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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 4. schůze rady města konané dne 20. února 2018

Usnesení č. RM 18 04 29 01
Rada města projednala návrh Povodí Labe, státní podnik, na uzavření Smlouvy o vzájemné
součinnosti při provozování Vodního díla „Labe, Děčín zvýšení ochrany městské zástavby
hrázemi“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemné součinnosti při provozování Vodního díla „Labe, Děčín zvýšení
ochrany městské zástavby hrázemi“ mezi Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, se
sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové a statutárním městem Děčín,
IČO: 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV a Technickými službami Děčín,
a.s, IČO: 64052257, Březová 402, 405 01 Děčín III.
Usnesení č. RM 18 04 32 01
Rada města projednala v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů žádost Mgr. Milana
Rosenkrance k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne 02.06.2018
v 15:00 hodin v Děčíně XXXIII-Nebočady v č.p. 113 - hotel Formule a
pověřuje
zastupitele města Mgr. Milana Rosenkrance provedením svatebního obřadu dne 02.06.2018
v 15:00 hodin v Děčíně XXXIII-Nebočady v č.p. 113 - hotel Formule a
stanovuje,
že člen zastupitelstva města Děčín Mgr. Milan Rosenkranc užije primátorskou insignii při
tomto svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 18 04 32 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč pro
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava,
IČO 228 31 738 a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč pro Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava, IČO 228 31 738 a

2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 18 04 35 01
Rada města projednala žádost manželů O. Ch. a J. Ch. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 60 na st. p. č. 16 v k. ú.
Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům O. Ch. a J. Ch. na výstavbu čistírny
odpadních vod na p. p. č. 75/3 a 76/2 v k. ú. Prostřední Žleb k rodinnému domu č.p.
60 na st. p. č. 16 v k. ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 04 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 10/2018 – č. RO 14/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2018 o 267 tis. Kč a zvýšení výdajů r. 2018 o 267 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 04 36 01
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem
Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi v 2. pololetí roku 2017, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 04 36 02
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č. 5-7, podmínky realizace veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava
zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI“ a
schvaluje
1. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
2. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 04 36 03
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem Plán udržitelné městské mobility města Děčín a
rozhodla
o zadání této zakázky účastníkovi, který jako jediný podal nabídku - Haskoning DHV Czech
Republic, spol. s r.o., IČO 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, v hodnotě
3.489.000,00 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 18 04 36 05
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího můstku
v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova Ovčího můstku v Děčíně“ do programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
pro rok 2018 z Ministerstva kultury v celkové odhadované výši 1.051.097,56 Kč bez
DPH (1.271.828,05 Kč včetně DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
1.051.097,56 Kč bez DPH (1.271.828,05 Kč včetně DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 210.219,51 Kč bez DPH (254.365,61 Kč včetně DPH).
Usnesení č. RM 18 04 37 01
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření vedoucího odboru místního
hospodářství, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru místního hospodářství
k jednáním a právním úkonům jménem statutárního města Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího
odboru místního hospodářství k zastupování statutárního města v těchto právních úkonech:
1. všech stavebních řízení ve věcech, kdy je statutární město Děčín účastníkem řízení,
týkajících se nemovitostí a staveb v majetku města a při realizaci technických změn
nemovitostí a staveb v majetku města včetně napojení a odpojení těchto nemovitostí
a staveb z/na technickou infrastrukturu,
2. udělování plné moci třetím subjektům pro zajištění inženýrské činnosti ve vazbě
na stavební akce a majetek statutárního města,
3. ve věci vyřizování „Žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“,
a to v objektech ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 18 04 37 02
Rada města projednala žádost manželů G. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi
G. v celkové výši 39.478,55 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 04 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1214/1 v k. ú. Horní Oldřichov a p. č. 837/1, 837/44,
837/46, 837/28 a p. č. 837/51 vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně příslušenství
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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 1.000 Kč/síť + ost. náklady + DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1214/1 v k. ú. Horní Oldřichov a p. č. 837/1, 837/44, 837/46,
837/28 a p. č. 837/51 vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu a kanalizace 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 1.000 Kč/síť + ost. náklady + DPH.
Usnesení č. RM 18 04 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2590, 2648/1, 3085 a 3109 vše v k. ú. Podmokly 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
částí pozemků p. č. 2590, 2648/1, 3085 a 3109 vše v k. ú. Podmokly 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 18 04 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 989 a p. č. 1080/1 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
částí pozemků p. č. 989 a p. č. 1080/1 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 04 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1532/1 a p. č. 1529 v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený
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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. 1532/1 a p. č. 1529 v k. ú. Krásný Studenec 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 04 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1324 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
části pozemku p. č. 1324 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“.
