s celkovými předpokládanými náklady ve výši 1.245.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 13 36 02
Rada města projednala problematiku dodatečných stavebních prací u akce „Odstranění
stavby č. p. 630 na st. p. č. 486, v k. ú. Podmokly“ a
schvaluje
provedení dodatečných stavebních prací ve výši 169.052,00 Kč bez DPH, 204.553,00 Kč
vč. DPH týkajících se výměny živičného krytu na ul. Saská po zásahu do komunikace
v návaznosti na odpojení přípojek inženýrských sítí a opravy povrchu chodníku na ul.
Teplická.
Usnesení č. RM 17 13 36 03
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací na akci Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2016-0395/OR ze dne 22.06.2016 spočívající v:
1. navýšení ceny ve výši 2.120.342,18 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 se změnou
podkladních vrstev komunikace, náhradou neúnosné zemní pláně v místech pod
chodníky a parkovacími plochami, vybudování podzemních kontejnerů namísto 5-ti
stanovištím pro kontejnery,
2. prodloužení termínu dokončení stavby o 60 dnů.
Usnesení č. RM 17 13 36 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 106/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 2.566 tis. Kč a navýšení výdajů § 3699 - Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa
- kap. část o 2.566 tis. Kč.
Usnesení č. RM 17 13 36 05
Rada města projednala projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a
schvaluje
1. podání žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Koordinátor terénní práce v Děčíně“ o předpokládaných minimálních nákladech
projektu 1.245.000,00 Kč vč. DPH,
2. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 62.250,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 466.875,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 13 36 06
Rada města projednala písemnost pana Z. doručenou na podatelnu dne 04.07.2017 ve věci
veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel - etapa C“ a tuto
bere na vědomí
s tím, že bude autorovi odpovězeno, že Zadávací dokumentace v části Projektová
dokumentace odkazuje na příslušné normy a technické podmínky.
Usnesení č. RM 17 13 37 01
Rada města projednala návrh Smlouvy VS 6508003017 o nájmu pozemku a
schvaluje
uzavření Smlouvy VS 6508003017 o nájmu pozemku, jejímž předmětem je dočasný zábor
pozemku p. č. 1309/7 v k. ú. Prostřední Žleb, mezi Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234 a statutárním
městem Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV,
IČO: 00261238 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 13 37 02
Rada města projednala návrh uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Lesní úřad Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a příspěvkovou organizací Lesní úřad Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 13 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 842/10 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky 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 pozemku st. p. č.
429 v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“ .
Usnesení č. RM 17 13 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2942 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
části pozemku p. č. 2942 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 13 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1928/3 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
(kNN) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1928/3 v k. ú. Podmokly 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 13 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1928/3 v k. ú. Podmokly 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
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1928/3 v k. ú. Podmokly 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 13 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2730/1 k. ú. Děčín o výměře 55 m2 za účelem užívání jako
zahrada pro pana M. M. za cenu 110 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 13 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 324 v k. ú. Podmokly o výměře 2 951 m2
s panem M. B. dohodou ke dni 30.06.2017.
Usnesení č. RM 17 13 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 797 v k. ú. Horní Oldřichov
o výměře 15 m2.
Usnesení č. RM 17 13 37 11
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Loubí u Děčína
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2857/1 a p. č. 3019,
dle geometrického plánu č. 2517-128/2016 nově ozn. jako p. č. 2857/14 o výměře 59 m2,
v k. ú. Děčín a části pozemků p. č. 442/4 a p. č. 442/5, dle geometrického plánu č. 157128/2016 nově ozn. jako p. č. 442/6 o výměře 71 m2, v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 17 13 37 12
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 270/1 o výměře cca 190 m2
a část p. č. 677/1 o výměře cca 65 m2 vše v k. ú. Chrochvice,
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•

do vlastnictví statutárního města Děčín části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře
cca 255 m2.

