Byla provedena oprava usnesení č. RM 18 01 36 03 dne 16.01.2018
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 9. ledna 2018

Usnesení č. RM 18 01 29 01
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. ledna 2018 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 18 01 31 01
Rada města
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pana Jaroslava Horáka z funkce člena komise bytové.
Usnesení č. RM 18 01 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2018 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2018 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 18 01 34 01
Rada města projednala odpisový plán příspěvkové organizace Lesního úřadu Děčín na rok
2018 a
schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Lesního úřadu Děčín na rok 2018.

Usnesení č. RM 18 01 35 01
Rada města projednala žádost paní Z. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 33 na st. p. č. 931 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
1. zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace paní Z. H. na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 33 na p. p. č. 933 v k. ú. Vilsnice dle
platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 01 35 02
Rada města projednala žádost pana J. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 201 na st. p. č. 391 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
1. zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace panu J. K. na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 201 na st. p. č. 391 v k. ú. Bělá
u Děčína dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 01 35 03
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi Oblastním
stavebním bytovým družstvem Děčín, se sídlem Jeronýmova 425/15, Děčín IV, IČ 00212504
a statutárním městem Děčín a
rozhodla
o postoupení pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky nižší než 20 tis. Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 01 35 04
Rada města projednala žádost paní Z. Č. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb
spojených s nájmem bytu Čsl. partyzánů 355, Děčín XXXII včetně příslušenství
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1766/06 o prominutí
(snížení) poplatku z prodlení na 10 %, tj. z částky 79.957,00 Kč na částku
7.996,00 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 1753/06 o prominutí
(snížení) poplatku z prodlení v plné výši.
Usnesení č. RM 18 01 36 01
Rada města projednala projekt „Duhová zahrada“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Duhová zahrada“, jehož záměrem je
úprava zahrady Mateřské školy, Pohraniční 455/34, Děčín I, p. o., v rámci Národního
programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018, a to 633.498,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 133.498,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 18 01 36 02
Rada města projednala projekt „Učíme se venku“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Učíme se venku“, jehož záměrem je
úprava zahrady Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., p. o. v rámci Národního
programu Životní prostředí,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2018, a to 771.299,00 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v předpokládané minimální výši 271.299,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 18 01 36 03
Rada města projednala přípravu žádostí o dotace na projekt „Rekonstrukce pomníku
Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH),
a současně:
4. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
5. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
6. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH).
Usnesení č. RM 18 01 36 04
Rada města projednala návrh financování projektu „Škola pro všechny“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt “Škola pro všechny“ do výzvy č. 02_17_051
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT ČR,
2. spolufinancování projektu “Škola pro všechny“ v předpokládané maximální výši
1,25 mil. Kč,
3. předfinancování projektu „Škola pro všechny“ po letech v předpokládané celkové výši
25 mil. Kč: na rok 2018 - 5 mil. Kč, na rok 2019 - 12 mil. Kč a na rok 2020 - 8 mil. Kč.
Usnesení č. RM 18 01 36 05
Rada města projednala upravenou zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy
na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 2,7 mil. Kč bez
DPH na služby s názvem „Plán udržitelné městské mobility města Děčín“ (Jedná se
o dokument, který provede analýzu stávajícího stavu všech druhů dopravy ve městě
a zároveň bude obsahovat návrh optimalizace dopravy. Je podmínkou pro možné podání
žádostí o dotace nejen města, ale i pro další subjekty.) a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení s podáváním elektronických
nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (40 % nabídková cena
v Kč bez DPH a 60 % kvalita týmu),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy, a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) – ANO,
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Šárka Zimová Dostálová) – VPM,
Dana Trojanová (náhr. Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.) – KSČM,
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ,
Monika Tesařová (náhr. Vladimír Janda) - TOP 09,
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) – ČSSD,
Jiří Štajner (náhr. Ing. Dalibor Voborský) – OHK,
