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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 23. ledna 2018

Usnesení č. RM 18 02 29 01
Rada města projednala návrh smlouvy o podnájmu prostor pro potřeby projektu „Asistenti
prevence kriminality v Děčíně“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor.
Usnesení č. RM 18 02 29 03
Rada města po projednání
bere na vědomí
obecnou informaci o výsledcích kontrol provedených v roce 2017 a
souhlasí
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se
zveřejněním obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017 způsobem umožňujícím
dálkový přístup, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 18 02 29 04
Rada města
schvaluje
návrh plánu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Děčín a rámcový rozsah veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční
podpory na rok 2018 dle přílohy tohoto usnesení
pověřuje
primátorku města Mgr. Marii Blažkovou vydáváním pověření ke kontrole ve smyslu § 13
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Usnesení č. RM 18 02 29 05
Rada města projednala projekt „Prostupné zaměstnání v SMS“ a
schvaluje
plnou moc pro Bc. Jaroslava Horáka, který bude pověřen podpisem Dohody o účasti
v projektu pro projekt „Prostupné zaměstnání v SMS“ a
schvaluje
Dohodu o účasti v projektu pro projekt „Prostupné zaměstnání v SMS“.
Usnesení č. RM 18 02 29 07
Rada města
projednala
zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017 na vědomí.
Usnesení č. RM 18 02 30 01
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice za zachování provozu
Víceúčelové sportovní haly v Děčíně“, tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít podání občanů na vědomí.
Usnesení č. RM 18 02 34 01
Rada města projednala návrh na změnu časové použitelnosti účelového provozního
příspěvku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, p. o.,
Žižkova 1286/15, Děčín, a
schvaluje
použití účelového provozního příspěvku v celkovém objemu 354 tis. Kč opravu chodníků
v ZOO, opravu oken v expozici Rajské ostrovy, opravu lávky přes prasata a opravu zábradlí
u restaurace Pastýřská stěna, do 31.12.2018.
Usnesení č. RM 18 02 34 02
Rada města projednala a
schvaluje
nařízení statutárního města Děčín č. 2/2018 o prodloužení dočasného vyloučení vstupu
do lesa na katastrálních územích:
1. Kytlické Mlýny,
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2. Dolní Falknov,
3. Falknov,
4. Líska,
5. Horní Kamenice,
6. Kunratice u České Kamenice,
7. Studený u Kunratic,
8. Jetřichovice u Děčína,
9. Všemily,
10. Vysoká Lípa,
11. Janská,
12. Srbská Kamenice.
Usnesení č. RM 18 02 34 03
Rada města
schvaluje
nařízení statutárního města Děčín č. 3/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa
na katastrálních územích:
1. Hřensko,
2. Mezná u Hřenska,
3. Janov,
4. Růžová,
5. Kamenická Stráň,
6. Srbská Kamenice,
7. Jetřichovice u Děčína,
8. Rynartice,
9. Všemily,
10. Vysoká Lípa.
Usnesení č. RM 18 02 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 277/2017 – č. RO 290/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2017 o 8.384 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2017 o 8.384 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 02 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 1/2018 – č. RO 4/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2018 o 199 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 199 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 02 35 03
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi ve IV. čtvrtletí
2017 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 18 02 36 01
Rada města projednala nabídku partnerství v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín a
schvaluje
zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.
Usnesení č. RM 18 02 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku „Dodávka
elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“, pro období
01.06.2018 - 31.12.2020 a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena, hodnocení proběhne
prostřednictvím elektronické aukce.
