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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 15. května 2018

Usnesení č. RM 18 09 29 01
Rada města
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje a.s. dne 17.05.2018.
Usnesení č. RM 18 09 29 02
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 31. května 2018 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 18 09 29 03
Rada města projednala návrh na stanovení počtu kmenových zaměstnanců a
stanoví
s účinností od 01.06.2018 počet kmenových zaměstnanců organizační složky města –
Střediska městských služeb ve výši 26 kmenových zaměstnanců.
Usnesení č. RM 18 09 30 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů mezi
statutárním městem Děčín a řediteli příspěvkových organizací statutárního města Děčín,
které dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice
č. 95/46/ES musí splnit povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Usnesení č. RM 18 09 31 03
Rada města projednala návrh studie na rekonstrukci interiéru obřadní síně statutárního
města Děčín v prostorách budovy Magistrátu města Děčín a

schvaluje
studii na rekonstrukci interiéru obřadní síně statutárního města Děčín v prostorách budovy
Magistrátu města Děčín zpracovnou architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáš Efler
a Ing. arch. Martin Čtverák, Merboltice 14, 405 02 Děčín 2.
Usnesení č. RM 18 09 31 04
Rada města projednala návrh na zpracování prováděcí stavební dokumentace
na rekonstrukci interiéru obřadní síně statutárního města Děčín v prostorách Magistrátu
města Děčín a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, v platném znění, na zpracování prováděcí stavební dokumentace
na rekonstrukci interiéru obřadní síně statutárního města Děčín v prostorách
Magistrátu města Děčín a
2. uzavření smlouvy na zpracování prováděcí stavební dokumentace na rekonstrukci
interiéru obřadní síně statutárního města Děčín v prostorách Magistrátu města Děčín
s architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáš Efler a Ing. arch. Martin Čtverák,
Merboltice 14, 405 02 Děčín 2.
Usnesení č. RM 18 09 32 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 18 04 32 01 ze dne
20.02.2018 o žádosti o pověření provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie
člena zastupitelstva Mgr. Milana Rosenkrance a v plném znění
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 04 32 01 ze dne 20.02.2018 o žádosti provedení
svatebního obřadu a užití primátorské insignie člena zastupitelstva Mgr. Milana Rosenkrance
v plném znění z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 18 09 32 02
Rada města projednala v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů žádost zastupitele pana
Václava Němečka k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne
02.06.2018 v 15:00 hodin a
pověřuje
zastupitele pana Václava Němečka provedením svatebního obřadu dne 02.06.2018
v 15:00 hodin.
Usnesení č. RM 18 09 32 03
Rada města projednala v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů žádost zastupitele pana
Václava Němečka k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne
11.08.2018 v 10:00 hodin a
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pověřuje
zastupitele pana Václava Němečka provedením svatebního obřadu dne 11.08.2018
v 10:00 hodin.
Usnesení č. RM 18 09 33 01
Rada města projednala zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy
č. 1.
Usnesení č. RM 18 09 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 60/2018 – č. RO 71/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2018 o 832 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 832 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 09 35 02
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi v I. čtvrtletí
2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 09 35 03
Rada města projednala žádost pana J. Š. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné
včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení nájmu
bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Hudečkova 669/4, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za
příslušenství – náklady řízení, bez příslušenství – poplatku z prodlení.
Usnesení č. RM 18 09 35 04
Rada města projednala žádost paní R. H. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné
včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení nájmu
bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu V Sídlišti 391, Děčín XXXII a
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doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za nájemné
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu včetně nákladů řízení, bez příslušenství –
poplatku z prodlení.
