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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 7. schůze rady města konané dne 10. dubna 2018

Usnesení č. RM 18 07 29 01
Rada města projednala nabídku společnosti Media Park, s.r.o., Koperníkova 794/6, Praha 2,
na uspořádání akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to znovu!“ a
schvaluje
uspořádání akce „Zažijte to znovu!“ v Děčíně dne 27.10.2018, případně v jiném vhodném
termínu.
Usnesení č. RM 18 07 29 02
Rada města
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. dne
19.04.2018 a
pověřuje
primátorku hlasováním v bodě 3) jednání valné hromady tak, aby souhlasila s navrženým
usnesením valné hromady SVS a. s.
Usnesení č. RM 18 07 29 03
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. dubna 2018 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 18 07 29 04
Rada města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
projednala

návrh společnosti České Švýcarsko o.p.s. na obsazení člena správní rady společnosti
zástupcem statutárního města Děčína a
souhlasí
se jmenováním Ing. Jiřího Anděla, CSc., do funkce člena správní rady společnosti České
Švýcarsko o.p.s. za statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 18 07 29 05
Rada města projednala žádost Českého svazu ochránců přírody Děčínsko, Krokova 790/20,
Děčín I, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na propagačních materiálech akce Den Země, která se koná
dne 19.04.2018 v Děčíně.
Usnesení č. RM 18 07 30 01
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské
komory Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 25.000,00 Kč
a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie
Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
za cenu 25.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 07 31 01
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému Radnice VERA o dva nové
moduly a
schvaluje
nákup těchto modulů a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře
programového vybavení Radnice VERA č. 2013-0859/OPO, kterým se navýší cena roční
technické podpory za informační systém Radnice VERA o 42.180,60 Kč bez DPH, jak je
uvedeno podrobně v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 18 07 31 02
Rada města projednala návrh Směrnice č. PO/101 a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 18 07 32 04
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 paní Vlastu Nešněrovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 07 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 pana Františka Vaška do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 07 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 pana Miroslava Švarce do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2018-2022.
Usnesení č. RM 18 07 34 01
Rada města projednala návrh změny Zásad postupu statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro
rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a po úpravě druhé přílohy
doporučuje
zastupitelstvu města schválit novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro
rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.
Usnesení č. RM 18 07 34 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu příspěvkové organizace Lesního úřadu
Děčín na rok 2018 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu příspěvkové organizace Lesního úřadu Děčín na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 07 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 37/2018 – č. RO 46/2018 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů, včetně změny rozpočtu u hospodářské
činnosti – Správy bytového fondu dle přílohy č. 12.
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Usnesení č. RM 18 07 35 02
Rada města projednala žádost paní Y. L. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní Y. L. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. U Starého mostu 134/12, Děčín III
ve výši 55.176,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 5.518,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 07 35 03
Rada města projednala žádost pana J. K. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem J. K. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Příčná 349/2, Děčín III ve výši
1.129.148,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 112.915,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 07 36 01
Rada města projednala návrh změn Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území
statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.
Usnesení č. RM 18 07 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Oprava venkovního výběhu – pavilon
opic“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0909/OR ze dne 20.12.2017 spočívající
v navýšení ceny díla o 263.935,80 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. V tomto dodatku jsou zohledněny i méněpráce, které nebudou
prováděny.
Usnesení č. RM 18 07 36 03
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 36/2018, tj. snížení výdajů § 3741 - ZOO Děčín, p. o. - zasíťování
expozice opic - kap. část o 2.147 tis. Kč, § 6409 - rezerva města - kap. část o 320 tis. Kč
a navýšení výdajů § 3741 – Oprava venkovního výběhu – pavilon opic - kap. část
o 2.467 tis. Kč na stavební práce a změnu názvu uvedené akce.
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Usnesení č. RM 18 07 36 04
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č. 5-7, podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem Zámek Děčín – oprava střešního pláště, sektor A a po úpravě důvodové
zprávy
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 07 36 05
Rada města projednala problematiku stavby „Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L v ul.
Oldřichovská, Děčín VIII“ a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017-0056/OR ze dne 16.02.2017 spočívající
v prodloužení termínu dokončení díla o 60 dnů.