Ing. Kateřina Najbrtová (náhr. Ing. Martina Štajnerová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 18 01 36 06
Rada města projednala problematiku sběru kovových odpadů a zajištění příslušných nádob
a v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0085/OR - Nakládání s odpady, se zhotovitelem
Marius Pedersen a.s., který řeší rozšíření stávajících stanovišť tříděného odpadu o 76 ks
šedých kontejnerů. V částce 240,00 Kč bez DPH za kus (v částce měsíční pronájem
a předpokládaný výsyp).
Usnesení č. RM 18 01 36 07
Rada města projednala společné zadání veřejné zakázky na zajištění dodávky el. energií,
kde město Děčín jako centrální zadavatel zajistí prostřednictvím veřejné zakázky dodávky
energií pro 25, městem zřízených příspěvkových organizací, a
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schvaluje
předloženou smlouvu centrálního zadavatele (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Usnesení č. RM 18 01 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků v k. ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků st. p. č. 355, p. č. 1391/21 a p. č. 1391/22
vše v k. ú. Horní Oldřichov s p. V. B. dohodou ke dni 31.01.2017.
Usnesení č. RM 18 01 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 99 včetně objektu čp. 13 a pozemku
p. č. 98 v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města opětovně zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 99 zast.pl.
o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III a část pozemku p. č. 98,
dle geometrického plánu č. 682-034/2009 p. č. 98/2 o výměře 1 231 m2, ost.pl., vše v k. ú.
Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 100/2 o výměře 1 038 m2
vše v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 18 01 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 118 o výměře 392 m2
v k. ú. Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p. č. 117,
p. č. 119 a p. č. 123/3 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující
předloží studii zástavby.
Usnesení č. RM 18 01 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 121/1 o výměře 449 m2
v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manž. L. a I. B. za cenu
134.700,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 18 01 37 06
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 307/2 o výměře 107 m2 a pozemku p. č.
308/2 o výměře 171 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ½ z majetku paní Z. S. a podíl ve výši ½
z majetku pana J. P. do majetku města, za cenu 139.000,00 Kč + ostatní náklady,
po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 18 01 37 07
Rada města projednala návrh obnovy Ovčího můstku v Děčíně a
schvaluje
záměr realizace obnovy Ovčího můstku v Děčíně.
Usnesení č. RM 18 01 37 08
Rada města projednala žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru
č. 1/2015/SBF-OMH, z halového garážového stání č. 8 na č. 14 a
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 1/2015/SBF-OMH, halového garážového
stání v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV, pro manžele M. a V. B. formou dodatku
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 01 37 09
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 17 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro Comwell s.r.o., se sídlem Teplická 619/18a, 40502 DěčínDěčín IV-Podmokly, IČO: 25025341, na dobu neurčitou s účinností od 15.01.2018,
za nájemné 900,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 02/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a Comwell s.r.o., se sídlem Teplická 619/18a, 40502
Děčín-Děčín IV - Podmokly.
Usnesení č. RM 18 01 37 11
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín z.s. a
schvaluje
vyjmutí objektu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I z výběrového řízení
na dodavatele elektrické energie.
Usnesení č. RM 18 01 37 12
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2018 a po doplnění
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z. s. ve výši 1.900.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub
Děčín z. s. na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 18 01 38 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu
Děčín Ústeckým krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2018 a
rozhodla
o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu Děčín Ústeckým
krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 01 38 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč pro
Krajskou zdravotní, a.s. za účelem pořízení automobilu pro Mobilní hospic Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí daru ve výši 50.000,00 Kč Krajské zdravotní,
a.s.
Usnesení č. RM 18 01 39 01
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I,
IČ 64679454 o schválení podání projektu na Ministerstvo kultury ČR se spoluúčastí
hrazenou ze schváleného provozního příspěvku na rok 2018 a
schvaluje
podání projektu na pořízení nového knihovního systému Tritius v rámci dotačního programu
VISK3 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 01 39 02
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I,
IČ 64679454 o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku služebního automobilu a
souhlasí
s pořízením služebního automobilu v předpokládané hodnotě 650.000,00 Kč včetně DPH a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 16 11 39 07 ze dne 07.06.2016, kdy byl schválen nákup