Usnesení č. RM 18 09 36 01
Rada města projednala složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k vyhlášené veřejné zakázce s názvem “Zateplení Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13“,
a tuto
jmenuje
ve složení:
Lukáš Trnka (náhr. Jaroslav Hrouda) - ANO;
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Šárka Zimová Dostálová) - VPM;
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ;
PhDr. Stanislava Holíková (náhr. Vladimír Janda) - TOP 09;
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD;
Denisa Baštrnáková (náhr. Ing. Věra Havlová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 18 09 36 02
Rada města projednala složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k vyhlášené veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov - ZATEPLENÍ
ZŠ “, a tuto
jmenuje
ve složení:
Lukáš Trnka (náhr. Ing. Martin Weiss) - ANO;
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Šárka Zimová Dostálová) - VPM;
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ;
Vladimír Janda (náhr. PhDr. Stanislava Holíková) - TOP 09;
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD;
Barbora Hercíková (náhr. Ing. Věra Havlová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 18 09 36 03
Rada města projednala informace zaslané Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a
schvaluje
poskytnutí příspěvku na krytí nákladů 4. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje ve výši
5.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 09 36 04
Rada města projednala problematiku projektu Škola pro všechny a v případě pozdního
sdělení informace poskytovatele dotace o úspěchu/neúspěchu žádosti o dotaci
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1. realizaci projektu Škola pro všechny po dobu 5 měsíců od 01.09.2018 do 31.01.2019,
následně bude projekt ukončen v případě zamítnutí žádosti o dotaci,
2. financování projektu Škola pro všechny po dobu 5 měsíců od 01.09.2018
do 31.01.2019 z rezervy města v přibližné výši 3.750.000,00 Kč,
3. spolufinancování a předfinancování projektu pro rok 2018 v případě schválení žádosti
o dotaci z rezervy města.
Usnesení č. RM 18 09 36 05
Rada města projednala výsledky hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu
města Děčín a tyto
potvrzuje
a
schvaluje
zahájení přípravy realizace projektů:
- Dětské dopravní hřiště,
- Houpačky pro radost,
- Obnova kašny na Masarykově náměstí,
- Zatraktivnění jihozápadního Děčín,
- Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu,
- Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce,
- Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků,
- Chceme se toulat v Březinách,
- Workoutové hřiště v Březinách,
- Březiny – záchrana lípy,
- Basketbalové koše pro Děčín.
Usnesení č. RM 18 09 36 06
Rada města projednala návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Děčín II.
Usnesení č. RM 18 09 36 07
Rada města projednala potřebu tvorby návazných strategických dokumentů a zavedení
normy ISO 27001 a
schvaluje
záměr realizace projektu „Strategické dokumenty a zavedení normy ISO 27001“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Strategické dokumenty a zavedení normy ISO
27001“ do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa,
sociální inovace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost
v celkové předpokládané výši 3.927.000,00 Kč vč. DPH (3.245.454,55 Kč bez DPH),
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2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v odhadované výši
3.927.000,00 Kč včetně DPH (3.245.454,55 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 196.350,00 Kč včetně DPH (162.272,73 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 18 09 36 08
Rada města projednala v souladu s platnou Směrnicí č. 5-7 podmínky realizace na veřejnou
zakázku s názvem „Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 18 06A 36 02 ze dne 03.04.2018 v plném znění
z důvodu neuzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SANAP s.r.o., Marie Pomocné
291, Litoměřice, IČO 41324714,
2. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
3. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena;
4. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 18 09 36 09
Rada města projednala problematiku stavby „Lesní cesta - Chmelník“ a
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0039/OR ze dne 30.01.2017 spočívající
v navýšení ceny díla ve výši 277.965,97 Kč bez DPH, 336.338,82 Kč vč. DPH a prodloužení
termínu dokončení stavebních prací o 20 dnů. Navýšení ceny díla je za stavební práce, které
jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné.
Usnesení č. RM 18 09 36 10
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 72/2018, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 337 tis. Kč, a navýšení výdajů § 2212 - Lesní cesta Chmelník - kap. část o 337 tis. Kč
na stavební práce výše uvedené akce.
Usnesení č. RM 18 09 37 01
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. 7 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana P. Z. na dobu neurčitou s účinností od 17.05.2018, za
nájemné 900,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 06/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a P. Z.
