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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 24. dubna 2018
Usnesení č. RM 18 08 29 01
Rada města
schvaluje
v plném znění revokaci usnesení rady města č. RM 15 07 50 12 ze dne 07.04.2015, týkající
se stanovení celkového počtu zaměstnanců organizační složky města - Střediska městských
služeb, kterým stanovila s účinností od 07.04.2015 celkový počet zaměstnanců organizační
složky města - Střediska městských služeb Děčín ve výši - 90 zaměstnanců a
stanoví
s účinností od 25.04.2018 celkový počet zaměstnanců organizační složky města - Střediska
městských služeb Děčín ve výši - 140 zaměstnanců.
Usnesení č. RM 18 08 29 02
Rada města po úpravě
schvaluje
návrh žádosti o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, dle §33d, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v následujících lokalitách:
• obytný dům na adrese Čsl. Partyzánů, č. p. 378, Děčín XXXII,
• obytný dům na adrese Čsl. Partyzánů č. p. 377, Děčín XXXII,
• obytné domy na adrese K. H. Borovského, č. p. 325, 326, 327, 328, Děčín XXXII,
• obytné domy na adrese K. H. Borovského č. p. 329, 330, Děčín XXXII,
• obytné domy na adrese Kladenská č. p. 253 a 397, Děčín III,
• obytný dům na adrese Teplická č. p. 330, Děčín IV,
• obytný dům na adrese Krátká č. p. 845, Děčín VI, a
pověřuje
primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou k podání žádosti o vydání
opatření obecné povahy ve výše uvedených lokalitách.
Usnesení č. RM 18 08 29 03
Rada města projednala nabídku společnosti Media Park s.r.o., Koperníkova 794/6, Praha 2
uspořádání akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky „Zažijte to znovu!“ a
schvaluje

nabídku na uspořádání akce „Zažijte to znovu!“ ve variantě STANDARD.
Usnesení č. RM 18 08 31 01
Rada města projednala Memorandu o spolupráci s Destinační agenturou České středohoří
o.p.s. se sídlem Komenského 748/4, Litoměřice, IČO: 28750853 a
schvaluje
navázání spolupráce při rozvoji turistického produktu Labská stezka.
Usnesení č. RM 18 08 31 02
Rada města projednala návrh Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp.
80, Jiřetín pod Jedlovou a
schvaluje
Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp. 80, Jiřetín pod Jedlovou.
Usnesení č. RM 18 08 31 03
Rada města projednala předložené návrhy třech studií na rekonstrukci interiéru obřadní síně
statutárního města Děčín v prostorách budovy Magistrátu města Děčín a
pověřila
architekta statutárního města Děčín Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D., aby oslovil
architektonickou kancelář 3+1 architekti, Slavíčkova 1, 400 01 Ústí nad Labem
a architektonickou kancelář Ing. arch. Tomáše Eflera a Ing. arch. Martina Čtveráka,
Merboltice 14, 405 02 Děčín 2, s požadavkem na zapracování připomínek rady města
do svých studií, popř. předložení společného návrhu.
Usnesení č. RM 18 08 31 05
Rada města projednala návrh na sloučení smluv o svozu, sběru a odstranění nebo využití
směsného komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního odpadu, včetně úplaty
za dočasné přenechání sběrných nádob s Technickými službami Děčín a.s. a
schvaluje
1. Uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě č. 31200603, 312022845, 322000058
o svozu, sběru a odstranění nebo využití směsného komunálního odpadu
a vytříděných složek komunálního odpadu, včetně úplaty za dočasné přenechání
sběrných nádob.
2. Dohodu o ukončení smlouvy č. 312022845, 322000058 o svozu, sběru a odstranění
nebo využití směsného komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního
odpadu, včetně úplaty za dočasné přenechání sběrných nádob.
3. Dodatek č. 2/2018 ke smlouvě č. 31200603 o svozu, sběru a odstranění nebo využití
směsného komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního odpadu, včetně
úplaty za dočasné přenechání sběrných nádob.
Usnesení č. RM 18 08 32 01
Rada města projednala žádost obce Dolní Habartice uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení
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údaje o místu trvalého pobytu podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
uzavření této smlouvy.
Usnesení č. RM 18 08 32 02
Rada města projednala žádost obce Heřmanov uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
uzavření této smlouvy.