Usnesení č. RM 18 07 36 06
Rada města projednala informaci o konání valné hromady Asociace měst pro cyklisty a
pověřuje
1. Mgr. Jiřího Veselého, úředníka odd. strategického rozvoje a řízení projektů odboru
rozvoje k jednání a hlasování na valné hromadě zájmového sdružení právnických
osob Asociace měst pro cyklisty,
2. primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podpisu pověření
k jednání a hlasování na valné hromadě pro Mgr. Jiřího Veselého.
Usnesení č. RM 18 07 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 551 a p. č. 662 oba v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (kanalizace stavba DC 007 227) 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 1.000,00 Kč + DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 07 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 944 a p. č. 963/1 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod
a kanalizace - stavba DC 007 207) 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 1.000 Kč/síť, tj. 2.000,00 Kč za stavbu +
DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 07 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. 1214/2 a 862/1 oba v k. ú. Horní Oldřichov a p. č. 837/63
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 a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1214/2 a 862/1 oba v k. ú. Horní Oldřichov a p. č. 837/63 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 07 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 87 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. 87 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 07 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 392/5 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č.
422 v k. ú. Podmokly 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 pozemku p. č. 422 v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 392/5 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
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provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č.
422 v k. ú. Podmokly 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 pozemku p. č. 422 v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 07 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1112/2, 1112/3 a 1120/4 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. 1112/2, 1112/3 a 1120/4 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 07 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1216, 899/53 v k. ú. Horní Oldřichov 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. 1216, 899/53 v k. ú. Horní Oldřichov 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 07 37 08
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení kabelů veřejného osvětlení v rámci stavby „veřejné
osvětlení – ul. Klicperova, Děčín XXXI“ na pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Křešice u Děčína pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – manželů M. a J. Š. za cenu
8.500,00 Kč.
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Usnesení č. RM 18 07 37 09
Rada města projednala žádost Povodí Ohře s.p., závod Terezín, Pražská 319, Terezín
o vydání souhlasného stanoviska k využití části pozemku p. č. 3220/1 v k. ú. Podmokly jako
mezideponie v rámci realizace akce: „Štěrková přehrážka Chrochvice - těžení nánosu“ a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska k využití části
pozemku p.č. 3220/1 v k.ú. Podmokly jako mezideponie v rámci realizace akce: „Štěrková
přehrážka Chrochvice – těžení nánosů“ za následujících podmínek:
1. zahájení prací proběhne až po provedení druhé seče travního porostu
(předpokládaný termín – konec srpna, začátek září),
2. před zahájením akce bude zhotovitelem vyzván nájemce pozemku Zemědělství
Malšovice s.r.o. k odsouhlasení termínu zahájení prací,
3. nebude docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých místních komunikací
a jejich příslušenství,
4. v průběhu stavby bude prováděn pravidelný úklid místních komunikací. Po dokončení
akce budou povrchy z AB v případě znečištění řádně očištěny a umyty,
5. v průběhu stavby bude umožněn průchod pro pěší po lávce přes Chrochvický potok,
6. provádějící organizace v případě poškození používaných přilehlých komunikací,
uvede tyto do původního stavu. Stejně bude postupováno v případě poškození jiného
zařízení a zeleně,
7. s ohledem na omezené šířkové uspořádání místních komunikací není možné
odstavovat staveništní techniku na místních komunikacích,
8. před zahájením stavby je nutné osazení dopravního značení, upozorňujícího
na probíhající stavbu a případná dopravní omezení,
9. bude zachován průjezd především pro vozidla integrovaného záchranného systému
HZS a ZS,
10. po ukončení prací bude mezideponie neprodleně odstraněna z pozemku p. č. 3220/1
v k. ú. Podmokly,
11. v případě nedodržení stanovených podmínek vystavuje se daná organizace možnosti
uplatnění sankcí.
Usnesení č. RM 18 07 37 10
Rada města projednala informaci k problematice pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 07 37 11
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
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 252/1 o výměře cca 82 m2 v k. ú. Děčín
mezi statutárním městem Děčín a ČR - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za účelem provozování pozemní části přístavu s využitím
pro krátkodobé stání malých plavidel, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 07 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Loubí u Děčína pro manž.
