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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2018

Usnesení č. RM 18 05 29 01
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 22. března 2018 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 18 05 29 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
po úpravě
odvolává
Ing. Vojtěcha Ryvolu z představenstva Dopravního podniku města Děčína, a.s. ke dni
06.03.2018,
bere na vědomí
písemné upozornění pana Jaroslava Hroudy, který je navrhován za člena představenstva
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., že je členem statutárního orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního
podniku města Děčína, a.s.
Na straně pana Jaroslava Hroudy sice existuje právní překážka pro výkon funkce člena
představenstva uvedená v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích
a ve stanovách společnosti, ale vzhledem k tomu, že Rada města byla na některou ze
zakázaných činností podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně
upozorněna a má se tedy za to, že tento budoucí člen představenstva činnost zakázanou
podle ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích nemá a po úpravě
volí
pana Jaroslava Hroudu za člena představenstva Dopravního podniku města Děčína, a.s.
ke dni 07.03.2018.

Usnesení č. RM 18 05 31 01
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému VITA o dva nové moduly a
schvaluje
nákup těchto modulů a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o technické podpoře č. 20150405/OPO, kterým se navýší cena roční technické podpory za informační systém VITA
o 20.000,00 Kč bez DPH, jak je uvedeno podrobně v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 18 05 31 02
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a
schvaluje
1.
2.

Prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
V. R. dle přílohy č.1.
Kupní smlouvu na prodej starší výpočetní techniky.

Usnesení č. RM 18 05 31 03
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, IČ: 27346471, se sídlem
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2 o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská
plavební společnost, s.r.o. dle důvodové zprávy,
2. uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a Smlouvu o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 18 05 31 04
Rada města projednala žádost Dobrovolnického centra Slunečnice, z.s., Hudečkova 664/1,
405 01 Děčín 1, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města na propagaci akce „Dobrovolník města Děčína – za rok 2017“.
Usnesení č. RM 18 05 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Ladislava Lebdušku do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
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doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Danuši Lebduškovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 03
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Miroslava Věříše do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 04
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Marcelu Keleši do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 05
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Jindru Černou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 06
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Věru Hanušovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 07
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Miluši Kaslovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
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Usnesení č. RM 18 05 32 08
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Vlastu Premoli do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 09
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Luboše Nevole do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 10
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Mgr. Hanu Lincovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 11
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Petrušku Kašparovou do funkce přísedícího Okresního
soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 12
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Ivanu Freibergovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 13
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
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zastupitelstvu města zvolit pana Jiřího Jiskru do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 32 14
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2018-2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Janu Šmerdovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 05 34 01
Rada města po úpravě
schvaluje
nákup přívěsného vozíku v celkovém nákladu max. 130.000,00 Kč bez DPH z investičního
fondu příspěvkové organizace Lesní úřad Děčín.
Usnesení č. RM 18 05 35 01
Rada města projednala žádost manželů N. a F. P. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 93 na st. p. č. 145 v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům N. a F. P. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 181 v k. ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č.p. 93 na st. p. č. 145
v k. ú. Krásný Studenec dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 05 35 02
Rada města projednala žádost paní O. S. o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé při
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s částečným zpětvzetím pohledávek za poplatek z prodlení,
přihlášených do insolvenčního řízení paní O. S. a snížení přihlášených pohledávek:
a) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2381/08 z částky
415.393,00 Kč na částku 23.862,00 Kč,
b) u pohledávky vymáhané exekutorským úřadem pod čj. 112 EX 2733/08 z částky
2.406.278,00 Kč na částku 138.230,00 Kč.
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Usnesení č. RM 18 05 35 03
Rada města projednala žádost pana F. N. o prominutí příslušenství pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky za panem F. N. za poplatek
z prodlení a úrok z prodlení, vzniklé při placení nájemného za byt v ul. 17. listopadu 1185/20,
Děčín I, v plné výši, tj. 558.211,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 05 35 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – č. RO 18/2018
dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 173.703 tis. Kč a zvýšení financování
o 173.703 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 05 36 01
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa
zadávanou v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi HANTYCH s.r.o., IČO 06659969, Janská 111, 40502
Janská.
Usnesení č. RM 18 05 36 02
Rada města projednala přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt
„Koordinátor terénní práce v Děčíně“.
Usnesení č. RM 18 05 36 03
Rada města projednala problematiku
u Promptusu“ a