Usnesení č. RM 18 08 32 03
Rada města projednala žádost obce Hřensko uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
uzavření této smlouvy.
Usnesení č. RM 18 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 47/2018 – č. RO 59/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2018 o 5.375 tis. Kč a zvýšení výdajů r. 2018 o 5.375 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 08 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava opěrné
zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV-Podmokly“, v přepokládané hodnotě 3.140.000,00 Kč bez
DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 08 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov - ZATEPLENÍ ZŠ“ (předpokládaná
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hodnota 46 mil. Kč bez DPH) s tím, že v roce 2018 bude realizována I. etapa
v předpokládaném třetinovém finančním objemu a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení,
2. hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 08 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné
zakázce s názvem „Zateplení Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13“ (předpokládaná
hodnota 12,4 mil. Kč bez DPH), a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení,
2. hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 08 36 04
Rada města projednala informace k výstavbě objektu azylového domu a noclehárny a
rozhodla
pozastavit projekční práce na projektu „Optimalizace kapacit azylového domu a noclehárny“.
Usnesení č. RM 18 08 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1176/3 a 1180/1 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovod - stavba DC 007 265, Děčín, náhrada zdrojů Bynov VP – Nová Ves
a Bynov SP + Nový Pramen) 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 30 Kč/m2 + ostatní náklady +
DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1176/3 a 1180/1 oba v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod stavba DC 007 265, Děčín, náhrada zdrojů Bynov VP – Nová Ves a Bynov SP +
Nový Pramen) 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 30 Kč/m2 + ostatní náklady +
DPH.
Usnesení č. RM 18 08 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. č. 1557/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (kanalizace - stavba DC 007
025) 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 08 37 03
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva umístění a provozování kanalizačního potrubí pro
odvedení dešťových vod v rámci stavby „Děčín – Horní Oldřichov – dešťová
kanalizace“ na částech pozemku p. č. 1584/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro
oprávněného-statutární město Děčín, od povinného-Správa železniční dopravní
cesty, st. organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, za cenu 49.600,00 Kč + DPH v platné výši a
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení – služebnosti inženýrské sítě pro
zřízení věcného břemene práva umístění a provozování kanalizačního potrubí pro
odvedení dešťových vod v rámci stavby „Děčín – Horní Oldřichov – dešťová
kanalizace“ na částech pozemku p. č. 1584/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro
oprávněného-statutární město Děčín, od povinného-Správa železniční dopravní
cesty, st. organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, za cenu 49.600,00 Kč + DPH v platné výši.
Usnesení č. RM 18 08 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2277, 2923 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. 2277, 2923 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 08 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1205 o výměře cca 350 m2, jako
zázemí k nemovitosti na pozemku p. č. 1201 v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 18 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 387/2 o výměře 325 m2 v k. ú. Loubí u Děčína za účelem užívání
jako zahrada pro E. D. za cenu 3.250 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 08 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu částí pozemků v k. ú.
Nebočady a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu částí pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1 o výměře cca
690 m2 v k. ú. Nebočady s J. K. a panem R. K. dohodou ke dni 30.06.2018.
Usnesení č. RM 18 08 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po zaměření a oddělení pozemku
pod komunikacemi.
Usnesení č. RM 18 08 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1585/23 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 18 08 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 363/6 v k. ú. Děčín
o výměře 143 m2.
Usnesení č. RM 18 08 37 11
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 118/1 a p. č. 119/1, dle
geometrického plánu č. 388-015/2018 nově ozn. jako p. p. č. 119/1 - díl „d“ o výměře 312 m2
a díl „c“ o výměře 359 m2, v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manž.
D. a O. G. za cenu 134.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 18 08 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 03 37 06 ze dne 06.02.2018, týkající se prodeje
pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb v plném znění, z důvodu žádosti
o přehodnocení ceny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 06 ze dne 22.02.2018, týkající
se prodeje pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb v plném znění,
z důvodu přehodnocení ceny a
2. prodej pozemku p. č. 252/7 o výměře 246 m2 v k. ú. Dolní Žleb, pro p. K. B. za cenu
dle znaleckého posudku č. 822-024/2018, tj. 12.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 08 37 13
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Loubí u Děčína
a v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 135/9 (dle
geometrického plánu č. 188-49/2018 se jedná o díl „a“ o výměře 251 m2) v k. ú. Loubí
u Děčína a části pozemku p. č. 1323 (dle geometrického plánu č. 898-50/2018 se jedná o díl
„a“ o výměře 159 m2) v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
50003 Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 18 08 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3542/4 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 08 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 1309/7 v k. ú.