H. a Z. S. na zahradu k domu, za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 07 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 18 02 37 14 ze dne 23.01.2018, týkající se
pronájmu částí pozemků p. č. 1003 a 1009/1 v k. ú. Děčín, v plném znění,
2. pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 10 m2 a části p. č. 1009/1 o výměře
cca 41 m2 vše v k. ú. Děčín, na zahradu, pro pana V. F. za cenu 292 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 18 07 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 180/1 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město pro paní
A. Ž. za účelem vybudování vjezdu na zahradu ve vlastnictví žadatelky, za cenu 24 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m 2,
p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín o výměře stanovené
geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 07 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 389, dle
geometrického plánu č. 4059-2/2018 nově ozn. jako p. p. č. 389/2 o výměře 82 m2, v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 18 07 37 20
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva umístění a provozování odvedení dešťových vod
v rámci stavby „Děčín – Horní Oldřichov – dešťová kanalizace“ na částech pozemků
p. č. 1573/2 a p. č. 1299/1 v k. ú. Horní Oldřichov pro oprávněného-statutární město
Děčín, od povinného-Povodí Ohře, st. podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova
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4219, 43003 Chomutov, za cenu stanovenou takto: rozsah VB včetně ochranného
pásma x nájemné pro danou lokalitu 28,75 Kč/m2/rok x 5 let, minimálně 1.100,00 Kč
+ DPH v platné výši a
2. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti práva umístění a provozování odvedení dešťových vod v rámci stavby
„Děčín – Horní Oldřichov – dešťová kanalizace“ na částech pozemků p. č. 1573/2
a p. č. 1299/1 v k. ú. Horní Oldřichov pro oprávněného-statutární město Děčín,
od povinného-Povodí Ohře, st. podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219,
43003 Chomutov, za cenu stanovenou takto: rozsah VB včetně ochranného pásma x
nájemné pro danou lokalitu 28,75 Kč/m2/rok x 5 let, minimálně 1.100,00 Kč + DPH
v platné výši.
Usnesení č. RM 18 07 37 21
Rada města projednala žádost paní A. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní A. M.
v celkové výši 9.804,94 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 07 37 22
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky - Odstranění skalního výchozu
na pozemku p. č. 425/1, v k. ú. Podmokly, ul. Teplická, Děčín a
rozhodla
o vystavení objednávky na provedení víceprací v rámci veřejné zakázky - Odstranění
skalního výchozu na pozemku p. č. 425/1, v k. ú. Podmokly, ul. Teplická, Děčín, ve výši
78.680,25 Kč vč. DPH (65.025,00 Kč bez DPH), pro firmu AZ Sanace a.s., Pražská 53/37,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25033514, dle důvodové zprávy. Navýšení ceny veřejné
zakázky je zejména za montáž, demontáž a pronájem provizorního záchytného plotu, který
byl z důvodu reálného nebezpečí skalního řícení, před zajištěním skalního výchozu
ochrannou sítí umožňující demolici, vybudován v prostoru pod patou svahu a nebyl součástí
původní dokumentace zpracované Ing. Alexandrem Kačorou.
Usnesení č. RM 18 07 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 17 37 34 ze dne 10.10.2017 v plném znění.
Usnesení č. RM 18 07 37 24
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
ruší

10

pověření 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 ze dne 22.02.2018
na základě usnesení rady města č. RM 18 04 37 01 v celém rozsahu a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího
odboru místního hospodářství k zastupování statutárního města v těchto právních úkonech:
1. ve všech řízeních podle zákonů č. 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 416/2009 Sb., vždy
v platném znění a souvisejících předpisech a
2. ve všech řízeních podle zákonů č. 326/2004 Sb., 100/2001 Sb., 449/2001 Sb.,
99/2004 Sb., 289/1995 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 201/2012 Sb., 274/2001
Sb., 185/2001 Sb., vždy v platném znění a souvisejících předpisech 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 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění,
3. udělování plné moci třetím subjektům pro zajištění inženýrské činnosti ve vazbě
na stavební akce a majetek statutárního města
4. ve věci vyřizování „Žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“,
a to v objektech ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 18 07 37 25
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky - Zabezpečení pískovcových objektů
na Via Ferratě Pastýřská stěna v Děčíně a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0027/OR ze dne 25.01.2018 spočívající
v navýšení ceny díla o 144.400,00 Kč bez DPH v předloženém znění. Navýšená cena díla je
za obnovu nestabilní zídky a za sanaci pískovcových bloků u kterých hrozí řícení. Tyto práce
jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a k bezpečnému provozu ferraty a nebyly zahrnuty
v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku.