3. Zadávací podmínky, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD
Ing. Vladislav Raška (Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ
Ing. Dalibor Voborský (náhr. Jiří Štajner) - OHK
Hynek Plachý (Ing. Valdemar Grešík) - VPM
František Vršitý (RSDr. Jaroslav Horák) - KSČM
Ing. Monika Tesařová (náhr. Vladimír Janda) - TOP09
Zdeněk Mrkus (náhr. Martin Weiss) - ANO
Ing. Petr Hodboď (náhr. Michal Štrobl) - MM Děčín - OPO
Usnesení č. RM 18 02 36 03
Rada města projednala projekt „Ekoautomobil“ a
schvaluje
1. záměr realizace pořízení ekoautomobilu,
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Ekoautomobil“ do Národního programu Životní
prostředí,
3. spolufinancování projektu za strany statutárního města Děčín v roce 2018
v předpokládané min. výši 488.737,00 Kč,
4. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2018
v předpokládané výši 538.737,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 02 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa“ a
schvaluje
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1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složena z dílčích kritérií nabídková cena 90 % a doba realizace 10 %;
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Pavel Sinko (náhr. František Pelant) – ČSSD,
Ing. Valdemar Grešík (náhr. Mgr. Hana Cermonová) – VPM,
František Vršitý (náhr. RSDr. Jaroslav Horák) – KSČM,
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSaZ,
PhDr. Stanislava Holíková (náhr. Mgr. Miroslav Rosenkranc) - TOP09,
Zdeněk Mrkus (náhr. Ing. Martin Weiss) – ANO,
Ing. Dalibor Voborský (náhr. Jiří Štajner) – OHK,
Edita Jiřišťová (náhr. Mgr. Petr Kužel) - MM Děčín, odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 18 02 36 06
Rada města projednala změnu technologie výstavby, která je žádoucí vzhledem k časovým
omezením daným výlukami na železniční trati a termínem dokončení stavby ve vztahu
k poskytovateli dotace, a s tím související úpravu nosné konstrukce u veřejné zakázky
s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží. Rada města
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0857/OR, spočívající v úpravě podepření
konstrukce, které si vyžádá navýšení ceny o 362.390,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 18 02 37 01
Rada města projednala záměr realizace připojení objektu ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50
k centrálnímu zdroji tepla společností TERMO Děčín a. s. a
souhlasí
se záměrem:
1. realizace připojení objektu ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, k centrálnímu zdroji tepla
společností TERMO Děčín a. s.,
2. instalace kompaktní předávací stanice (KPS) v objektu Základní školy Děčín II,
Kamenická 1145/50 společností TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. RM 18 02 37 02
Rada města projednala žádost o umístění IT technologie na části střešního prostoru objektu
Mateřské školy Děčín VI, Školní 1475/17 a
schvaluje
pronájem části střešního prostoru o velikosti 2 m2 za účelem umístění IT technologie pro
přívod datové sítě společnosti JAW.cz s. r. o., se sídlem Slovanská 861/40, 405 02,
Děčín VI, IČO: 28704011, za nájemné ve výši 6.000 Kč/rok + úhrada nákladů za služby,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
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Usnesení č. RM 18 02 37 03
Rada města projednala žádost ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní
1544/5 a MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a
schvaluje
záměr revitalizace zahrady a výstavby dětského hřiště při MŠ Děčín VI, Weberova 1535/16
a MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec 131.
Usnesení č. RM 18 02 37 04
Rada města projednala žádost Stavebního bytového družstva Děčín, Zelená 328/40,
Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska s odstraněním keřů a umístěním nájezdových
ramp na pozemku p. č. 693/3 v k. ú. Děčín – Staré Město a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska s odstraněním
keřů a umístěním nájezdových ramp na částech pozemku p. č. 693/3 v k. ú. Děčín – Staré
Město za následujících podmínek:
1. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy nájezdové plošiny na své
náklady,
3. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
4. po osazení nájezdové plošiny budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
5. nájezdová plošina bude upevněna takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu uvolnění
povětrnostními vlivy,
6. nájezdová plošina nebude zasahovat do průchozího a průjezdního profilu stávajícího
chodníku,
7. kácení bude provedeno v souladu s vyhl. č. 189/2013 Sb. „Vyhláška o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení“,
8. kácení bude provedeno odborným způsobem,
9. likvidace rostlinné hmoty bude provedena v souladu s právními předpisy, a to vše
na vlastní náklady investora kácení,
10. dojde k odstranění nezbytné části živého plotu na p. p. č. 693/3 v k. ú. Děčín – Staré
Město z důvodu instalace nájezdové plošiny,
11. dojde k náhradní výsadbě keřů (v rozsahu dle domluvy zástupce OMH a žadatele).
