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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 18. září 2018

Usnesení č. RM 18 16 29 01
Rada města projednala návrh na zrušení komisí rady města a odvolání jejich předsedů
a členů a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 05.10.2018 předsedy a členy všech níže
uvedených komisí rady města a zároveň
zrušuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 05.10.2018 tyto komise rady města:
1. komisi sportovní,
2. komisi výchovy a vzdělávání,
3. komisi dopravní,
4. komisi sociální a zdravotní,
5. komisi cestovního ruchu,
6. komisi bytovou,
7. komisi kulturní,
8. komisi prevence kriminality,
9. komisi urbanistiky a ŽP,
10. komisi posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 18 16 31 01
Rada města po doplnění
schvaluje
1. nákup vratných kelímků Nicknack,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v platném znění a objednání kelímků od firmy Nicknack s.r.o.
za částku 490.292,00 Kč včetně DPH. Firma Nicknack s.r.o. je jedinou firmou, která
vlastní ochrannou známku na tento výrobek v ČR i EU.
Usnesení č. RM 18 16 31 02
Rada města projednala žádost nakladatelství IV-Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141,
Praha 3, o finanční podporu vydání preventivní brožury „Pozor, drogy!“ a

neschvaluje
finanční podporu vydání preventivní brožury „Pozor, drogy!“.
Usnesení č. RM 18 16 31 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod osobního automobilu Dacia Duster 1.5,
RZ 9U6 2935 z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, Děčín IV a
schvaluje
bezúplatný převod osobního automobilu Dacia Duster 1.5, RZ 9U6 2935 z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín,
Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, Děčín IV.
Usnesení č. RM 18 16 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2019 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2019 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 18 16 34 01
Rada města
schvaluje
plán těžby porostů Lesního úřadu Děčín, p.o., na období 2018/2019.
Usnesení č. RM 18 16 34 02
Rada města projednala návrh na odmítnutí dědictví po zemř. P. R. a
rozhodla
odmítnout dědictví po zemř. P. R.
Usnesení č. RM 18 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 193/2018 – č. RO 214/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2018 o 19.995 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 19.995 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 16 36 01
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“. Jedná se o záměnu materiálu, kdy zhotovitel provedl
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pokládku žulové dlažby v okolí kostela na Husově náměstí v tl. 80 mm, oproti projektované
tl. 100 mm. Rada města po seznámení se s podklady
trvá
na realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele,
pokládka dlažby v tl. 100 mm.
Usnesení č. RM 18 16 37 01
Rada města projednala návrh na vložení finančních prostředků do objektu SD Střelnice a
schvaluje
vložení finančních prostředků do objektu SD Střelnice, Labská 691/23 Děčín I panem
Jaroslavem Kortusem v celkové výši 42.690,00 Kč vč. DPH, spočívajících v úhradě části
nákladů za výměnu fasádních otvorů na malém sále, ve smyslu uzavřeného Dodatku č.1,
a to dle čl. III, bodu 3 ze dne 30.08.2014 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých
č. 01/OMH/2014 ze dne 13.12.2013 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k vydání písemného souhlasu.
Usnesení č. RM 18 16 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2146/2 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. 2146/2 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 16 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Březiny u Děčína 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. 1270/1 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
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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 16 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a Horní
Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 483/1, 483/2, 485/2, 803/4, 487/4 v k. ú. Podmokly a p. č.
1557/3, 1527/3, 1557/2, 1557/6 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. 483/1, 483/2, 485/2, 803/4, 487/4 v k. ú. Podmokly a p. č. 1557/3,
1527/3, 1557/2, 1557/6 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 16 37 05
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.05.2007 na pronájem pozemku p. č.
1321/8 o výměře 77 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, uzavřené mezi p. J. a p. M. P. a statutárním
městem Děčín, ve smyslu změny záhlaví nájemní smlouvy, a to
1. z původního textu „pan J. P. a M. P.“ nově na text „pan J. P. a paní M. P. bankovní
spojení MONETA Money Bank“ a
2. z původního textu „Statutární město Děčín, pod adresou Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, zastoupené Ing. Vladislavem Raškou,
primátorem, IČO 261238, bank. spojení u KB a.s., pobočka Děčín, č.ú. 19-223431/0100“ nově na text „Statutární město Děčín, pod adresou Magistrátu města
Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV, zastoupené Mgr. Marií Blažkovou,
primátorkou města Děčín, IČO: 261238, bankovní spojení Česká spořitelna a. s.,
pobočka Děčín, č. účtu 19-921402389/0800“.
Usnesení č. RM 18 16 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3453/76c – 108/07 ze dne 17.10.2007
na pronájem části pozemku p. č. 3453/76 v k. ú. Podmokly, ve smyslu zúžení nájemní
smlouvy o nájemce, a to o paní A. Z. dohodou ke dni 30.09.2018.
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Usnesení č. RM 18 16 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 126 v k. ú. Vilsnice o výměře
100 m2 s p. V. P. a p. D. T. dohodou ke dni 30.09.2018.
Usnesení č. RM 18 16 37 08
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 794 a pozemek
p. č. 445/4 vše v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 18 16 37 09
Rada města projednala záměr realizace klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského
divadla v Děčíně a
schvaluje
přípravu a realizaci akce: Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla
v Děčíně.
Usnesení č. RM 18 16 37 10
Rada města projednala havarijní stav spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu,
na pozemku p. č. 411, v k. ú. Podmokly a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce: Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu,
na pozemku p. č. 411, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 18 16 37 11
Rada města projednala návrh instalace záchytného plotu výšky 1,5 m pro zajištění prostoru
u spodní části svahu - nalevo od nástupu Via Ferrata Pastýřská stěna a
schvaluje
instalaci záchytného plotu výšky 1,5 m pro zajištění prostoru u spodní části svahu - nalevo
od nástupu Via Fetrrata Pastýřská stěna a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství pana Ing. Martina Kříže podpisem smlouvy o dílo
s firmou VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 272 96 14,
v hodnotě 146.855,00 Kč včetně DPH (121.367,70 Kč bez DPH) na akci: Instalace
záchytného plotu výšky 1,5 m pro zajištění prostoru u spodní části svahu - nalevo od nástupu
Via Ferrata Pastýřská stěna
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- s tím, že bude dále jednáno s provozovatelem restaurace Burger Berg o výši spoluúčasti
na zhotovení předmětného díla v max. částce do 25 % ceny díla.
Usnesení č. RM 18 16 37 13
Rada města projednala Smlouvu o výpůjčce rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion
v Děčíně a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové
náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238 a HC Děčín z.s., se sídlem Oblouková
638/21, Děčín I, IČO: 69387605 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 16 37 14
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce
a o souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce
„Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 16 20 37 42 ze dne 22.11.2016 v plném znění
z důvodu nových skutečností,
2. záměr realizace akce: „Výměna střešního pláště zimního stadionu v Děčíně“,
3. podání žádosti ze strany HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
z programu MŠMT ČR - 133 530, podprogram 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ pro akci: „Výměna střešního pláště
zimního stadionu Děčín“ a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 04 12 ze dne 15.12.2016
v plném znění z důvodu nových skutečností,
2. schválit poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce “Výměna
střešního pláště zimního stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT
ČR ve výši max. 9.000 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 18 16 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
s přijetím účelově určeného finančního daru od Sodexo Pass ČR, a.s. k pořízení investičního
majetku z investičního fondu a
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 73.298,00 Kč účelově určeného na nákup
terapeutického stolu s interaktivním zařízením od Sodexo Pass ČR, a.s. Praha,
2. s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to terapeutického stolu
s interaktivním zařízením ve výši 73.298,00 Kč.
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Usnesení č. RM 18 16 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV,
Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_18_063 a výzva č. 02_18_064 a
souhlasí
s realizací projektu „Zdravé učení 4“ ve výši 2.255.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 16 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace a Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
a
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů na rok 2018 pro ZŠ Na Pěšině v celkové výši 82.594,00 Kč
a pro MŠ Riegrova v celkové výši 31.837,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 16 39 03
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Na Pěšině 331 a Mateřské
školy Rudolfova 76 a
bere na vědomí
toto přerušení provozu dne 12.09.2018.
Usnesení č. RM 18 16 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a