Usnesení č. RM 18 07 38 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
statutárnímu městu Děčín Ústeckým krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
na rok 2018 a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu
Děčín Ústeckým krajem na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2018.
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Usnesení č. RM 18 07 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro
rok 2018 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních
věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 07 38 03
Rada města projednala návrhy na poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti
sociálních věcí pro rok 2018 a
rozhodla
o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2018 u žádostí
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín - „Doprava na ozdravný pobyt
Hotel Koliba“- 10.000,00 Kč,
2. Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s. - „Půjčovna pomůcek, klub SP“ - 20.000,00 Kč,
3. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s - „Zajištění konzultační činnosti pro správní obvod
města Děčín – činnost odborného konzultanta“ - 12.500,00 Kč,
4. Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Děčín - „Zapojený senior“ 10.000,00 Kč,
5. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - „Průvodcovské a předčitatelské služby“ 14.000,00 Kč,
6. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - „Sociální rehabilitace“ - 14.000,00 Kč,
7. Domov důchodců Bystřany - „Pečovatelský set/Domov pro seniory“ - 0,00 Kč,
8. Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace - „Domov pro seniory“ 0,00 Kč,
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 07 38 04
Rada města projednala žádost Diakonie ČCE - středisko Praha o poskytnutí mimořádné
dotace ve výši 45.000,00 Kč a
rozhodla
1. o poskytnutí mimořádné dotace Diakonii ČCE - středisko Praha ve výši 45.000,00 Kč
na zajištění služby Rané péče na území města Děčín,
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 18 07 38 05
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti
na ubytovně pro seniory a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení obytné místnosti na ubytovně pro seniory, Krásnostudenecká
1362/104a, Děčín 6, panu J. M. z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 18 07 38 06
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. 15
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 07 39 01
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin v době velikonočních
prázdnin a
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin základních škol ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, včetně jejího odloučeného pracoviště ZŠ Děčín XVII, Sv. Čecha 7,
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace ve školním roce 2017/2018 v době velikonočních prázdnin.
Usnesení č. RM 18 07 39 02
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy z technických důvodů v termínu 30.04.2018.
Usnesení č. RM 18 07 39 03
Rada města projednala žádost ředitele/ředitelky:
• Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
• Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace,
• Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd od 01.09.2018, a to v Základní škole Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín
IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII,
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Vojanova 178/12, příspěvková organizace, Základní škole Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 18 07 39 04
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Lenku Nachtmanovou a Bc. Jana Havlíčka.
Usnesení č. RM 18 07 39 05
Rada města projednala předloženou informaci o prázdninovém provozu mateřských škol a
bere na vědomí
informaci o prázdninovém provozu mateřských škol v Děčíně v měsíci červenci a srpnu
2018.
Usnesení č. RM 18 07 39 06
Rada města projednala návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2018 a
rozhodla
1. poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2018
u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč:
• Sportovní klub Děčín, z.s. - 45. ročník celostátního turnaje v tenisu, kvalifikace
na MČR: 17.000,00 Kč,
• Basketbalový klub z.s. - Sportovní liga základní škol v basketbalu o Pohár
ministra školství: 49.000,00 Kč,
• Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecké závody Děčínské sprinty 2018:
40.000,00 Kč a
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2018 subjektům
pracujícím v oblasti sportu pro rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 07 39 07
Rada města projednala žádost spolku Čtvrtlístek z.s., Buková 397/2A, Žižkov, 130 00 Praha,
IČ 227 57 490 o dotaci na VII. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek 2018“
a
rozhodla
poskytnou finanční dotaci ve výši 30.000,00 Kč na kulturní akci VII. ročník soutěžní přehlídky
mladých recitátorů „Čtvrtlístek 2018“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 07 39 08
Rada města projednala návrh dokumentu „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem
žáků se ztíženými životními podmínkami“ a po úpravě důvodové zprávy
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit dokument „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem
žáků se ztíženými životními podmínkami“.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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