stavby

„Rekonstrukce

mostu

ev.č.DC-044P

schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0436/OR ze dne 19.06.2017 spočívající
v navýšení ceny díla ve výši 814.709,83 Kč bez DPH. 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 18 05 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1330/1-108/99 na pronájem pozemku p. č.
1330/1 o výměře 1 086 m2 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a manželi Z. a E. K. ve smyslu změny snížení pronajímané plochy z původní výměry
1 086 m2 na výměru 994 m2 a úpravy výše nájemného na částku 1.494 Kč/rok.
Usnesení č. RM 18 05 37 02
Rada města projednala opětovně problematiku směny částí pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr města směnit:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 677/4 v k. ú. Chrochvice
o výměře cca 2 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
• do vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Chrochvice
o výměře cca 6 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 05 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1455/1, dle geometrického plánu
č. 856-20/2018 nově označeno jako díl „ a “ o výměře 7 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi
součástmi a příslušenstvím pro p. M. N. za cenu 1.400,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou
zatížení části pozemku p. č. 1455/1 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 25 m2 věcným
břemenem – služebnost cesty k nemovitosti p. č. 1592 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 18 05 37 05
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Děčín, v rámci
realizace akce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“ a
schvaluje
zveřejnění záměru města výpůjčky části pozemku p. č. 252/1 o výměře cca 82 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 18 05 37 06
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a prodej objektu
v k.ú. Děčín a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 02 37 24 ze dne 23.01.2018, týkající se
prodeje pozemku p. č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul.
17. listopadu, Děčín I, ve smyslu změny textu z původního: „pro ORL-DC s.r.o., se sídlem
V Jámě 1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031“ nově na: „podíl ve výši 1/2 z celku pro ORLDC s.r.o., se sídlem V Jámě 1959/11, 40502 Děčín I, IČO 22795031 a podíl ve výši 1/2
z celku pro C. B.“ z důvodu podané žádosti.
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Usnesení č. RM 18 05 37 07
Rada města projednala informaci o zpracování Průkazů energetické náročnosti budov
objektů v majetku města a
schvaluje
zadání veřejné zakázky na
prostřednictvím odboru rozvoje.

