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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 26. června 2018

Usnesení č. RM 18 12 29 01
Rada města projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. Globdata a
schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.
Usnesení č. RM 18 12 29 02
Rada města Děčín projednala žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III –
Staré Město o poskytnutí finančního příspěvku na uhrazení nákladů dvoudenního
tematického zájezdu pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Děčín
v rámci odborné přípravy a
schvaluje
financování tohoto výdaje na uhrazení dopravy zájezdu do maximální výše 23.500,00 Kč
včetně DPH z provozního rozpočtu na výdaje organizačních složek města – jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
Usnesení č. RM 18 12 29 03
Rada města projednala návrh na výjimku z obecného postupu dle „Směrnice statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města“ pro pořizování výstroje, výzbroje a obuvi strážníků městské policie a
schvaluje
výjimku z obecného postupu v souladu s čl. 7 „Směrnice statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města“ pro
pořizování výstroje, výzbroje a obuvi strážníků městské policie.
Usnesení č. RM 18 12 29 04
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí

informaci o konání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. dne 27.06.2018 a
pověřuje
primátorku hlasováním v bodě 3 (Rozhodnutí o určení auditora pro fiskální rok 2017/2018)
jednání valné hromady tak, aby souhlasila s navrženým usnesením valné hromady.
Ostatní body valné hromady Rada města bere na vědomí a ponechává v dispozici
primátorky.
Usnesení č. RM 18 12 29 05
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala výroční zprávu představenstva
akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., za rok 2017 a návrh na určení
auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 a
schvaluje
•
•

•

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2017, roční účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na úhradu ztráty,
výši měsíčních odměn pro období od 07/2018 do 06/2019 (totožné s obdobím
07/2017 - 06/2018):
− předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
− člena představenstva 9.000,00 Kč,
− předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
− člena dozorčí rady 7.000,00 Kč,
auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 firmu ADaKa s.r.o., IČ:25454510,
číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí
nad Labem a

bere na vědomí
zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu
ztráty a její činnosti v roce 2017.
Usnesení č. RM 18 12 31 01
Rada města projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, za účelem uložení části metropolitní sítě na pozemcích p. č. 3657/109
a 3657/102 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. 11318310.
Usnesení č. RM 18 12 31 02
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému VITA o dva nové moduly a
schvaluje
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nákup těchto modulů a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře č. 20150405/OPO, kterým se navýší cena roční technické podpory za informační systém VITA
o 12.000,00 Kč bez DPH, jak je uvedeno podrobně v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 18 12 31 03
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na kompletaci
zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění, pro smlouvu s Českou poštou s.p. na akci „kompletaci zásilek
a jejich doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“, dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 12 31 04
Rada města projednala návrh na výpověď ze smlouvy o dílo č. UK 03033 na výkon funkce
energetika statutárního města Děčín včetně dodatku č. 1 a
schvaluje
výpověď smlouvy o dílo č. UK 03033 včetně dodatku č. 1.
Usnesení č. RM 18 12 31 05
Rada města projednala návrh na způsob prodeje nepotřebného drobného hmotného
dlouhodobého majetku města a
pověřuje
vedoucího odboru provozního a organizačního prodejem drobného hmotného dlouhodobého
majetku města do celkové pořizovací ceny 20 tis. Kč/ks dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 12 31 06
Rada města projednala nabídku společnosti O2 na Měření návštěvnosti města Děčína a
schvaluje
1. zadání měření návštěvnosti města Děčín a zpracování statistického výstupu,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v platném znění a objednání služby Měření návštěvnosti města
Děčín prostřednictvím služby O2Geodata a zpracování statistického výstupu dle
předložené nabídky.
Usnesení č. RM 18 12 31 07
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 128/2018, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města – kapitálová
část o 240 tis. Kč a navýšení výdajů § 2143 - propagační činnost, rozvojové záměry