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Usnesení č. RM 18 09 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. 8 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana P. Z. na dobu neurčitou s účinností od 17.05.2018, za
nájemné 900,00 Kč za měsíc, včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 07/2018-SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a P. Z.
Usnesení č. RM 18 09 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Nebočady a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 39 v k. ú. Nebočady věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (kanalizace-stavba DC 007 188) včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 09 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2899, 2907, 2908, 2982, 2984, 2994 v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovod a kanalizace-stavba DC 007 217) 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 + DPH + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 18 09 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1015/1, 1232, 1231/2, 1231/1, 1014/16, 1229, 1228, 980,
1216, 984/1, 899/49, 1230/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodstavba DC 007 048) 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 1.000,00 Kč + ostatní náklady +
DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1015/1, 1232, 1231/2, 1231/1, 1014/16, 1229, 1228, 980, 1216,
984/1, 899/49, 1230/1 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod-stavba
DC 007 048) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
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za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu 1.000,00 Kč + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 18 09 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2826 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 uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2826 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 uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 09 37 08
Rada města projednala návrh na propachtování pozemků v k. ú. Hoštice nad Labem a
schvaluje
zveřejnění záměru města propachtovat pozemek p. č. 166/1 o výměře 143 m2, část pozemku
p. č. 719/2 o výměře cca 300 m2, pozemek p. č. 719/3 o výměře 656 m2 a část pozemku p. č.
719/4 o výměře cca 530 m2 v k. ú. Hoštice nad Labem.
Usnesení č. RM 18 09 37 09
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 1717/1, p. č. 1717/2
a p. č. 1717/3 vše v k. ú. Děčín o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 09 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1218/1 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 09 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 18 03 37 07 ze dne 06.02.2018, týkající se prodeje
pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 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 07 ze dne 22.02.2018, týkající
se prodeje pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 v k. ú. Dolní Žleb v plném znění,
z důvodu přehodnocení ceny a
2. prodej pozemku p. č. 172/8 o výměře 487 m2 v k. ú. Dolní Žleb, pro manžele J. a E.
K. za cenu dle znaleckého posudku č. 803-005/2018, tj. 56.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 18 09 37 14
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku p. č. 195/4 v k. ú. Podmokly,
za účelem majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Ke Studánce a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p. č. 195/4 (dle geometrického plánu č. 4060-004/2018 se jedná
o p. č. 195/25 o výměře 56 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
spol. WeS-Trans s.r.o., Teplická 688/43, Děčín IV za cenu 1.240 Kč/m2 + ostatní
náklady a
2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – vedení kabelů a sloupu
veřejného osvětlení v ul. Ke Studánce, Děčín IV na části pozemku p. č. 195/4 v k. ú.
Podmokly pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Wes-Trans
s.r.o., Teplická 668/43, Děčín IV, bezúplatně.
Usnesení č. RM 18 09 37 15
Rada města projednala problematiku prodeje části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 14 37 21 ze dne 22.08.2017, týkající se pozemku
p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec v plném znění, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 08 04 19 ze dne 26.10.2017
týkající se pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec v plném znění, z důvodu
nových skutečností,
2. schválit prodej části pozemku p. č. 1599 v k. ú. Krásný Studenec o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana F. J. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že
kupující bere na vědomí, že účelová komunikace na pozemku st. p. č. 214 v k. ú.
Krásný Studenec je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.
Usnesení č. RM 18 09 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkajících se pozemku p. č.
863/9 v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 17 17 37 12 ze dne 10.10.2017 v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 17 20 37 14 ze dne 28.11.2017 v plném znění,
týkajících se problematiky části pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov,
a to na základě nových skutečností.
