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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 6. schůze rady města konané dne 20. března 2018

Usnesení č. RM 18 06 29 01
Rada města projednala projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL“ a
schvaluje
1. plnou moc pro Bc. Jaroslava Horáka, který bude pověřen podpisem Dohody o účasti
v projektu pro projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL“ a
2. Dohodu o účasti v projektu pro projekt „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL“.
Usnesení č. RM 18 06 29 02
Rada města projednala návrh na pověření 2. náměstka primátorky Ing. Anděla, CSc., pro
jednání na zasedání XXVIII. Sněmu DSO Euroregionu Labe, které se bude konat dne
28.03.2018 v Ústí nad Labem a
pověřuje
Ing. Anděla, CSc., aby při jednání na XXVIII. Sněmu DSO Euroregionu Labe hlasoval v bodě
programu č. 9, tj. stanoveni členského příspěvku na rok 2019, pro navýšení členského
příspěvku na rok 2019 ze 3,00 Kč na osobu na 4,00 Kč na osobu.
Usnesení č. RM 18 06 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance odboru stavební úřad k posílení činností
v oddělení Úřad územního plánování a dále o 2 zaměstnance do odboru rozvoje
k personálnímu posílení činností oddělení přípravy a realizace staveb a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance na odboru stavební úřad a 2 zaměstnance
na odboru rozvoje od 01.04.2018 a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.04.2018 na 280, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Usnesení č. RM 18 06 30 02
Rada města projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu Rady města Děčín a
ruší
Jednací řád Rady města Děčín schválený usnesením rady města č. RM 10 22 30 02 ze dne
21. prosince 2010 a po úpravě
vydává
Jednací řád Rady města Děčín s účinnosti od 1. dubna 2018.
Usnesení č. RM 18 06 30 03
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. dubna 2018.
Usnesení č. RM 18 06 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, Mgr. Karin Macháčkovou z funkce členky komise prevence
kriminality.
Usnesení č. RM 18 06 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2017 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 20/2018 – č. RO 35/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2018 o 27.888 tis. Kč a zvýšení výdajů r. 2018 o 27.888 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 06 35 02
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 31.12.2017 a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 18 06 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
ve II. pololetí 2017 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 06 36 01
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru
č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti
porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet prostřednictvím denostupňů
v poměru daného roku a tzv. normového roku (50letý průměr), pro objektivní
vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť
tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji
zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení
osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců magistrátu.
Usnesení č. RM 18 06 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Výměna oken v objektu Mírové
náměstí č.p. 242, Děčín IV“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 06 36 03
Rada města projednala projekt „Týden (nejen) pro seniory v roce 2018“ a
schvaluje
podání žádosti o podporu do Fondu Ústeckého kraje na projekt „Týden (nejen) pro seniory
v roce 2018“ o předpokládaných min. nákladech 140.400,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 18 06 37 01
Rada města projednala žádost paní Z. K. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Z. K.
v celkové výši 19.343,00 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 06 37 02
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. 23 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana R. F. na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2018, za
nájemné 900,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 04/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem R. F.
Usnesení č. RM 18 06 37 03
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. 16 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana P. P. na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2018, za
nájemné 600,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 05/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem P. P.
Usnesení č. RM 18 06 37 04
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5 - 7 k pořízení služeb, materiálu
a majetku města a po doplnění důvodové zprávy
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, čl. 7, odst. 1.) písmene d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele,
2. vypracování projektové dokumentace Zámek Děčín - Obnova Dlouhé jízdy Ing. arch.
Jaroslavem Svěrkem, Vilímovská 1581/18, 160 00 Praha - Dejvice, IČO: 165 15 901,
v hodnotě 459.000,00 Kč (není plátce DPH) včetně autorského dozoru za cenu
54.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 06 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. p. č. 1253/1, 1263, 1248, 842/10, 842/14, 1246/1, 1244,
1243/1, 1242, 1055/6 a st. p. č. 232 vše v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. p. č. 1253/1, 1263, 1248, 842/10, 842/14, 1246/1, 1244, 1243/1,
1242, 1055/6 a st. p. č. 232 vše v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 06 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 673/1, 2891/3 a 3000 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 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. 673/1, 2891/3 a 3000 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 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 06 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2648/1, 2085, 2098, 2106, 2053, 2009/2, 2151 a 2152/1
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2648/1, 2085, 2098, 2106, 2053, 2009/2, 2151 a 2152/1 v k. ú.
Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 06 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1532/1 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 uvedené pozemky za
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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. 1532/1 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 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 06 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1962 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1962 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 06 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení
a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č.118 o výměře 392 m2 v k. ú.
Děčín formou dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“
činí 901.600,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení a
•

s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
chůze a jízdy (služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p. č. 117, p. č. 119
a p. č. 123/3 v k. ú. Děčín;

•

s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby
pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne
uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření
několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Prodávající
na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený
ve studii pro prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr
kupujícího je pro něj akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně, studie
zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a smlouva
nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj
akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti
a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. Náklady na zpracování studie
zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany
prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani
v případě jeho neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů
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ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva zrušena či jinak
odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín
realizovat jiný záměr, než který předloží kupujícímu ve studii zástavby, která bude
přílohou kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě
odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu pozemek
v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy;
•

s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města
Děčín, a to na dobu 10 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako
právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.

