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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 14. schůze rady města konané dne 22. srpna 2017

Usnesení č. RM 17 14 29 01
Rada města
stanovuje
počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Městské policie Děčín na 90
ke dni 01.01.2018.
Usnesení č. RM 17 14 29 02
Rada města projednala návrh žádosti o vydání opatření obecné povahy dle §33d, zák.
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a to v lokalitách
Zelená č.p. 380/33, Děčín 3 a Krátká č.p. 835/2, Děčín 6 a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podání žádosti o vydání
opatření obecné povahy.
Usnesení č. RM 17 14 30 01
Rada města projednala personální zabezpečení činnosti odboru místního hospodářství a
rozhodla
o navýšení počtu zaměstnanců odboru místního hospodářství o jednoho zaměstnance a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.09.2017 na 275, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Usnesení č. RM 17 14 30 03
Rada města projednala návrh na novelizaci Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín č. 38-2 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a

schvaluje
Směrnici statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 38-3 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. září 2017.
Usnesení č. RM 17 14 30 04
Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. září 2017.
Usnesení č. RM 17 14 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Litoměřická 136/35, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle
přílohy č. 1 materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 17 14 31 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod staršího nábytku z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví FD ČVUT v Praze, vzdělávací středisko s
ubytováním „ Zámecká Sýpka“, Nároží 6, Děčín I dle přílohy č. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod staršího nábytku v pořizovací hodnotě nad 20 tis. Kč,
vše dle přílohy č. 1 materiálu a návrhu smlouvy o bezúplatném převodu.
Usnesení č. RM 17 14 35 01
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi ve II. čtvrtletí
2017 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 14 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 107/2017– č. RO 135/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 14.027 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 14.027 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 17 14 36 01
Rada města projednala přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí na projekt „Program zeleň do měst a jejich okolí park ul. U Plovárny“ a
schvaluje
přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Program zeleň
do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny“.
Usnesení č. RM 17 14 36 02
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č.5-7, podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 17 14 36 03
Rada města projednala projekt „Komplexní podpora zaměstnanců SMS“ a
schvaluje
1. podání žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Komplexní podpora zaměstnanců SMS“ o předpokládaných minimálních nákladech
projektu 2.388.125,00 Kč vč. DPH,
2. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 119.406,00 Kč vč. DPH (5 % podíl žadatele),
3. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018 a to 796.042,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 17 14 36 04
Rada města projednala nové složení ŘV SPRM a aktualizaci dokumentu Strategický plán
rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020,
schvaluje
nové složení ŘV SPRM a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit aktualizaci dokumentu Strategický plán rozvoje města Děčín
pro období 2014 – 2020, která spočívá v doplnění Rozvojového cíle „A4 Rozvíjet
a podporovat nevyužité plochy a objekty ve městě pro podnikání“ o integrovaný projekt
celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy
v jeho rámci (rozvojová zóna Děčín) a ve vyjmutí typového projektu zásobování vodou
na Chlumu z Rozvojového cíle „H4 Modernizovat a dostavět kanalizační a vodovodní síť“.
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Usnesení č. RM 17 14 36 05
Rada města projednala přípravu projektu „Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě
Chlum“ a po úpravě
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí na projekt
„Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum“ v předpokládané výši
rozpočtových nákladů 3.573 tis. Kč vč. DPH s tím, že přijetí dotace bude předloženo
ke schválení Zastupitelstvu města Děčín a
2. plnou moc pro Ing. Terezou Svobodovou, která bude pověřená jednáním se Státním
fondem životního prostředí.
Usnesení č. RM 17 14 36 06
Rada města v souvislosti s problematikou VZ Zámek Děčín – kulturně společenské centrum
a zejména s doručeným platebním výměrem na odvod 36.035.820,00 Kč za porušení
rozpočtové kázně projednala a
zplnomocňuje
obchodní společnost KODAP, s.r.o., se sídlem 1.máje 97/25, Liberec III-Jeřáb,
IČO 49904493 k přípravě a podání odvolání v této věci.
Usnesení č. RM 17 14 36 07
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na výstavbu cyklostezky, která by propojila Labskou a Ploučnickou cyklostezku
v Děčíně a
schvaluje
podání žádosti o dotaci s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu
města Děčín.
Usnesení č. RM 17 14 36 08
Rada města projednala problematiku postupu stavebních prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ
na akci ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0286/OR ze dne 28.04.2017 spočívající
v navýšení ceny díla ve výši 189.505,26 Kč bez DPH po odečtení méněprací. Navýšení ceny
díla je za stavební práce, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné a nebyly zahrnuty
v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku.
Usnesení č. RM 17 14 37 01
Rada města projednala nutnost odborné opravy střechy objektu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně VI a
schvaluje
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výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořízení služeb, materiálu a majetku
města, dle čl. 7, odst. 1, v platném znění pro akci - Oprava střechy objektu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně VI a
pověřuje
ředitelku Zámku Děčín p.o., paní Ing. Ivetu Krupičkovou k podpisu smlouvy o dílo v hodnotě
571.471,00 Kč vč. DPH s firmou Vladimír Svoboda, Příbram 2, 407 25 Verneřice,
IČO: 763 18 338.
Usnesení č. RM 17 14 37 02
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor a
schvaluje
ukončení nájmu halového garážového stání č. 15 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
s nájemcem panem P. D. dohodou ke dni 31.07.2017.
Usnesení č. RM 17 14 37 03
Rada města projednala informaci o řešení havarijního stavu dešťové kanalizace v Základní
škole Děčín III, Březová 369/25 a
bere na vědomí
postup příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25,
při odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace, dle výjimky z obecného postupu
ze Směrnice č. 5 - 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5, odst. 1,
písm. e) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele na výběr
dodavatele.
Usnesení č. RM 17 14 37 04
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 pronájem místnosti a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout místnost v prvním nadzemním podlaží objektu