Usnesení č. RM 17 13 37 13
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 7
Výjimky z obecného postupu, bod d),
2. opravu výtahu TOV 500/6 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, firmou Tomáš
Havránek, IČO: 04829697 v celkové výši 120.000,00 Kč bez DPH,
3. smlouvu o dílo č. 2017/161 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 17 13 37 14
Rada města projednala návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě a
schvaluje
smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě v bytovém objektu Mírové náměstí 242/4 Děčín IV,
uzavřenou mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
a společností Techem, spol.s r.o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 17 13 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně objektu v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 322 o výměře 379 m2,
jehož součástí je stavba čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 17 13 37 16
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
plynárenského zařízení (stavba: Přeložka plynu NTL v rámci akce rekonstrukce
mostu DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín) včetně příslušenství na části pozemku p. č.
1573/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro oprávněného - GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, IČ 27295567, od povinného – Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 43003
Chomutov, IČ 70889988, za cenu stanovenou výnosovým způsobem podle vzorce:
((sazba nájemného za m2 x výměra věcného břemene x 5 let) + DPH), přičemž
minimální cena nájemného je 11 Kč/m2/rok , a
2. uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba: Přeložka plynu NTL v rámci
akce rekonstrukce mostu DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín) včetně příslušenství
na části pozemku p. č. 1573/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro oprávněného - GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, od povinného – Povodí Ohře s.p.,
Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČ 70889988, za cenu výnosovým způsobem
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podle vzorce: ((sazba nájemného za m2 x výměra věcného břemene x 5 let) + DPH),
přičemž minimální cena nájemného je 11 Kč/m2/rok , + DPH, + 660,00 Kč + DPH za
uzavření smlouvy budoucí .
Usnesení č. RM 17 13 37 17
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1455/11, 1455/10 a 1555 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba: Přeložka plynu NTL v rámci akce rekonstrukce mostu DC-004L,
ul. Oldřichovská, Děčín) včetně příslušenství pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za cenu
dle „Zásad“ , max. 1.000,00 Kč + DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1455/11, 1455/10 a 1555 v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba: Přeložka plynu NTL v rámci akce rekonstrukce mostu DC-004L,
ul. Oldřichovská, Děčín) včetně příslušenství pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za cenu
dle „Zásad“, max. 1.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 17 13 37 18
Rada města projednala informace k pozemku p. č. 8/4 v k. ú. Folknáře a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 13 37 19
Rada města projednala informace týkající se provozu sportovní haly v ulici Práce 1966/17,
Děčín V a tyto
bere na vědomí
a
schvaluje
podání písemného upozornění Sportovnímu klubu Děčín z. s. o možném odpojení elektrické
energie do objektu sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V, a výzvu k uhrazení všech
dlužných faktur za spotřebu elektrické energie do 30 dnů od obdržení výzvy.
Usnesení č. RM 17 13 38 01
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 13 39 01
Rada města projednala aktualizaci projektových záměrů škol, školských zařízení a ostatních
PO zřizovaných statutárním městem Děčín a
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schvaluje
jejich zařazení do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP
v rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Děčín“.
Usnesení č. RM 17 13 39 02
Rada města projednala žádost o změnu ukazatelů pro hospodaření na rok 2017 u zřízených
příspěvkových organizací:
Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 00673692
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350
Centrum sociálních služeb, p. o., 28. října 1155/2, Děčín I, IČ 71235868
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., Žižkova 1286/12, Děčín IV, IČ 00078921
Městská knihovna Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ 64679454
v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2017 a
schvaluje
změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín na rok 2017 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 13 39 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 88/2017, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 3.187 tis. Kč a navýšení výdajů § 3311 - Městské divadlo Děčín, p.o. - příspěvek na provoz
o 223 tis. Kč, § 3314 – Městská knihovna Děčín, p. o. - příspěvek na provoz o 557 tis. Kč,
§ 3321 - Zámek Děčín, p. o. - příspěvek na provoz o 380 tis. Kč, § 3412 - Děčínská
sportovní, p. o. - příspěvek na provoz o 527 tis. Kč, § 3741 – Zoologická zahrada Děčín, p. o.