Usnesení č. RM 18 04 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 877/1 a p. č. 889 v k. ú. Boletice nad Labem 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. 877/1 a p. č. 889 v k. ú. Boletice nad Labem 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 04 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 388/2 v k. ú. Loubí u Děčína o výměře 221 m2 pro E. D. za cenu
8.840 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 18 04 37 11
Rada města projednala žádost SSC Property a.s., Oldřichovská 194/16, Děčín VIII o vydání
souhlasného stanoviska s terénními úpravami, zpevněním a oplocením části pozemku p. č.
1425/1 v k. ú. Horní Oldřichov a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství MM Děčín vydáním souhlasného stanoviska
s terénními úpravami, zpevněním a oplocením části pozemku p. č. 1425/1 v k. ú. Horní
Oldřichov, za následujících podmínek:
1. stanovisko bude vydáno po uzavření nájemní smlouvy č. 1425/1a – 104/2018 mezi
statutárním městem Děčín a SSC Property a.s., Oldřichovská 194/16, Děčín VIII,
2. 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),
3. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
4. před ukončením nájemní smlouvy stavby bude pozemek uveden do původního stavu,
5. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
6. bude zakreslena stávající zeleň v okolí staveniště,
7. za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
8. nedojde ke změně sjezdu z areálu společnosti na místní komunikaci ul. Oldřichovská,
Děčín XXI.
Usnesení č. RM 18 04 37 12
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín, o.s., Maroldova 1279/2 , Děčín I,
o vydání souhlasného stanoviska k dočasnému uskladnění staré antuky na pozemku v k. ú.
Podmokly, z hlediska vlastníka dotčeného pozemku a po doplnění
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska k dočasnému uskladnění staré antuky na pozemku p. č.
3721/1 v k. ú. Podmokly, z hlediska vlastníka tohoto pozemku, a to za následujících
podmínek:
1. uskladnění staré antuky bude na uvedeném pozemku pouze dočasné tak, aby byl
zajištěn řádný průchod pro pěší v minimální šíři 2 metry, dle tvrzení žadatele do
15.05.2018,
2. po provedení seškrábání původní (staré) antuky se tato antuka stává odpadem
a bude s ní jako s odpadem nakládáno, tj. odpady lze převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení §12 zákona o odpadech. Toto
vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
3. pozemek bude uveden do původního stavu a v termínu do 30.05.2018 předán
pověřenému zástupci vlastníka pozemku.
Usnesení č. RM 18 04 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína, v rámci
realizace akce „Rekonstrukce stávající zdi u č.p. 33 v cca 27,904 na I/62“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Loubí u Děčína za účelem
realizace akce „Rekonstrukce stávající zdi u čp. 33 v cca km 27,904 na I/62“, pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, zastoupená: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem
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Správy Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov za cenu 320 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 18 04 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1391/22 o výměře cca 152 m2 a st. p. č. 355 o výměře 48 m2
vše v k. ú. Horní Oldřichov za účelem užívání jako přístup k RD pro J. K. a p. M. D. za cenu
600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 04 37 15
Rada města projednala žádost pana M. H. o vydání souhlasného stanoviska s využitím části
pozemku p. č. 877/28 v k. ú. Boletice nad Labem na jedno parkovací stání, které bude
podkladem pro řízení na odboru správních činností a obecní živnostenský úřad MM Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s užíváním části pozemku p. č. 877/28 v k. ú. Boletice
nad Labem jako vyhrazené parkovací stání pro pana M. H. s tím, že vydané stanovisko bude
sloužit odboru správních činností a obecní živnostenský úřad MM Děčín jako podklad při
řízení o rozhodnutí o 1 vyhrazeném parkovacím stání na části pozemku p. č. 877/28 v k. ú.
Boletice nad Labem, pro zamýšlenou realizaci akce: “Malá prodejna náhradních dílů pro
automobily, Boletice nad Labem, Studniční 413“.
Usnesení č. RM 18 04 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 194/2,
dle geometrického plánu č. 252-157/2017 nově ozn. jako st. p. č. 227 o výměře 27 m2, v k. ú.
Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 18 04 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2637 v k. ú. Děčín
o výměře 5 313 m2.
Usnesení č. RM 18 04 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2646 v k. ú.
Podmokly.
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Usnesení č. RM 18 04 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 271/6 o výměře 317 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. V. P. za cenu 63.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 04 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2164/3 o výměře 20 m2 a část pozemku
p. č. 2988, dle geometrického plánu č. 2564-169/2017 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 5 m2,
v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. V. P. a H. P. za cenu
22.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 04 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 495/7, dle geometrického plánu
č. 863-148/2016 nově ozn. jako p. p. č. 495/14 o výměře 952 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. M. K. za cenu 761.600,00 Kč + 63.390,00 Kč za
trvalé porosty dle ZP č. 5645-005/2018 + 11.617,26 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci
předmětné části pozemku + poplatek ve výši nájemného za užívání části pozemku bez
nájemního vztahu + ostatní náklady, s podmínkou, že kupující je povinen zdržet se kácení
trvalých porostů na pozemku uvedených ve ZP č.5645-005/18, a to po dobu 10 let od nabytí
právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 18 04 37 24
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1413/1 v k. ú. Krásný
Studenec (dle geometrického plánu č. 576-11/2018 se jedná o p. č. 1413/3 o výměře
8 211 m2) do vlastnictví pana L. J. za cenu ostatních nákladů,
• z vlastnictví pana L. J. část pozemku p. č. 1369 v k. ú. Krásný Studenec (dle
geometrického plánu č. 576-11/2018 se jedná o p. č. 1369/2 o výměře 8 211 m2)
do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu ostatních nákladů.