Usnesení č. RM 18 09 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků včetně objektu čp. 13 v k. ú. Děčín-Staré
Město formou dohadovacího řízení a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit prodej pozemku p. č. 99 zast. pl. o výměře 380 m2 včetně
objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemku p. č. 98, ost. pl., o výměře 1 981 m2 vše
v k. ú. Děčín-Staré Město formou dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej
činí 2.800.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, cena je stanovená dle ZP
č. 834-036/2018 o ceně obvyklé a je výchozí cenou pro toto řízení - s upozorněním, že může
v budoucnu dojít k záboru části pozemku p. č. 99 a 98 v k. ú. Děčín-Staré Město,
a to v souvislosti s výstavbou komunikace II/261 - ul. Litoměřická.
Usnesení č. RM 18 09 37 18
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
v k. ú. Bynov a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení pozemku p. č. 668/1
v k. ú. Bynov o výměře 78 m2 s manž. V. a J. N.
Usnesení č. RM 18 09 37 19
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
v k. ú. Krásný Studenec a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení pozemku p. č. 69/2
o výměře 29 m2 v k. ú. Krásný Studenec s manž. S. a K. Ž.
Usnesení č. RM 18 09 37 21
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor a
schvaluje
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ukončení nájmu garážového stání č. 14 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s manželi M. a V.
B. dohodou ke dni 15.05.2018.
Usnesení č. RM 18 09 37 22
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 922 o výměře 1 432 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, bezúplatným převodem z vlastnictví
společnosti WEFA – Bohemia, spol. s r.o., Růžová 407/10, Děčín III, do majetku města.
Usnesení č. RM 18 09 37 23
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o ukončení smluv a
schvaluje
1. ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 01/04/OSM uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a FK JUNIOR Děčín z.s. dne 01.07.2004 vč. všech následných
dodatků dohodou ke dni 31.07.2018,
2. ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Děčín a FK
JUNIOR Děčín, z.s. dne 21.10.2004 vč. všech následných dodatků dohodou ke dni
31.07.2018,
3. zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1141/1, p. č. 1141/2 a budovu
bez č. p., občanské vybavenosti na pozemku p. č. 1141/3 vše v k. ú. Děčín Podmokly a dále pozemek p. č. 3716/5, p. č. 3717/1, p. č. 3717/2 vč. budovy
občanské vybavenosti a budovy na pozemku p. č. 3717/3 vše v k. ú. Děčín Podmokly za nájemné 1.000 Kč/rok s účinností od 01.08.2018 na dobu určitou 20 let,
tj. do 31.07.2038.
Usnesení č. RM 18 09 37 24
Rada města projednala nevyhovující izolační stav kabelů slaboproudých rozvodů
elektronického požárního systému v Aquaparku Děčín a po doplnění důvodové zprávy
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořízení služeb, materiálu a majetku
města dle článku 7, odst. 1.) písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k podpisu objednávky
s dodavatelem, firmou 1.SDZP družstvo, Riegrova 909/5, 405 02 Děčín, IČ: 25476092,
v hodnotě 191.530,90 vč. DPH, na rekonstrukci slaboproudých rozvodů systému EPS
v objektu Aquaparku Děčín.
Usnesení č. RM 18 09 37 25
Rada města projednala záměr instalace KPS (kompaktní předávací stanice) v objektech
Dvořákova 1331/20 a Dvořákova 1330/22, Děčín II a
schvaluje
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záměr instalace KPS (kompaktní předávací stanice) v objektech Dvořákova 1331/20
a Dvořákova 1330/22, Děčín II.
Usnesení č. RM 18 09 38 01
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p. o. na vyřazení a převod
movitého majetku (nábytek - židle, stoly, křesla a skříně - v příloze) v souladu se zřizovací
listinou a
schvaluje
vyřazení a převod movitého majetku (nábytek - židle, stoly, křesla a skříně - v příloze)
v souladu se zřizovací listinou a dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 09 38 02
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o. na prodej movitého
majetku, a to vozu RENAULT KANGOO, rok výroby 2003 v odhadnuté ceně 12.100,00 Kč
v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
prodej movitého majetku vozu RENAULT KANGOO rok výroby 2003 v odhadnuté ceně
12.100,00 Kč v souladu se zřizovací listinou.