Usnesení č. RM 18 02 37 05
Rada města projednala žádost Dagmar Vinšové, DiS - AK Uniprojekt, U Tvrze 1454/2,
Děčín VI, zastupující Stavební bytové družstvo Děčín, Zelená 382/40, Děčín III, o vydání
souhlasného stanoviska k umístění komínového tělesa na objektu Teplická 249, Děčín IX,
z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 761/30 v k. ú. Bynov a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k umístění nového komínového tělesa, vedeného po fasádě
objektu bytového domu Teplická 249, Děčín IX, v rámci realizace akce „Plynofikace vytápění
objektů bytového domu Teplická č.p. 251, 250, 249, p. č. 775, Děčín IX – Bynov“
za následujících podmínek:
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1. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy komínového tělesa na své
náklady,
3. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
4. po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
5. v termínu do 90 dnů od dokončení stavby, bude uzavřena smlouva o zatížení
pozemku příslušným věcným břemenem.
Usnesení č. RM 18 02 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na části
pozemku p. č. 2709/4 v k. ú. Podmokly – Oprava chodníku v ul. Dělnická, Děčín VI a
schvaluje
uzavřít Smlouvu o právu provedení stavby na části pozemku p. č. 2709/4 v k. ú. Podmokly,
číslo smlouvy 2709/4-108/2018, za účelem realizace stavby „Oprava chodníku v ul. Dělnická“
mezi Státní plavební správou, Jankovcova 1534/4, Praha 7 a statutárním městem Děčín,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 02 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2882 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
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. 2882 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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 18 02 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 886/10, 1266/2, 1268/1 a st. p. č. 232 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 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. 886/10, 1266/2, 1268/1 a st. p. č. 232 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
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uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 02 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3710/36 a 3725/23 v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky 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 pozemku p. č. 3671/32 v k. ú. Podmokly a Pollo Děčín s.r.o.,
IČ 05323291, jako vlastníka Práva stavby, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 3710/36 a 3725/23 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky 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 pozemku p. č. 3671/32 v k. ú. Podmokly a Pollo Děčín s.r.o.,
IČ 05323291, jako vlastníka Práva stavby, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 02 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 842/1 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy 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. 842/1 v k. ú. Děčín – Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy 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 18 02 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku, ev. části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek, ev. část p. č. 3765/1 v k. ú. Podmokly
za účelem přístupu k objektu kostela.
Usnesení č. RM 18 02 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 1342 v k. ú. Podmokly o výměře 505 m2 na zahradu pro pana
M. B. za cenu 505 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 02 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 70 m2 a části p. č. 1009/1 o výměře
cca 70 m2 vše v k. ú. Děčín, na zahradu, pro pana V. F. za cenu 470 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 18 02 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků v k. ú.
Loubí u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků p. č. 387/2 o výměře 325 m 2 a pozemku
p. č. 388/2 o výměře 221 m2 v k. ú. Loubí u Děčína s paní P. D. dohodou ke dni 31.01.2018.
Usnesení č. RM 18 02 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 40/4 v k. ú. Nebočady
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 100 m2.
Usnesení č. RM 18 02 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3, dle geometrického plánu 151177/2017 nově označeno jako díl „a“ o výměře 150 m2 v k. ú. Hoštice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele J. a H. J. za cenu 30.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem.