automobilu Městské knihovně Děčín, p. o. ve výši 450.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 18 01 39 03
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 01 39 04
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, IČ 00078867
o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku - softwaru a
souhlasí
s pořízením softwaru pro audio průvodce v rámci projektu EU “Šlechtické poklady sběratelské radosti v Sasku a v Čechách“ v předpokládané hodnotě 165.000,00 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 18 01 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku od Ústecké
komunitní nadace a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku od Ústecké komunitní nadace ve výši 6.000,00 Kč k účelu
zajištění podpory vzdělávání žáků v oblasti technických a přírodních věd v období
od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Usnesení č. RM 18 01 39 06
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na rok 2018 a
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 01 39 07
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, p.o. a
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny Děčín VIII, Vojanova 178/12 v době vyhlášených zimních
prázdnin.
Usnesení č. RM 18 01 39 08
Rada města projednala předložené informace týkající se ředitele ZŠ a MŠ Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a tyto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 18 01 39 09
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, Teplická 75,
Děčín, IČ 00673692 o schválení změny v povolené výjimce ze Směrnice K pořizování
služeb, materiálu a majetku města na instalaci motorového pohonu pro pojezdy opony
v divadle a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 16 13 39 05 ze dne 12.07.2016, ve smyslu
změny odkazu na důvodovou zprávu z původního znění „ ...dle důvodové zprávy.“ na nové
znění: „..., zakázku včetně dopravy ve výši 73.323,00 Kč bez DPH provede firma Divadelní
služby Plzeň, s. r. o.“.
Usnesení č. RM 18 01 39 10
Rada města projednala návrh na jmenování zástupce ředitelky a
jmenuje
s účinností od 10.01.2018 paní Jaroslavu Hejmalíčkovou zástupkyní ředitelky – zástupkyní
statutárního orgánu, která ředitelku Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace zastupuje v době její nepřítomnosti v plném rozsahu jejich práv a povinností.
Usnesení č. RM 18 01 42 02
Rada města projednala návrh smlouvy na pronájem vývěsní skříňky na zastávce městské
autobusové dopravy „Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem Děčín a Sborem Církve
adventistů sedmého dne Děčín a
schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem vývěsní skříňky na zastávce městské autobusové dopravy
„Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem Děčín a Sborem Církve adventistů sedmého dne
Děčín, IČO: 26521806 za cenu 200,00 Kč + DPH za kalendářní měsíc s účinností
od 01.02.2018 do 31.07.2018.
Usnesení č. RM 18 01 42 03
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemků za účelem
provozování kyvadlového přívozu v Dolním Žlebu a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemků na pronájem části pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Dolní
Žleb a části pozemku p. č. 395 v k. ú. Hřensko za účelem provozování kyvadlového přívozu
mezi Povodím Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové,
IČO 70890005 a statutárním městem Děčín za cenu 1.250,00 Kč za kalendářní rok na dobu
neurčitou.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 18 01 36 03 z jednání 1. schůze konané dne 09.01.2018
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 18 01 36 03 z důvodu administrativní chyby.
Původní text usnesení
Usnesení č. RM 18 01 36 03
Rada města projednala přípravu žádostí o dotace na projekt „Rekonstrukce pomníku
Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.000,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.000,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.800,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH),
a současně:
4. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.000,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
5. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.000,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
6. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.800,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH).

Nový text usnesení
Usnesení č. RM 18 01 36 03
Rada města projednala přípravu žádostí o dotace na projekt „Rekonstrukce pomníku
Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
7. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
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8. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
9. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH),
a současně:
10. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro
České Švýcarsko v Děčíně“ do Fondu Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkové výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
11. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
256.600,00 Kč bez DPH (310.486,00 Kč včetně DPH),
12. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 76.980,00 Kč bez DPH (93.146,00 Kč včetně DPH).

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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

Děčín, 16.01.2018
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