3

aj. o 240 tis. Kč na financování měření návštěvnosti města a zpracování statistického
výstupu.
Usnesení č. RM 18 12 33 01
Rada města projednala návrh Dodatku č.1_Veřejnoprávní smlouvy č. 16/SML 1960
z 21.04.2016 o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických
podkladů Ústeckého kraje a tento
schvaluje
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 109/2018 – č. RO 127/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2018 o 11.779 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 11.779 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 12 36 01
Rada města projednala problematiku údržby zeleně a
schvaluje
využití opčního práva u veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2016-0090/OR, kterým bude:
1. navýšena výměra udržované plochy ve II. třídě o 79 155,10 m² a ve III. třídě
o 154 111,91 m²;
2. navýšeno provádění péče o živé ploty na 3x ročně, dle harmonogramu.
Jedná se o navýšení v celkové hodnotě 5.926.927,00 Kč bez DPH do konce platnosti této
smlouvy (tj. 10.05.2021).
Usnesení č. RM 18 12 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rolba na úpravu ledové
plochy pro zimní stadion v Děčíně“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složena z dílčích kritérií nabídková cena 80 %; délka záruční doby stroje (v měsících) 15 %; délka záruční
doby baterií (v měsících) 5 % (záruční doby mají stanovenou minimální a maximální
hranici),
3. zadávací dokumentaci a po doplnění
jmenuje
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komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Pavel Sinko (náhr. František Pelant) - ČSSD
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSaZ
Jiří Štajner (náhr. Ing. Dalibor Voborský ) - OHK
Vladimír Janda (náhr. Mgr. Miroslav Rosenkranc) - TOP09
RSDr. Jaroslav Horák ( náhr. Daniela Trojanová) - KSČM
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) - ANO
Ing. Martin Kříž (náhr. Pavel Prach) - MM Děčín, Odbor místního hospodářství
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Šárka Zimová Dostálová) - VPM
Usnesení č. RM 18 12 36 03
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Městské divadlo Děčín –
oprava poruch nosných konstrukcí, a vzhledem k tomu, že nebyla ve lhůtě pro podání
nabídek doručena žádná nabídka
rozhodla
o jejím zrušení.
Usnesení č. RM 18 12 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhů smluv o dílo k veřejné zakázce
dělené na dvě části s názvem „ZOO Děčín – seník a výběhy pro rosomáky, kamzíky, sovy“
(ČÁST A - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna.
ČÁST B - ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy) v předpokládané
hodnotě 8,925 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená z:
• pro část A - 55 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH části A, 30 % termín
realizace části A ve dnech, 15 % podaná nabídka pro část B,
• pro část B - 55 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH části B, 30 % termín
realizace části B ve dnech, 15 % podaná nabídka pro část A.
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Valdemar Grešík (náhr. Mgr. Hana Cermonová ) - VPM;
Jaroslav Hrouda (náhr. Ing. Martin Weiss) - ANO;
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ;
RSDr. Jaroslav Horák (náhr. Daniela Trojanová) - KSČM;
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD;
Jiří Štajner (náhr. Ing. Dalibor Voborský) - OHK;
Barbora Hercíková (náhr. Ing. Věra Havlová) - MM Děčín - odbor rozvoje.
Usnesení č. RM 18 12 36 05
Rada města projednala výsledek elektronické aukce na prodej hasičského motorového
vozidla CAS K24 PRAGA NTS 265 s vyvolávací cenou 349.900,00 Kč a
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schvaluje
prodej tohoto vozidla Obci Osvračín IČO 00253651, která jako jediný zájemce podala
v termínu nabídku shodnou s vyvolávací cenou (tj. 349.900,00 Kč).
Usnesení č. RM 18 12 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce
s názvem „Modernizace varovného a informačního systému“ v předpokládané hodnotě
6.350.000,00 Kč bez DPH, a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - nadlimitní v otevřeném řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená z:
• 80 % nabídková cena a 20 % nabídková cena za servisní služby, přičemž toto
kritérium má subkriteria – 40 % cena za paušál a 60 % cena za 1 hodinu
servisního zásahu,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo, a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Hynek Plachý (náhr. Mgr. Hana Cermonová ) - VPM;
Ing. Jan Palička (náhr. Jaroslav Hrouda) - ANO;
Ing. Vladislav Raška (náhr. Mgr. Václav Lešanovský) - ODS a PSZ;
František Pelant (náhr. Pavel Sinko) - ČSSD;
Vladimír Janda (náhr. PhDr. Stanislava Holíková) - TOP09;
Ing. Radek Tuhý (náhr. Richard Musil DiS.) - MM Děčín.
Usnesení č. RM 18 12 36 07
Rada města projednala výsledky elektronické aukce na prodej osobního vozidla ŠKODA
OCTAVIA modrošedé metalízy s vyvolávací cenou 55.308,00 Kč a
schvaluje
prodej tohoto vozidla za cenu uvedenou v nabídce tj. 56.000,00 Kč - J. M., který jako jediný
zájemce podal v termínu nabídku.
Usnesení č. RM 18 12 37 01
Rada města projednala výměnu oken bytového objektu Mírové náměstí 242/4, Děčín IV a
schvaluje
výměnu formou instalace nových dřevěných oken bez výměny vnějších parapetů.
Usnesení č. RM 18 12 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 877/1, 889, 877/63, 832/73, 832/75 a 832/1 vše v k. ú.
Boletice nad Labem 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. 877/1, 889, 877/63, 832/73, 832/75 a 832/1 vše v k. ú. Boletice
nad Labem 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 12 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2904/1 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 12 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1232 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 1039/6 v k. ú.