Usnesení č. RM 18 02 37 20
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku p. č. 2857/16 v k. ú. Podmokly, za
účelem rozšíření místní komunikace ul. Lidická a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2857/16 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 420 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
pana V. J. za cenu 1,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 18 02 37 23
Rada města projednala návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děčín
do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 21/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín
na bezúplatný převod pozemků p. č. 2904/1 o výměře 208 m2 a p. č. 2904/35 o výměře
19 m2 v k. ú. Děčín, do majetku města.
Usnesení č. RM 18 02 37 24
Rada města projednala návrh na prodej objektu v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 pro ORL-DC
s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 405 02 Děčín, IČO 22795031 za cenu 3.900.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva
věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb.
obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle
znaleckého posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění
předkupního práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let.
Usnesení č. RM 18 02 37 25
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a po úpravě
přílohy č. 4
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 963/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Podmokly pod stavbou
prodejního stánku za účelem výkonu vlastnického práva pro p. M. T. Ch. a p. M. T. S. za
cenu 45.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 02 37 26
Rada města projednala žádost Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., se sídlem
V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8, IČO: 67985891 o instalaci automatické
meteorologické stanice a automatických dilatometrů na lokalitě Pastýřská stěna a
souhlasí
s instalací automatické meteorologické stanice a automatických dilatometrů na lokalitě
Pastýřská stěna, na pozemku p. č. 405/13, v k. ú. Podmokly, který je ve vlastnictví
statutárního města Děčín, Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., z důvodu
výzkumu, sledování a monitoringu stability skalních výchozů, na dobu neurčitou s tím, že
• instalace stanice bude provedena na náklady žadatele,
• pozemek, který bude využit při instalaci zařízení bude po skončení měření nákladem
žadatele uveden do původního stavu,
• instalované zařízení nebude narušovat a ohrožovat provoz Via Ferraty,
• budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při instalaci a provozu zařízení,
• žadatel zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy zařízení na své náklady,
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•
•
•
•

statutární město Děčín nebude ručit za instalované zařízení,
statutární město Děčín nebude vynakládat žádné náklady na odstraňování škod
na zařízení, které vzniknou vandalismem,
pokud bude umístění stanice vizuálně příliš exponované, na místě bude řešeno jejich
adekvátní zasazení,
statutárnímu městu Děčín budou pravidelně poskytována získaná data ve formátu txt
nebo csv.

Usnesení č. RM 18 02 37 27
Rada města projednala návrh na směnu a výkup částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• část pozemku st. p. č. 73/1 a část pozemku p. č. 309/1 v k. ú. Dolní Žleb do majetku
města a
• části pozemků p. č. 505/1 a p. č. 572 v k. ú. Dolní Žleb, z majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st. p. č. 73/1 a části pozemku p. č. 309/1
v k. ú. Dolní Žleb do majetku města, o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 02 37 29
Rada města projednala plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací v roce 2018 a
schvaluje
plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 02 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 20
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 18 02 38 02
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní Š. J. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 18 02 39 01
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských
obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských
obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 18 02 39 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí peněžního daru spolkům, které podporují aktivity
žáků a studentů středních škol v Děčíně a
rozhodla
poskytnout peněžní dar Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s.
ve výši 20.000,00 Kč, Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč, Sdružení rodičů,
přátel a žáků SŠZaZe Děčín, z. s. ve výši 20.000,00 Kč, Zdravotní škola Děčín, z.s. ve výši
20.000,00 Kč a Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín ve výši 20.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 02 39 03
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace
Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 ve výši 313.504,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 02 39 04
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Zámek
Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 000 78 867 k podání žádosti o dotaci na opravu
Čajového pavilonu v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2018 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Zámek Děčín.
Usnesení č. RM 18 02 42 01
Rada města projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
č. 2006/255/37 mezi statutárním městem Děčín a ELEKTROWIN a.s., Praha a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
č. 2006/255/37.
Usnesení č. RM 18 02 42 02
Rada města projednala Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení č. 2006/258/37 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
č. 2006/258/37.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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