zpracování

Průkazů

energetické

náročnosti

budov

Usnesení č. RM 18 05 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 22.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 78
o velikosti 22 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 05 38 02
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. 30
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 05 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 6
o velikosti 42 m2 v objektu Přímá 398 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 05 38 04
Rada města opětovně 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 poskytnutí daru ve výši 50.000,00 Kč Krajské
zdravotní, a.s.
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Usnesení č. RM 18 05 39 01
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2018 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace v roce 2018 u žádostí
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. ARBOR - spolek pro duchovní kulturu - MHF Lípa Musica 2018 - koncert v Děčíně 25.000,00 Kč
2. Ars decini z.s. - Hudba napříč věky a regiony - 45.000,00 Kč
3. Art bambini - Zpíváme pro radost - 35.000,00 Kč
4. ARTCZECH.COM o.s. – Společný výtvarný artsalon v oblastním muzeu Děčín 5.000,00 Kč
5. ARTCZECH.COM o.s. - Provoz galerie Artmaterial.cz - 15.000,00 Kč
6. ARTCZECH.COM o.s. - Tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína 40.000,00 Kč
7. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. Společenská zábava - 7.000,00 Kč
8. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín – Zahrádkářská výstava
"Libverda 2018" - 5.000,00 Kč
9. Radek Fridrich – Radek Fridrich - česko-německá sbírka S 1 - 20.000,00 Kč
10. Zapsaný spolek H_aluze - Literární Zarafest - Na sever! - 20.000,00 Kč
11. HARIKOA, z.s. - R-Fest 2018 - 0,00 Kč
12. Hostel Děčín, s. r. o. - Vánoční trhy v parku - Hostel Děčín Na Skřivance 14 5.000,00 Kč
13. Hudební spolek YXES JOKE - Vánoce nad Děčínem 2018 – 6.000,00 Kč
14. Indigo Děčín, z.s. - Poznáváme se - 30.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. – Kulturní aktivity střediska Úsvit 32.000,00 Kč
16. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek - Výstava marionet na Zámku
Děčín - 15.000,00 Kč
17. Emílie Mrazíková - Děčínské mosty - 0,00 Kč
18. Náboženská obec Církve československé husitské v Děčíně – XIV. charitativní
koncert Husova sboru - 5.000,00 Kč
19. Nerudný fest.cz – Mladí Ladí dětem - 10.000,00 Kč
20. Adéla Petáková – Tanec Děčín 2018 - 30.000,00 Kč
21. Alena Pondělíková – Dixieland v Růžové zahradě - 35.000,00 Kč
22. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice – Divadlo nám pomáhá 2018 10.000,00 Kč
23. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice - Beřkovické jaro 2018 - 0,00 Kč
24. Rákosníček Děčín, z.s. – Celý rok je s námi prima - 25.000,00 Kč
25. Severočeská filharmonie Teplice – Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu L.
van Beethovena 2018 - 10.000,00 Kč
26. Viktor Sklenář - Jedeš fest - 40.000,00 Kč
27. Skupina 96 - Sdružení malířů severních Čech - Stéglův plenér - celoroční činnost výstavy a setkávání -15.000,00 Kč
28. Spektrum, z. s. - Bavíme se celý rok - 5.000,00 Kč
29. Spolek Smysl života - Taneční festival IV. ročník - 10.000,00 Kč
30. STO - Z LEDU VEN - Valašský folklór při Městských slavnostech v Děčíně - 0,00 Kč
31. Sokolská župa Severočeská-Novákova - 100. výročí Republiky - krajský slet v Děčíně
- 20.000,00 Kč
32. Tóny nad městy – 17. ročník MHF Tóny nad městy - 15.000,00 Kč
33. Zelená pro planetu, z. s. – Jeden svět v Děčíně 2018 - 20.000,00 Kč
34. Václav Žilík - Srdce v dlani - 10.000,00 Kč
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35. Žlutá žirafa–centrum výzkumu a vzdělávání – Ani den bez hudby - 20.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2018 subjektům pracujícím
v oblasti kultury v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace v roce 2018 u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti kultury a o uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací v předloženém znění:
1. Děčínský pěvecký sbor z. s. – Koncertní činnost v roce 2018 - 100.000,00 Kč
2. Děčínský symfonický orchestr, spolek - Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné
hudby – 100.000,00 Kč
3. Her Majesty, z.s.- Her Majesty street dance company – 30.000,00 Kč
4. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Kulturní a volnočasové aktivity
skautského střediska v roce 2018 – 50.000,00 Kč
5. Mateřské centrum Bělásek z.s. – Akce s Běláskem 2018 - 45.000,00 Kč
6. Slunečnice, z.s. – Spojené světy 2018 - 10.000,00 Kč
7. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín – Hudba bez hranice - 100.000,00 Kč
8. Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. – Děčínská brána 2018 + činnost DS Karel
Čapek Děčín v roce 2018 - 90.000,00 Kč
9. Židovská obec Děčín – Synagoga místem pro kulturu a vzdělávání - 60.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 05 39 02
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2018 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2018 u žádostí
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s. Sportovní akce: 20.000,00 Kč
2. Bigbuba z.s. - Cyklotrial 2018 - ČP, M-Čr, ME, SP, MS: 20.000,00 Kč
3. Bohuslav Matys - Bobo běh: 10.000,00 Kč
4. Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060 - O pohár města Děčína - XVIII. ročník
závodu agility; Děčínská kotva - 5. ročník - závod sportovní kynologie podle NZŘ:
7.000,00 Kč
5. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L. - Dlouhodobá systematická činnost
s mládeží: 23.000,00 Kč
6. Dc dh teaM z. s.- Dc dh teaM rychle a naplno: 10.000,00 Kč
7. Děčínská asociace futsalu, z.s. - Rozvoj mládežnické základny futsalu v Děčíně:
37.000,00 Kč
8. First Aid Academy z.s.- Nákup vybavení a pomůcek pro výuku první pomoci: 0,00 Kč
9. Ing. Veronika Řádková - Reprezentace na XVI. Czech Appaloosa Show: 5.000,00 Kč
10. Klub železničních cestovatelů, spolek-7. ročník mezin. mistrovství ČR v jízdě
pákových drezín: 11.000,00 Kč
11. KONKORDIA Děčín z.s.- Mistrovství světa v orientačním biatlonu 2018 - Dánsko:
10.000,00 Kč
12. KONKORDIA Děčín z.s.- Sportovní volnočasové soutěže - MODRÁ STUHA,
Děčínské sprinty, Běhání na Kváďáku: 10.000,00 Kč
13. Lenka Königová - Reprezentace statutárního města Děčín v judo na ME a MS 2018:
10.000,00 Kč
14. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Oblastní soutěž Mladých
zdravotníků: 7.000,00 Kč
15. Pavel Škach - Memoriál Josefa Fridricha 5. ročník: 5.000,00 Kč
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16. Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina Děčín - Ve zdravém těle zdravý duch 2018:
15.000,00 Kč
17. Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.- Regionální přebor žáků
Ústeckého kraje; Děčínská kotva 2018: 6.000,00 Kč
18. POZDRAVI - pohyb, zdraví, vitalita, z. s. - Výchova ke zdravému životnímu stylu:
0,00 Kč
19. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice - Podpora činnosti mladých hasičů:
10.000,00 Kč
20. SK Březiny z.s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické dlouhodobé
činnosti mládeže do 21.let; Turnaj starších žáků: 50.000,00 Kč
21. Spektrum, z. s.- Sportem ke zdraví; Mezinárodní sportování - Jsme sousedé DěčínPirna 2018: 22.000,00 Kč
22. Spolek Smysl života - IV. ročník Sálový fotbalový turnaj žáků od 8 - 13 let:
6.000,00 Kč
23. Tomáš Česnek - Gastonův memoriál (10.ročník): 10.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2018 subjektům pracujícím
v oblasti sportu pro rok 2018 v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finanční dotace pro rok 2018 u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu a o uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací v předloženém znění:
1. Appaloosa - farm G.H. občanské sdružení - Appaloosa show v roce 2018: 0,00 Kč
2. Basketbalový klub Děčín z.s.- PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže;
Organizační a sportovní zajištění chodu Basketbalového klubu Děčín z.s.:
1.550.000,00 Kč
3. BC ARMEX Děčín z.s.- Rozvoj boxu v Děčíně: 250.000,00 Kč
4. Bella Danza Děčín z.s.- Podpora výuky sportovního tance pro rok 2018;
Celorepubliková soutěž sportovního tance Děčínský pohár: 20.000,00 Kč
5. BK Děčín s.r.o.- BK ARMEX Děčín - basketbal muži; Roztleskávačky BK ARMEX
Děčín: 1.600.000,00 Kč
6. CLIFF, s.r.o. - Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids: 28.000,00 Kč
7. Česká streetballová federace, z.s. - Labský streetballový pohár - 23. ročník:
55.000,00 Kč
8. FaJJn aerobik Děčín, z.s. - Výchova aerobikové mládeže: 77.000,00 Kč
9. FK JUNIOR Děčín z.s. - "DĚČÍNSKÝ FOTBAL" ; "DĚTI NA FOTBALE":