Usnesení č. RM 18 09 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní Č. K. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 18 09 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, paní O. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 18 09 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 84
o velikosti 29 m2 v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
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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 09 38 06
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní K. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 18 09 38 07
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 20.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s. –
Nemocnici Děčín, o.z. na úhradu nákladů spojených s uskutečněním konference pod
názvem „6. děčínský den komplexní interní péče“,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 18 09 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
a Mateřské škole Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Soňu Kapicovou a paní Alenu Smutnou.
Usnesení č. RM 18 09 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018.
Usnesení č. RM 18 09 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením interaktivní tabule s příslušenstvím do 1. třídy v předpokládané výši
58.000,00 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. RM 18 09 39 04
Rada města projednala informaci předkládanou Odborem školství a kultury ohledně
zástupců statutárních orgánů příspěvkových organizací a
bere na vědomí
jmenný seznam zástupců statutárních orgánů příspěvkových organizací, kteří zastupují
ředitele příspěvkových organizací po dobu jejich nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti.
Usnesení č. RM 18 09 39 05
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při Základní škole
a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele Bc. Lenku Holavovou a paní Hanu Pacinovou.
Usnesení č. RM 18 09 39 06
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace a
jmenuje
paní Mgr. Ivetu Mácovou od 01.06.2018 na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 18 09 39 07
Rada města projednala žádost E. M. o poskytnutí dotace na projekt „Děčínské mosty“
a po úpravě
rozhodla
1. poskytnout E. M. finanční dotaci ve výši 7.000,00 Kč na projekt „Děčínské mosty“
v roce 2018
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2018 E. M.
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 09 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254,
Děčín, IČ 00078867 o udělení výjimky ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města na provedení restaurátorských prací v Čajovém pavilonu v roce 2018 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města, dle článku 7, odst. 1., písm. d) na provedení restaurátorských prací v Čajovém
pavilonu v roce 2018, zakázku v celkové výši 306.000,00 Kč provede MgA. Renata Novotná
Zemanová.
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Usnesení č. RM 18 09 39 09
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace a
schvaluje
pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve čtyřech třídách Mateřské školy
Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 18 09 39 10
Rada města projednala předloženou informaci o provedených kontrolách v Mateřské škole
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 09 39 11
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:
1. SK Děčín, z. s. - Sportovní akce - Turnaj v kopané starších přípravek: 10.000,00 Kč,
2. Sportovní klub TKC Děčín, z. s. - Český pohár v korfbalu K4 Brno a K8 Náchod:
28.000,00 Kč,
3. Parkur klub Děčín z.s. - Mezinárodní závody CSIO v parkuru: 15.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2018 subjektům pracujícím
v oblasti sportu pro rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 09 42 01
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 27/1, 27/3a - 113/2014
na pronájem pozemku p. č. 27/1, p. č. 27/3 v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 27/1, 27/3a - 113/2014, týkající se změny adresy
pronajímatele.
Usnesení č. RM 18 09 42 02
Rada města projednala návrh odboru komunikací a dopravy na zadání aktualizace
projektové dokumentace „Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín“ a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku pro
zhotovitele platné projektové dokumentace - PONTEX, spol. s.r.o., IČ: 40763439, se sídlem
Bezová 1658, 147 14 Praha 4, na zpracování aktualizace projektové dokumentace dle
předložené cenové nabídky ve výši 698.000,00 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 18 09 42 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 17 15 42 02 ze dne
05.09.2017 v plném znění, týkající se pořízení inteligentních zastávkových panelů dle nových
skutečností a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 15 42 02 ze dne 05.09.2017 v plném znění.
Usnesení č. RM 18 09 42 04
Rada města projednala návrh na pořízení 4 ks zastávkových informačních panelů
a po úpravě
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města,
2. uzavření kupní smlouvy na 1 ks zastávkového informačního panelu na zastávce MAD
Tyršova za cenu 271.040,00 Kč včetně DPH.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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