Horní Oldřichov 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. 1039/6 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 12 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1246/1 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 957 v k. ú.
Prostřední Žleb 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. 957 v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 12 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a v k. ú.
Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit část pozemku p. č. 1559/6 v k. ú. Horní Oldřichov a části pozemků p. č. 482
a 483/1 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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. 1559/6 v k. ú. Horní Oldřichov a částí pozemků p. č. 482 a 483/1
oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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 12 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2590 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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. 2590 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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 12 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře 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. p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře 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 12 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
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zatížit části pozemků p. č. 970 a 971/7 oba v k. ú. Boletice nad Labem 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 12 37 10
Rada města projednala žádost Českého kynologického svazu, ZKO č. 060, Děčín I a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska k povolení využití
části pozemku p. č. 1388 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Horní Oldřichov k jednorázovému
parkování osobních automobilů dne 01.09.2018 v rámci pořádání akce „Děčínská kotva,
5. ročník – kynologické závody – obranářský závod dle NZŘ“ s podmínkou, že ze strany
žadatele budou vytvořeny podmínky pro zamezení vzniku ekologických škod a že pozemek
bude pořádající základní kynologickou organizací do 5 dnů po skončení akce uklizen,
uveden do původního stavu a protokolárně předán městu Děčín.
Usnesení č. RM 18 12 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Loubí u Děčína pro p. V. P.
na zahradu k domu a pod opěrnou zdí, za cenu 930 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 12 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 115 m2 v k. ú. Loubí u Děčína pro p. M. S.
na zahradu k domu, za cenu 1.150 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 12 37 14
Rada města projednala návrh na propachtování pozemků v k. ú. Hoštice nad Labem a
schvaluje
propachtování pozemků p. č. 166/1 o výměře 143 m2, části pozemku p. č. 719/2 o výměře
cca 300 m2, pozemku p. č. 719/3 o výměře 656 m2 a části pozemku p. č. 719/4 o výměře
cca 530 m2 v k. ú. Hoštice nad Labem, které budou užívány jako součást pastvin pro
hospodářská zvířata, pro pana Zdeňka Kořínka, IČO 63152321 za cenu 163 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 18 12 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 30b-102 na pronájem části pozemku p. č. 30
v k. ú. Bělá u Děčína, ve smyslu zúžení nájemní smlouvy o nájemce, a to o p. J. K. dohodou
ke dni 30.06.2018.
Usnesení č. RM 18 12 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku v k. ú.
Folknáře a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 584/1 v k. ú. Folknáře o výměře
1 266 m2 s panem P. N. dohodou ke dni 30.06.2018.
Usnesení č. RM 18 12 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 886/12 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře 763 m2.
Usnesení č. RM 18 12 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. RM 18 12 37 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pozemku p. č.
1309/7 v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 08 37 15 ze dne 24.04.2018 v plném znění,
a to na základě nových skutečností.
Usnesení č. RM 18 12 37 21
Rada města projednala návrh na uzavření Dohody o úhradě (vypořádání) za užití částí
pozemků v k. ú. Podmokly, v rámci realizace akce „I/13 Děčín, most ev. č. 13 - 083“ a
schvaluje
uzavření Dohody o úhradě (vypořádání) za užití částí pozemků v k. ú. Podmokly – p. č.
1121, 1087/3, 1091/3, 1091/2, 1107, 1120/1, 1120/2, 1120/4 o celkové výměře 1 373 m2,
v rámci realizace akce „I/13 Děčín, most ev. č. 13 - 083“, mezi statutárním městem Děčín
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4.
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Usnesení č. RM 18 12 37 22
Rada města projednala nabídku realitní společnosti GRAND REALITY DC s.r.o. na koupi
pozemku v k. ú. Děčín ve vlastnictví společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6, Děčín IV
do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2758/1 k. ú. Děčín o výměře 6 598 m2
od společnosti GRANOBLE a.s., Resslova 638/6, Děčín IV do majetku města.
Usnesení č. RM 18 12 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 797/2 v k. ú. Boletice nad Labem
o výměře cca 100 m2 za účelem zahrada, zázemí k domu, pro vlastníka obytného domu.
Usnesení č. RM 18 12 37 24
Rada města projednala obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko 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, bod d) v platném znění pro akci - Obnova pomníku Horského spolku
pro České Švýcarsko v Děčíně a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k podpisu smlouvy o dílo
na Obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně, s panem Robertem
Pokorným, Kamenictví Pokorný, M. Majerové 965/10, 405 02 Děčín 6, IČO: 67222293,
v hodnotě 310.486,00 Kč včetně DPH (256.600,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 18 12 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 711/6 o výměře 1 195 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 18 12 37 27