Mateřské školy Děčín XXVII,

schvaluje
pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy
Děčín XXVII, Kosmonautů 178 na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 18 16 39 05
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 ve výši
do 50.000,00 Kč:
1. SK Březiny z.s., Jednodenní turnaj mládeže ve fotbalu (nadregionální akce
09.09.2018): 6.000,00 Kč,
2. SK Březiny z.s., Jednodenní turnaj mládeže ve fotbalu (nadregionální akce
14.10.2018): 6.000,00 Kč,
3. Parkur klub Děčín z.s., Závody ve stylu šampionátu v parkurovém skákání MČR,
pony 08 2018: 0,00 Kč,
4. Parkur klub Děčín z.s., Závody ve stylu šampionátu v parkurovém skákání 07 2018:
0,00 Kč,
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5. Dc dh teaM, z. s. - Downhill - sjezd a závody, reprezentace: 10.000,00 Kč,
6. SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Křešice - Soutěž v požárním sportu
mládežnických družstev do 15 let: 20.000,00 Kč,
7. J. L., HARTA CUP 2018, sportovní a volnočasové akce pro děti a mládež Lesná:
8.000,00 Kč,
8. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. - Světový pohár v kickboxu, děti a mládež,
Německo: 12.000,00 Kč,
9. Triatlonový klubTriade o.s. - Charitativní projekt - Přeběh ČR - handicapované děti:
50.000,00 Kč,
10. SKST Děčín, z.s. - Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města - stolní
tenis: 40.000,00 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 16 39 06
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku:
• univerzální robot, pořízený dne 23.05.2000, pořizovací cena 104.475,00 Kč,
• smažící pánev, pořízená dne 25.05.2006, pořizovací cena 129.948,00 Kč,
• kombinovaný sporák, pořízený dne 15.12.2000, pořizovací cena 58.438,00 Kč,
• kombinovaný sporák, pořízený dne 15.12.2000, pořizovací cena 58.438,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 16 39 07
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky školy z technických důvodů v termínu 18.09.2018.
Usnesení č. RM 18 16 39 09
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě
základní školy a
schvaluje
pro školní rok 2018/2019 výjimku z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě základní školy
na počet 8 dětí.
Usnesení č. RM 18 16 39 10
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace
Městská knihovna Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ: 64679454 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 ve výši 90.111,00 Kč.
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Usnesení č. RM 18 16 39 11
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 v celkové výši 45.916,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 16 39 12
Rada města projednala návrh na převod bývalé dětské knihovny z Městské knihovny Děčín,
p. o. na statutární město Děčín a
schvaluje
bezúplatný převod movitého majetku využívaného pro potřeby bývalé dětské knihovny
z příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, p. o. na statutární město Děčín
dle přílohy v celkové hodnotě 150.453,70 Kč s účinností od 19.09.2018.
Usnesení č. RM 18 16 39 13
Rada města projednala vyúčtování účelového příspěvku na vybavení prostor nové pobočky
knihovny v Děčíně IV - Podmokly v Tržní ulici a
souhlasí
s předloženým návrhem na vyúčtování a ponecháním nečerpané části příspěvku na provoz
ve výši 59.006,78 Kč ve zdrojích příspěvkové organizace.
Usnesení č. RM 18 16 39 14
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín,
IČ 00673692 o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku služebního automobilu
a 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 služebního automobilu
a po doplnění důvodové zprávy
souhlasí
s pořízením movitého majetku
450.000,00 Kč včetně DPH a

služebního

automobilu

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) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele na výběr dodavatele automobilu Volkswagen Passat Variant v celkové
předpokládané výši 450.000,00 Kč včetně DPH od firmy Gerhard Horejsek a spol, s.r.o.
Usnesení č. RM 18 16 39 15
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
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souhlasí
s pořízením kotle Benekov C 37 Premium ve výši 168.232,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 18 16 39 16
Rada města projednala žádost p. M. K. o snížení ceny za pronájem reprezentativních prostor
zámku Děčín dne 10.11.2018 a
rozhodla
snížit cenu za pronájem reprezentativních prostor zámku Děčín na pořádání sportovního
festivalu Jógafest dne 10.11.2018 na částku 10.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 16 39 17
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením mycího stroje na podlahu ve výši 88.710,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 18 16 42 01
Rada města projednala návrh na pořízení 1 ks stojanového informačního kiosku a
schvaluje
pořízení 1 ks stojanového informačního kiosku od firmy BUSE s.r.o., se sídlem
Masarykova 9, 678 01 Blansko, IČO: 46972552.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

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