600.000,00 Kč
10. Fotbalová akademie Petra Voříška - Výchova fotbalové mládeže: 275.000,00 Kč
11. HC Děčín z.s.- Sportovní činnost HC Děčín v roce 2018; Čokoládový puk 2018,
42. ročník; Hokejová škola Petra Tenkráta 2018: 660.000,00 Kč
12. HC Grizzly Děčín,s.r.o.- II. NHL 2018: 700.000,00 Kč
13. Her Majesty, z.s.- Street dance jako druh sportu: 22.000,00 Kč
14. JUMP FOR JOY z.s. - Jezdectví 2018 - příprava na účast MČR juniorů a mladých
jezdců; Jezdectví 2018 - příprava na účast ME juniorů a mladých jezdců; Jezdectví
2018 - příprava na účast v Poháru národů (PN) juniorů a mladých jezdců:
33.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Celoroční práce s mládeží:
17.000,00 Kč
16. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. - Sportovní aktivity oddílů střediska
Úsvit Děčín; Nadstandardní reprezentace města v závodech; Oblastní kolo Závodu
vlčat a světlušek 2018: 17.000,00 Kč
17. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO
ROZVOJE OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 110.000,00 Kč
18. Karatedó Steklý, z.s.- Děti a mládež v bojových umění: 80.000,00 Kč
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19. Klub vodních motoristů Děčín, z.s.- Podpora vodních sportů - 1. molo pro sportovní
a rekreační lodě v Děčíně; Podpora sportu Formula Future v Děčíně; Podpora
pořádání 1. kola MČR 2018 v Děčíně: 16.000,00 Kč
20. Marie Vršecká - Děčín fandí judistům: 22.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s.- Cvičte s námi: 25.000,00 Kč
22. Parkur klub Děčín z.s.- Jezdecký sport Profi: 5.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecký klub Děčín 2018: 77.000,00 Kč
24. Potápěčský klub Děčín, z.s.- Ochutnávky potápění pro širokou veřejnost; Děti a voda;
Přednášková odpoledne: 22.000,00 Kč
25. Self Defense Division, z.s. - branný oddíl při Self Defense Division určený pro děti
a mládež: 10.000,00 Kč
26. SK Kraso Děčín, z.s. - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého
kraje a města Děčín v soutěžích jednotlivců pořádaných pod záštitou ČKS Praha
a soutěžích TP: 40.000,00 Kč
27. SKST Děčín, z.s. - Zajištění podmínek pro výkonnostní růst mládeže SKST
Děčín, z. s.: 55.000,00 Kč
28. Sokolská župa Severočeská-Novákova 100 let Republiky - Krajský slet: 20.000,00 Kč
29. Sportovní klub Děčín, z.s. - Dlouhodobá systematická podpora sportující mládeže:
800.000,00 Kč
30. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. - Zajištění celoroční činnosti dětského
centra a centra mládeže sportovní gymnastiky: 80.000,00 Kč
31. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.- Hejbni kostrou... a zkus to třeba s korfbalem; ELBE
CUP 2018 – oslava 30 let korfbalu v Děčíně: 70.000,00 Kč
32. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - Celoroční činnost všech oddílů; C akce
sportovního kalendáře 2018: 60.000,00 Kč
33. TJ Gymnastika Děčín, z. s. - Pronájem sportovního zařízení pro celoroční
systematickou činnost sportovního střediska gymnastiky; Závod talentované mládeže
O pohár Věry Čáslavské s mezinárodní účastí: 80.000,00 Kč
34. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN - Sportovní činnost pro Romskou a neromskou mládež:
22.000,00 Kč
35. TJ Kajak Děčín z.s. - Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže;
Nadstandardní reprezentace města: 350.000,00 Kč
36. TJ Slavoj Děčín, z.s. - Podpora práce s dětmi a mládeží v oddíle házené TJ Slavoj
Děčín, z.s.; Děčínská školní liga v miniházené: 66.000,00 Kč
37. TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
38. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. - Finanční podpora mládeže ve fotbalovém oddílu v roce
2018: 50.000,00 Kč
39. TJ Union Děčín - spolek - Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2018:
195.000,00 Kč
40. Triatlonový klub Triade o.s.- Oddíl Triatlonu; Děčín sport fest 2018: 80.000,00 Kč
41. Veslařský klub Slavia Děčín z.s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické
dlouhodobé činnosti mládeže ve věku do 19 let: 139.000,00 Kč
42. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. - Celoroční práce s dětmi a mládeží
od 5 do 23 let ve volejbale; Turnaj Poháru nadějí ve volejbale: 380.000,00 Kč
43. WINTERMAN s.r.o. - WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2018: 66.000,00 Kč
44. Život na hraně o.s. - S Prestigem s chutí do tance: 22.000,00 Kč.