Rada města projednala žádost pana J. K. o vydání souhlasného stanoviska a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s využitím části pozemku p. č. 2405/1 v k. ú. Děčín v rámci
pořádání hudební akce „Špička“, za následujících podmínek:
1. akce proběhne dne 11.08.2018 v době od 15:00 do 22:00 hod.,
2. na pozemku bude umístěn malý mobilní zahradní altán (nedojde k pevnému spojení
se zemí),
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3. po ukončení akce bude prostor neprodleně žadatelem uklizen vlastním nákladem.
Usnesení č. RM 18 12 37 28
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížit část pozemku p. č. 622/1 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 oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“,
2. zatížit část pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva umístění
elektroměrového pilířku na části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Děčín a vstupu a vjezdu
na výše uvedený pozemek za účelem údržby, oprav a rekonstrukce tohoto zařízení
pro oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 622/5 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 12 37 29
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a návrh smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání a
schvaluje
1. pronájem nebytových prostor v objektu Myslbekova 1389A/8, Děčín I o ploše
72,80 m2 pro pana Martina Šošška, IČO: 76631516, se sídlem 28. října 1014/25,
405 02, Děčín I za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby, za účelem
provozování bezobalové prodejny potravin,
2. uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 08/2018/SBF-OMH
v objektu Myslbekova 1389A/8, Děčín I o ploše 72,80 m2, pro pana Martina Šošška,
IČO: 76631516, se sídlem 28. října 1014/25, 405 02, Děčín I v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 12 37 30
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a po doplnění
důvodové zprávy
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1898, 1913, 1924, 1928/1, 1928/2, 1929/63, 1930/2, 1944,
1994/1, 2015, 2648/1, 2053 a 2098 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod
a kanalizace - stavba DC 007 273) 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 Kč/síť,
tj. 2.000,00 Kč za stavbu + DPH + ostatní náklady a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1898, 1913, 1924, 1928/1, 1928/2, 1929/63, 1930/2, 1944,
1994/1, 2015, 2648/1, 2053 a 2098 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod
a kanalizace - stavba DC 007 273) 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 Kč/síť,
tj. 2.000,00 Kč za stavbu + DPH + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 18 12 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 85/2 o výměře 197 m2
a část pozemku p. č. 1134/13 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Bělá u Děčína, s podmínkou zřízení věcného břemene práva přístupu – služebnost
stezky pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 18 12 37 32
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o pronájem a
schvaluje
1. pronájem pozemku p. č. 1141/1, p. č. 1141/2 a budovy bez č.p., občanské
vybavenosti na pozemku p. č. 1141/3 vše v k. ú. Děčín - Podmokly a dále pozemku
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 pro FK JUNIOR
Děčín z.s., se sídlem Děčín V - Rozbělesy, Ústecká 1961/3, IČO: 66105609,
2. uzavření Smlouvy o pronájmu a provozu sportovních zařízení pro FK JUNIOR Děčín
z.s., se sídlem Děčín V - Rozbělesy, Ústecká 1961/3, IČO: 66105609 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 18 12 37 33
Rada města projednala uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí
č. 01/OMH/2005 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. ze dne
08.07.2005 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 18 12 37 34
Rada města projednala informaci o změně plánu oprav a údržby majetku ve výpůjčce
příspěvkových organizací pro rok 2018 a
schvaluje
změnu plánu oprav a údržby majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací pro rok 2018,
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 12 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018.
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Usnesení č. RM 18 12 39 01
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. a
bere na vědomí
toto přerušení provozu dne 19.06.2018.
Usnesení č. RM 18 12 39 02
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z provozních důvodů v termínu od 25.06.2018
do 29.06.2018.
Usnesení č. RM 18 12 39 03
Rada města projednala informaci předkládanou Mateřskou školou Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
změnu zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace, který zastupuje ředitelku
příspěvkové organizace po dobu její nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti, kterou
je od 01.06.2018 paní Jaroslava Hejmalíčková.
Usnesení č. RM 18 12 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku elektrické nerezové pánve FAGOR SBG-910, rok pořízení 1995.
Usnesení č. RM 18 12 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o dodatečný souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením plynové pánve sklopné FAGOR BR 80-96 G/N ve výši 124.923,00 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 18 12 39 06
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace
Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867 a
schvaluje
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aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 ve výši 329.493,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 12 39 07
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ
64679454 o souhlas zřizovatele s pořízením nového komplexního knihovního systému a
souhlasí
s pořízením nového komplexního
902.359,20 Kč včetně DPH a