Usnesení č. RM 18 06 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Dolní
Žleb.
Usnesení č. RM 18 06 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3656/4 o výměře 12 m2
a části pozemků dle geometrického plánu č. 4020-121/2017 nově ozn. jako p. p. č. 3652/1
o výměře 210 m2, p. č. 3652/2 - díl „c“ o výměře 51 m2, p. č. 3658/7 - díl „b“ o výměře
0,48 m2, p. č. 3656/1 - díl „i“ o výměře 246 m2, p. č. 3656/3 o výměře 78 m2 a díl „f“ o výměře
13 m2, v k. ú. Podmokly, s podmínkou zatížení pozemku, dle geometrického plánu č. 4020121/2017 nově ozn. jako p. p. č. 3652/2, služebností inženýrské sítě – práva umístění,
užívání a údržby podzemního vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín,
bezúplatně.
Usnesení č. RM 18 06 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1 419 m2, p. č. 348/8
o výměře 1 348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2 vše v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. V. P. za cenu 309.500,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 06 37 16
Rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 405/14 o výměře 149 m2, p. č. 405/16
o výměře 290 m2 a p. č. 416/4 o výměře 163 m2 v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem
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od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 18 06 37 17
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vykoupit pozemek p. č. 276/105 o výměře 1 243 m2, p. č. 276/106
o výměře 77 m2, p. č. 276/107 o výměře 106 m2, p. č. 240/5 o výměře 409 m2, p. č. 184/7
o výměře 958 m2, p. č. 184/6 o výměře 1 741 m2, p. č. 184/8 o výměře 1 201 m2 a p. č. 184/3
o výměře 363 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína, z majetku paní K. T.
Usnesení č. RM 18 06 37 18
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a po doplnění důvodové zprávy
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 7
ods.1 písmeno d) v souvislosti s havarijním stavem venkovní areálové kanalizace
a novou kanalizační přípojkou v areálu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I,
2. Ing. arch. Stránského Vlastimila, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Prokopa Holého
113/20 jako zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci venkovní areálové
kanalizace a novou kanalizační přípojku v areálu SD Střelnice, Labská 691/23,
Děčín I, za cenu ve výši 245.000,00 Kč bez DPH vč. výkonu autorského dozoru za
cenu ve výši 28.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 18 06 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2677/1 o výměře 450 m² v k. ú.
Děčín mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s.o., Dlážděná
1003/7, Praha, zast. Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 31, Ústí
nad Labem, za nájemné ve výši 18.000 Kč/rok, jako zařízení staveniště k realizaci stavby
„Rekonstrukce bytových jednotek ul. Krokova 825/17, Děčín, na sociální bydlení“, na dobu
neurčitou, a to s účinností od 01.05.2018.
Usnesení č. RM 18 06 37 20
Rada města projednala záměr realizace vybudování nového sociálního zařízení v objektu
Mateřské školy Děčín I, ul. Pohraniční 455/34 a
schvaluje
záměr realizace vybudování nového sociálního zařízení v objektu Mateřské školy Děčín I,
ul. Pohraniční 455/34.
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Usnesení č. RM 18 06 37 21
Rada města projednala nutnost odborné opravy terasy u Zahradnického domu na jižních
zahradách zámeckého areálu v Děčíně a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města, dle čl. 7, odst. 1.) písmene d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního
zřetele pro akci - Oprava části terasy u Zahradnického domu na jižních zahradách
zámeckého areálu v Děčíně a
pověřuje
ředitelku Zámku Děčín p.o., paní Ing. Ivetu Krupičkovou k podpisu smlouvy o dílo v hodnotě
500.277,60 Kč vč. DPH s firmou CHEOPS DC s.r.o., Marie Majerové 966/12, 405 02
Děčín VI, IČO: 272 64 386.
Usnesení č. RM 18 06 39 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2018
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, zástupkyně ředitelky - zástupkyně statutárního
orgánu p. Jaroslava Hejmalíčková,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,Ph.D.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková,
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák,
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Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 18 06 39 02
Rada města projednala Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
statutárního města Děčín za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2017 a
schvaluje
Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací statutárního města Děčín
za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní
závěrky k rozvahovému dni 31.12.2017
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, zástupkyně ředitelky - zástupkyně statutárního
orgánu p. Jaroslava,Hejmalíčková,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík, Ph.D.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková,
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 18 06 39 03
Rada města projednala žádost Pedagogického centra Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s., IČ 25497405, se sídlem Pionýrů 2806,
434 01 Most o poskytnutí dotace na rok 2018 a
rozhodla