Prostřední Žleb o výměře cca 55 m2, jako zařízení staveniště v rámci realizace akce „Lávka
DC-020L, Horní Žleb“ mezi ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 a statutárním městem Děčín, za cenu
40 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 18 08 37 16
Rada města projednala záměr realizace celkové výměny elektroinstalace v objektu Základní
školy Děčín VIII, Vojanova 178/12 a
schvaluje
záměr realizace celkové výměny elektroinstalace v objektu Základní školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12.
Usnesení č. RM 18 08 37 17
Rada města projednala záměr rozšíření bytové jednotky č. 13 na adrese Lodní 1407/6,
Děčín I o místnost nebytového prostoru a
schvaluje
záměr rozšíření bytové jednotky č. 13 na adrese Lodní 1407/6, Děčín I.
Usnesení č. RM 18 08 37 18
Rada města projednala návrh na instalaci výměníku rekuperace na výtlak kompresorů pro
ohřev sněžné jámy na zimním stadionu v Děčíně a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 7 odst. 1 bodu d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností Refri systémy, s.r.o., U Červeného mlýnku
897/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice, IČO: 01751255 na instalaci rekuperace na výtlak
kompresorů pro ohřev sněžné jámy v celkové hodnotě 652.248,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 18 08 38 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace Spolku Severka z.s. a
rozhodla
1. o poskytnutí dotace Spolku Severka z.s. ve výši 15.000,00 Kč na realizaci projektu
„Hvězdičky“,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 18 08 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku řezačky masa, rok pořízení 1999.
Usnesení č. RM 18 08 39 02
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace a
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schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 08 39 03
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z technických důvodů v termínu 30.04.2018
a 07.05.2018.
Usnesení č. RM 18 08 39 04
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z provozních důvodů v termínu 30.04.2018
a 07.05.2018.
Usnesení č. RM 18 08 39 05
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy z organizačních a technických důvodů v termínu
07.05.2018.
Usnesení č. RM 18 08 39 06
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z organizačních a technických důvodů v termínu
09.04.2018, 30.04.2018 a 07.05.2018.
Usnesení č. RM 18 08 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením klimatizačního zařízení do učebny IT a do sborovny včetně montáže
v předpokládané výši 76.439,35 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. RM 18 08 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením zahradního traktoru v předpokládané výši 80.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 18 08 39 09
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Hanu Kalfářovou a Bc. Zuzanu Mošnovou, DiS.
Usnesení č. RM 18 08 39 10
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Hanu Jašurkovou, DiS., a Ing. Tomáše Kejzlara.
Usnesení č. RM 18 08 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením 2 ks schodolezů v předpokládané výši 232.000,00 Kč včetně DPH, které budou
plně hrazeny z programu MŠMT „Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných
opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“
Usnesení č. RM 18 08 39 12
Rada města projednala návrh dokumentu „Strategický plán rozvoje školy s vyšším výskytem
žáků se ztíženými životními podmínkami“ a
schvaluje
dokument „Strategický plán rozvoje školy s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními
podmínkami“.
Usnesení č. RM 18 08 39 13
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 o udělení výjimky ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb,
materiálu a majetku města, dle článku 7, odst. 1 písm. d) ohledně výběru dodavatele
na pronájem stage včetně ozvučení a osvětlení, produkce, interpretů a stagemanagera pro
Hudební festival Labefest v rámci Městských slavností Děčín 2018 a
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schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města pro kulturní akci Hudební festival Labefest v rámci Městských slavností Děčín 2018,
která se uskuteční 11.05. a 12.05.2018, zakázku na pronájem techniky včetně generátorů
ve výši 332.000,00 Kč bez DPH a zajištění interpretů včetně stagemanagera ve výši
941.000,00 Kč bez DPH provede Agentura WINK, s.r.o.
Usnesení č. RM 18 08 39 14
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 ve výši 645.805,00 Kč.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
2. náměstek primátorky
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