knihovního

systému

v předpokládané hodnotě

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 nákup nového komplexního knihovního systému
Tritius, zakázku v celkové hodnotě 902.359,20 Kč včetně DPH provede firma Tritius
Solutions a.s., Brno.
Usnesení č. RM 18 12 39 08
Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín, kteří se podíleli na organizaci Městských slavností Děčín 2018 a
schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 18 12 39 09
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy
Děčín VI, Klostermannova 1474/11 na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 18 12 39 10
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o úpravu ceníku ve středisku wellness - sauny a masáže v Aquaparku Děčín a
schvaluje
změnu ceníku dle přílohy č. 1 s účinností od 01.08.2018.
Usnesení č. RM 18 12 39 11
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání 3 projektů se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku
na rok 2018 a
schvaluje
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podání projektu „Judo Děčín“ se spoluúčastí ve výši 10.000,00 Kč, projektu „Florbal Děčín“
se spoluúčastí ve výši 10.000,00 Kč a projektu „Požární sport - soutěž“ se spoluúčastí
ve výši 9.500,00 Kč v rámci dotačního programu KÚÚK „Podpora mládeže 2018 - sport“.
Usnesení č. RM 18 12 39 12
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace ve výši 450.000,00 Kč A. H.
na částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě
Berklee College of Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč A. H.
na částečnou úhradu školného ve školním roce 2018/2019 na prestižní hudební univerzitě
Berklee College of Music v Bostonu v USA, studijní obor Professional music a uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 18 12 42 01
Rada města projednala návrh Dohody o spolupráci při provozování přístaviště a
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při provozování přístaviště „Děčín - Smetanovo nábřeží“ mezi
Ředitelstvím vodních cest ČR a statutárním městem s platností od uvedení do provozu
po dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 12 42 02
Rada města projednala návrh na pořízení 1 ks zastávkového informačního panelu a
schvaluje
1. pořízení 1 ks zastávkového informačního panelu od firmy BUSE s.r.o., Masarykova 9,
678 01 Blansko, IČO: 46972552,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města,
3. uzavření kupní smlouvy na 1 ks zastávkového informačního panelu na zastávce
městské autobusové dopravy Hlavní nádraží za cenu 250.470,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 18 12 42 03
Rada města projednala návrh Smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítí
nízkého napětí pro připojení zastávkového informačního panelu na zastávce městské
autobusové dopravy Hlavní nádraží a
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítí nízkého napětí mezi
Správou železniční dopraní cesty s.o. a statutárním městem Děčín s platností od 01.09.2018
do 31.08.2019.
Usnesení č. RM 18 12 42 04
Rada města projednala návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě
stávající infrastruktury č. smlouvy UL_2018/0019 na přeložku sdělovacích vedení CETIN a.s.
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v rámci stavby: „Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická, Děčín - SO402
přeložka sdělovacích vedení CETIN a.s.“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury
č. smlouvy UL_2018/0019 mezi statutárním městem Děčín a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov.
Usnesení č. RM 18 12 42 05
Rada města projednala návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Přechod pro chodce, místo pro
přecházení - 2x HDPE 40 pro metropolitní síť města Děčín - Veřejné osvětlení“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Přechod pro chodce, místo pro přecházení - 2x
HDPE 40 pro metropolitní síť města Děčín - Veřejné osvětlení“ mezi statutárním městem
Děčín a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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