Usnesení č. RM 18 05 39 03
Rada města projednala žádost Českomoravského svazu hokejbalu, Zátopkova 100/2, 160 17
Praha 6, IČ: 49626485 o užití znaku města Děčína a
souhlasí

12

s užitím znaku města Děčína na reklamních a propagačních materiálech v rámci Turnaje
krajských výběrů U15 v hokejbalu.
Usnesení č. RM 18 05 39 04
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Karla Rajchla na vedoucím pracovním místě ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 na období
6 let.
Usnesení č. RM 18 05 39 05
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce 47. ročník Mistrovství floristů
ČR „Děčínská kotva 2018“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2018“ a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 05 39 06
Rada města projednala návrh dotace na rok 2018 na podporu aktivit v oblasti kultury
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce Jaroslava Kortuse, IČ 49067141, se
sídlem 28. října 661/4, Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace v roce 2018 pro nájemce
Společenského domu Střelnice Jaroslava Kortuse, IČ 49067141, se sídlem 28. října 661/4,
Děčín ve výši 500.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 05 39 07
Rada města projednala informaci Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace o přerušení provozu Mateřské školy Liliová a
bere na vědomí
toto přerušení provozu dne 08.03.2018.
Usnesení č. RM 18 05 39 08
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřská školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Chmelnická a
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bere na vědomí
toto přerušení
do 16.02.2018.

provozu

v

průběhu

vyhlášených

jarních

prázdnin

od

13.02.2018

Usnesení č. RM 18 05 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o udělení souhlasu se zapojením se do projektu Obědy dětem na letní termín
2018 s nadačním fondem Drab foundation a s přijetím účelově určeného finančního daru a
souhlasí
se zapojením se do projektu Obědy dětem na letní termín 2018 s nadačním fondem Drab
foundation a s přijetím finančního daru ve výši 23.384,00 Kč účelově určeného na úhradu
měsíčních záloh na obědy pro 13 žáků v období od 01.03.2018 do 30.06.2018.
Usnesení č. RM 18 05 39 10
Rada města projednala žádost Speciální mateřské školy Vilík o vydání stanoviska obce
ke zřízení komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně
základní školy speciální a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek
ke zřízení komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně
základní školy speciální při Speciální mateřské škole Vilík, Teplická 137/172, 405 02
Děčín VIII.
Usnesení č. RM 18 05 42 01
Rada města projednala návrh nájemního vztahu v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 63/1 o výměře 56 m2 v k. ú. Lesná u Děčína za účelem „Most
ev. č. DC-024P Lesná, Děčín“ - rekonstrukce mostu, od společnosti Lesy České republiky,
s.p., se sídlem Přemyslova 106/19, Nový Hradec Králové, IČ: 421 96 451, zastoupený
Správou toků - oblast povodí Ohře, pro statutární město Děčín za nájemné ve výši
1.594 Kč/rok bez DPH.
Usnesení č. RM 18 05 42 02
Rada města projednala vyčíslení skutečné kompenzace za veřejné služby v přepravě
cestujících za rok 2017, zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy
včetně hospodaření za rok 2017 Dopravního podniku města Děčína, a.s. a
bere na vědomí
zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok
2017 a
schvaluje
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úhradu doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku
města Děčína, a.s. za rok 2017 ve výši 1.685 tis. Kč.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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