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1. o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem, zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, o. p. s. ve výši 50 tis. Kč na činnost pobočky
Děčín v roce 2018,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 18 06 39 04
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková
organizace o pořízení movitého majetku a převod 100.000,00 Kč z rezervního fondu
do fondu investic a
souhlasí
s pořízením 2 ks plynových sporáků s elektrickou troubou v předpokládané výši
217.800,00 Kč s DPH a použitím části rezervního fondu ve výši 100.000,00 Kč k posílení
fondu investic.
Usnesení č. RM 18 06 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 19/2018, tj. snížení výdajů § 3111 - MŠ Liliova - plynový sporák
s troubou - kap. část o 120 tis. Kč a navýšení výdajů § 3111 - MŠ Liliova - 2 plynové sporáky
s troubou - kap. část o 120 tis. Kč z důvodu změny názvu závazného ukazatele.
Usnesení č. RM 18 06 39 06
Rada města projednala návrh Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
na úpravu ceníku vstupného na zámek Děčín a
schvaluje
změnu ceníku vstupného na zámek Děčín s účinností od 01.04.2018:
1. prohlídkový okruh: dospělí 100,00 Kč, senioři/studenti 80,00 Kč, děti 50,00 Kč, rodinné
260,00 Kč;
2. prohlídkový okruh: dospělí 100,00 Kč, senioři/studenti 80,00 Kč, děti 50,00 Kč, rodinné
260,00 Kč;
Barokní perly: dospělí 100,00 Kč, senioři/studenti 80,00 Kč, děti 50,00 Kč, rodinné
260,00 Kč;
Libovolné dva okruhy: dospělí 170,00 Kč, senioři/studenti 130,00 Kč, děti 80,00 Kč;
Všechny 3 okruhy: dospělí 260,00 Kč, senioři/studenti 180,00 Kč, děti 120,00 Kč;
Růžová zahrada: dospělí 20,00 Kč, senioři/studenti 20,00 Kč, děti 10,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 06 39 07
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 100.000,00 Kč od NADACE ČEZ z programu Podpora
regionů v roce 2018.
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Usnesení č. RM 18 06 39 08
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, příspěvková organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích
jmenuje
konkursní komisi ve složení: Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Bc. Iva Bajerová, Bc. Pavla
Pospíšilová, Mgr. Jiřina Machačková, Mgr. Vladimíra Vosecká, p. Marie Hladíková a
pověřuje
paní Hanu Kalfářovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
s přizváním Mgr. Marie Blažkové, primátorky města Děčín, jako odborníka s hlasem
poradním.
Usnesení č. RM 18 06 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, 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 3.912,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 2 žáky v období od 26.03.2018 do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 18 06 39 10
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Alenu Vrbskou a Mgr. Pavla Žatečku.
Usnesení č. RM 18 06 39 11
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z provozních důvodů v termínech 30.04.2018
a 07.05.2018.
Usnesení č. RM 18 06 39 12
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 Děčínská
sportovní p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 k uzavření nájemních smluv včetně
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ceníku s provozovateli zábavných atrakcí a prodejních stánků na nájem pozemků v rámci
pořádaných akcí Městských slavností Děčín 2018 a k uzavření smluv s partnery a po úpravě
souhlasí
s tímto zmocněním a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Děčínská sportovní.
Usnesení č. RM 18 06 42 01
Rada města projednala informaci o nabídce na umístění kontejnerů na textil od společnosti
TextilEco, a.s., Praha a
bere na vědomí
informaci o nabídce na umístění kontejnerů na textil od společnosti TextilEco, a.s., Praha.
Usnesení č. RM 18 06 42 02
Rada města projednala zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství města Děčína za
rok 2017 a
bere na vědomí
zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství města Děčína za rok 2017.
Usnesení č. RM 18 06 42 03
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku za účelem umístění
přístavního můstku v Děčíně, která ukončuje Smlouvu o nájmu pozemku č. O500100024 a
schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. O500100024,
2. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 3008 v k. ú.
Děčín za účelem umístění přístavního můstku mezi Povodím Labe, státní podnik se
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČO: 70890005 a statutárním městem
Děčín za cenu 10.200,00 Kč za kalendářní rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 06 42 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 18 05 42 01 a nájemní
vztah v k. ú. Lesná u Děčína a
schvaluje
1. Revokaci usnesení rady města č. RM 18 05 42 01 ze dne 06.03.2018 v plném znění
z důvodu administrativní chyby.
2. Pronájem části pozemku p. č. 631/1 o výměře 56 m2 v k. ú. Lesná u Děčína za
účelem realizace stavby „Most ev.č. DC-024P Lesná, Děčín“ - rekonstrukce mostu,
od společnosti LESY České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 106/19, Nový
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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.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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