- příspěvek na provoz o 500 tis. Kč a § 4345 - Centrum sociálních služeb Děčín , p.o. příspěvek na provoz o 1.000 tis. Kč na navýšení platových tarifů dle Nařízení vlády
č. 168/2017 Sb.
Usnesení č. RM 17 13 39 04
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Městského divadla Děčín,
příspěvková organizace a
stanovuje
plat MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy, a to s účinností od 01.08.2017.
Usnesení č. RM 17 13 39 05
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová
277/1, příspěvková organizace a
stanovuje
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plat Bc. Heleně Králíčkové, ředitelce Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.08.2017.
Usnesení č. RM 17 13 39 06
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Děčín II, Kamenická
1145, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Jaroslavu Skálovi, řediteli Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.09.2017.
Usnesení č. RM 17 13 39 07
Rada města přijala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
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 27.615,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 6 žáků v období od 01.09.2017 do 30.06.2018.
Usnesení č. RM 17 13 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a převodu 155.000,00 Kč z rezervního
fondu do fondu investic a
souhlasí
s pořízením movitého majetku komorové keramické pece KY 190 v předpokládané výši
155.000,00 Kč s DPH a s posílením fondu investic ve výši 155.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 17 13 39 09
Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín, kteří se podíleli na organizaci Městských slavností Děčín 2017 a
schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 13 39 10
Rada města projednala návrh termínu konání Městských slavností Děčín 2018 a
schvaluje
Variantu č. 1
11.05.2018 12.05.2018 13.05.2018 19.05.2018 -

ohňostroj, Labefest, Sochaři Děčínu
Labefest, AdrenalinChallenge, Sochaři Děčínu, Běláskové klání v podzámčí
Adrenalin Challenge Race a Kids, Sochaři Děčínu
Historiký trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Labský streetballový pohár,
Jízda na pohodu
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20.05.2018 - Historiký trh májový, Děčínská kotva, Den nejen pro seniory
26.05.2018 - Festival pouličního divadla
27.05.2018 - Den plný her
Usnesení č. RM 17 13 39 11
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 13 39 12
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
o udělení souhlasu zřizovatele s pořízením konvektomatu a
nesouhlasí
s pořízením movitého majetku konvektomatu v předpokládané výši 150.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 17 13 42 01
Rada města projednala návrh na zřízení služebnosti a nájemního vztahu v k. ú. Lesná
u Děčína a
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na části p. p. č. 631/1 v k. ú.
vodní plocha v k. ú. Lesná u Děčína, zřízením-umístěním a provozováním stavby obslužné
lávky. Prováděním údržby a opravy stavby obslužné lávky. Volného přístupu za účelem
údržby a opravy stavby obslužné lávky. Stezky pro služební pozemek - pro oprávněného,
tj. statutární město Děčín za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,00 Kč bez DPH
od obtíženého Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08, Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zastoupený Správou toků - oblast povodí
Ohře, na základě pověření, a dále
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 631/1 o výměře cca 56 m2 v k. ú. Lesná u Děčína za účelem
„Oprava lávky Lesná, objekt SO 201“ od společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, IČO: 421 96 45, pro
statutární město Děčín za nájemné ve výši 1.551 Kč/rok bez DPH.
Usnesení č. RM 17 13 42 02
Rada města projednala smlouvu o právu provedení stavby a
schvaluje
uzavřít smlouvu o právu provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle,
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IČ: 65993390, a statutárním městem Děčín, ve věci výstavby přechodu pro chodce v ul.
Kamenická a Dvořákova.
Usnesení č. RM 17 13 42 03
Rada města projednala Smlouvu o obstarání díla za účelem realizace Rákosníčkova hřiště a
neschvaluje
Smlouvu o obstarání díla a realizaci Rákosníčkova hřiště v roce 2018 a po doplnění
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 11 42 02 ze dne 13.06.2017 v plném znění.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Ing. Valdemar Grešík v. r.
3. náměstek primátorky
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