č.p. 411, ul. Fügnerova, Děčín I o ploše 28,3 m2 za nájemné dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 14 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 424/1 a 1291/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
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“.
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Usnesení č. RM 17 14 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Březiny u Děčína 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 14 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 3109 a 2440 oba 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 14 37 08
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3725/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu a zásobního vodovodu a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení – SVS a.s., za cenu dle
Znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci vynucené přeložky vodovodu
a přeložky zásobního vodovodu v ul. Ústecké (SO 312 a SO 313) v rámci stavby „I/62 Děčín
– Vilsnice, I.,II.,III.“ + DPH.
Usnesení č. RM 17 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1715 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro p. č. 1289/1
v k. ú. Podmokly včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka pozemku p. č. 1289/1 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 17 14 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
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1. zatížit část pozemku p. č. 1295/2 v k. ú. Prostřední Žleb 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
části pozemku p. č. 1295/2 v k. ú. Prostřední Žleb 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 14 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1283 v k. ú. Bělá u Děčína 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
části pozemku p. č. 1283 v k. ú. Bělá u Děčína 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 14 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 913, 963/1, 970, 981, 990, 1010/1, 1199, 1205, 1213/2 vše
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení 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. 913, 963/1, 970, 981, 990, 1010/1, 1199, 1205, 1213/2 vše v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
plynárenského zařízení 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 14 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 1002 o výměře cca 70 m2 a části pozemku p. č. 1009/1
o výměře cca 70 m2 vše v k. ú. Děčín, pro A. Š. jako zahradu, za cenu 280 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 17 14 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 460/2 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Podmokly, pro V. S. a M. V.
jako zahradu, za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 14 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1425/1 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Horní Oldřichov, pro spol.
SSC Property a.s., Oldřichovská 194/16, Děčín VIII za účelem skladování obalového
materiálu a jako mezioperační prostor, za cenu 30.600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 14 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 324 o výměře 2 951 m2 v k. ú. Podmokly pro manžele E. a V. V. za
účelem provozování zemědělské činnosti – chov drobného hospodářského zvířectva, za
cenu 295 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 17 14 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Děčín
o výměře cca 15 m2.
Usnesení č. RM 17 14 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 915/1 o výměře 13 998 m2,
p. č. 915/2 o výměře 4 516 m2 a st. p. č. 225 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 17 14 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 363/6 v k. ú. Děčín
o výměře 143 m2.
Usnesení č. RM 17 14 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 933/2 v k. ú. Březiny u Děčína
(dle geometrického plánu č. 774 - 107/2017 se jedná o p. č. 933/3 o výměře 32 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro paní I. H. a pana Z. M. za cenu 6.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 17 14 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana F. J. za cenu 800 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že
kupující bere na vědomí, že komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.
Usnesení č. RM 17 14 37 22
Rada města projednala návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2239 o výměře 486 m2,
jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací
řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.08.2017 vypracovaného
znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 17 14 38 01
Rada města projednala informativní zprávu o počtu a způsobu vyřízení žádostí ze strany
Úřadu práce ČR ve věci žádosti doplatku na bydlení - vydání (ne)souhlasu obce a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 14 39 01
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin základních škol
v Děčíně a zajištění provozu ve školním roce 2017/2018 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 17 14 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace o pořízení movitého majetku a o převod 65.000,00 Kč z rezervního
fondu do fondu investic a po úpravě
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souhlasí
s pořízením movitého majetku mandlu v předpokládané výši 78.045,00 Kč s DPH
a s převodem 65.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
Usnesení č. RM 17 14 39 03
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o schválení prominutí pohledávky a po úpravě
schvaluje
odpis pohledávky ve výši 13.944,00 Kč dle důvodové zprávy z důvodu nedobytnosti.
Usnesení č. RM 17 14 39 04
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 s účinností od 01.09.2017 výjimku z nejnižšího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy na počet 9 dětí.
Usnesení č. RM 17 14 39 05
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
schvaluje
výši odměny za rok 2016 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 14 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením movitého majetku zahradního traktoru v předpokládané výši 50.000,00 Kč
s DPH.
Usnesení č. RM 17 14 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu se zapojením se do projektu Obědy dětem na zimní termín
2017 s nadačním fondem Drab foundation a s přijetím účelově určeného finančního daru a
souhlasí
se zapojením se do projektu Obědy dětem na zimní termín 2017 s nadačním fondem Drab
foundation a s přijetím finančního daru ve výši 17.600,00 Kč účelově určeného na úhradu
měsíčních záloh na obědy pro 7 žáků v období od 01.09.2017 do 28.02.2018.
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Usnesení č. RM 17 14 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace na zvýšení příspěvku na rok 2017 o 236.200,00 Kč a
schvaluje
zvýšení příspěvku o 236.200,00 Kč na dofinancování pracovních pozic údržbář areálu školy
a školního hřiště a vrátný školy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 17 14 39 09
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy Děčín III, Březová
369/25, 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 III, Březová 33 na počet 26 dětí a ve dvou třídách Mateřské
školy Děčín III, Rakovnická 306 na počet 27 dětí.

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

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
2. náměstek primátorky

v zastoupení za nepřítomnou
primátorku Mgr. Marii Blažkovou
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