Usnesení č. RM 18 04 37 25
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města ve věci prodeje části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 18 37 22 ze dne 24.10.2017, týkající se
výše kupní ceny, z původního textu: „…za cenu 1.610 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový text:
„…za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350 Kč/m2 + ostatní
náklady“, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 17 09 05 10 ze dne 30.11.2017, týkající se výše kupní ceny, z původního textu:
„… za cenu 1.610 Kč/m2 + ostatní náklady“ na nový text: „…za cenu dle znaleckého posudku
o ceně obvyklé č. 776-088/2017, tj. 350 Kč/m2 + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost
kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3 Postupu a zásad.
Usnesení č. RM 18 04 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu J. Š. z důvodů přijetí finančního příspěvku
na sociální účely ve stanoveném splátkovém kalendáři dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 04 39 01
Rada města přijala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím věcného daru a
souhlasí
s přijetím daru 6 ks počítačů Dell Optiplex 780 v celkové hodnotě 12.000,00 Kč a 6 ks
monitorů HP Compaq LA 1951g s přídavnými reproduktory v celkové hodnotě 6.000,00 Kč
pro vzdělávání žáků v ZŠ Jalůvčí.
Usnesení č. RM 18 04 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o schválení podání projektu v rámci dotačního programu KÚÚK Volný čas 2018
se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2018 a
schvaluje
podání projektu „Natočíme si vlastní film“ se spoluúčastí ve výši 18.000,00 Kč hrazenou ze
schváleného příspěvku organizace na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 04 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání 2 projektů v rámci dotačního programu KÚÚK Volný čas 2018
a 2 projektů v rámci dotačního programu KÚÚK Kultura 2018 se spoluúčastí hrazenou ze
schváleného příspěvku na rok 2018 a
schvaluje
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podání projektu „Školní sportovní války“ se spoluúčastí ve výši 16.000,00 Kč, projektu
„Dance Děčín 2018“ se spoluúčastí ve výši max. 50.000,00 Kč v rámci dotačního programu
Volný čas 2018, projektu „Scratchshow“ se spoluúčastí ve výši 23.100,00 Kč a projektu „Kdo
si tančí, nezlobí“ se spoluúčastí ve výši 29.400,00 Kč v rámci dotačního programu Kultura
2018.
Usnesení č. RM 18 04 39 04
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
potvrzuje
paní Miluši Procházkovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 05
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 3, příspěvková organizace a
potvrzuje
paní Evu Drescherovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 3, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 06
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace a
potvrzuje
Bc. Světluši Hochwalderovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Domu dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období
6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 07
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
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nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Věru Floriánovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018
na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 08
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Děčín II,
Kamenická 1145, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Jaroslava Skálu na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Děčín II,
Kamenická 1145, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 09
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Víta Průšu na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni
879/2, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 10
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Bc. Alenu Tomáškovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace s účinností
od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 11
Rada města projednala předložený materiál a
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rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Děčín XXXII,
Míru 152, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Jaroslava Hauzírka na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy Děčín XXXII,
Míru 152, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 12
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
potvrzuje
PaedDr. Ing. Michala Slavíka, PhD., na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy
a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace s účinností
od 24.08.2018 na období 6 let.
Usnesení č. RM 18 04 39 13
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, 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 31.394,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 13 žáků v období od 23.02.2018 do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 18 04 39 14
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Děčín s účinností od 01.04.2018.

Usnesení č. RM 18 04 39 15
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z organizačních důvodů v termínech 26.03., 27.03.,
28.03., 30.04. a 07.05.2018.
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Usnesení č. RM 18 04 39 16
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin a
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin základních škol v Děčíně ve školním roce 2017/2018.
Usnesení č. RM 18 04 39 17
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 331 na počet 25 dětí.
Usnesení č. RM 18 04 39 18
Rada města projednala vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Mgr. Naděždy Vaňharové ke dni
07.02.2018 a toto
bere na vědomí
a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení konkursního řízení a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
konkursního řízení.
Usnesení č. RM 18 04 39 19
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřská školy Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Saská a
bere na vědomí
přerušení provozu v době vyhlášených jarních prázdnin od 12.02.2018 do 16.02.2018.
Usnesení č. RM 18 04 42 01
Rada města projednala informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství a
doporučuje
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zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodářství.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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