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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze dosavadní rady města konané dne 23. října 2018

Usnesení č. RM 18 18 29 01
Dosavadní rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města
Děčín (ustavující), které se bude konat dne 5. listopadu 2018 ve Společenském domě
Střelnice v Děčíně I a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín (ustavujícího)
v navrženém znění.
Usnesení č. RM 18 18 30 01
Dosavadní rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 18 03 37 13 - odbor místního hospodářství –
VZDK.
Usnesení č. RM 18 18 31 01
Dosavadní rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a mobilních
telefonů a
schvaluje
1. prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
osob dle přílohy č. 3 za ceny stanovené firmou FH Systém (příloha č. 1) a
2. kupní smlouvu na prodej výpočetní techniky a mobilních telefonů (příloha č. 2).
Usnesení č. RM 18 18 34 01
Dosavadní rada města
schvaluje
nařízení statutárního města Děčín č. 5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa
na katastrálních územích:
1. Arnoltice,

2. Babětín,
3. Benešov nad Ploučnicí,
4. Blankartice,
5. Boletice nad Labem,
6. Brložec,
7. Březiny u Děčína,
8. Bynovec,
9. Čáslav u Verneřic,
10. Děčín,
11. Děčín-Staré Město,
12. Dobrná,
13. Dolní Habartice,
14. Fojtovice u Heřmanova,
15. Folknáře,
16. Františkov nad Ploučnicí,
17. Heřmanov,
18. Horní Habartice,
19. Hoštice nad Labem,
20. Hřensko,
21. Huntířov u Děčína,
22. Chlum u Děčína,
23. Janov u Hřenska,
24. Jetřichovice u Děčína,
25. Kámen,
26. Kamenická Nová Víska,
27. Kamenická Stráň,
28. Křešice u Děčína,
29. Labská Stráň,
30. Lesná u Děčína,
31. Loubí u Děčína,
32. Ludvíkovice,
33. Malá Bukovina,
34. Malá Veleň,
35. Markvartice u Děčína,
36. Nebočady,
37. Nová Oleška,
38. Oldřichov nad Ploučnicí,
39. Ovesná,
40. Přední Lhota u Těchlovic,
41. Přerov u Těchlovic,
42. Příbram pod Bukovou horou,
43. Růžová,
44. Rychnov u Verneřic,
45. Rytířov,
46. Srbská Kamenice,
47. Stará Oleška,
48. Starý Šachov,
49. Těchlovice nad Labem,
50. Valkeřice,
51. Velká Bukovina,
52. Velká Veleň,
53. Velké Stínky,
54. Verneřice,
55. Všemily,
56. Bělá u Děčína,
57. Borek u Děčína,
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58. Bynov,
59. Dobkovice,
60. Dolní Žleb,
61. Hliněná,
62. Horní Oldřichov,
63. Chrochvice,
64. Javory,
65. Jílové u Děčína,
66. Krásný Studenec,
67. Malšovice,
68. Martiněves u Děčína,
69. Maxičky,
70. Modrá u Děčína,
71. Podmokly,
72. Prosetín u Dobkovic,
73. Prostřední Žleb,
74. Sněžník,
75. Stará Bohyně,
76. Vilsnice.
Usnesení č. RM 18 18 35 01
Dosavadní rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 228/2018 – č. RO 247/2018 a č. RO 249/2018 dle důvodové
zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2018 o 5.595 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018
o 5.595 tis. Kč.
Usnesení č. RM 18 18 35 02
Dosavadní rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů
získaných statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi
ve III. čtvrtletí 2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 18 36 01
Dosavadní rada města projednala zprávu o postupu realizace prorodinné politiky v prvním
pololetí roku 2018 a
bere na vědomí
postup realizace prorodinné politiky obsažený v dokumentu „Zpráva o postupu realizace
prorodinné politiky podle Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018“.
Usnesení č. RM 18 18 36 02
Dosavadní rada města projednala Koncepci prorodinné politiky města Děčín pro období
2019 - 2023 a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města schválit jako navazující strategický dokument města.
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Usnesení č. RM 18 18 36 03
Dosavadní rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním
městem Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi v 1. pololetí roku 2018, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 18 18 36 04
Dosavadní rada města projednala návrh smluv č. Z_S14_12_8120066801
a Z_S14_12_8120066902 o smlouvách budoucích o realizaci přeložek distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde v rámci akce „Chodníky a veřejné
osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ a
schvaluje
uzavření smluv č. Z_S14_12_8120066801 a Z_S14_12_8120066902 o smlouvách
budoucích o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Usnesení č. RM 18 18 36 05
Dosavadní rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 18 17 36 04 ze dne 09.10.2018 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 17 36 04 ze dne 09.10.2018 týkající se
akce „Zjednání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín“ a to uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2017-0437/OMH ze dne 22.06.2017, tj. změny textu z původního „Dále
jsou zde řešeny i méněpráce v celkové hodnotě 952.555,30 Kč bez DPH. Celková cena
v dodatku č. 2 smlouvy o dílo je -44.873,90 Kč bez DPH“ na nový „Dále jsou zde řešeny
i méněpráce v celkové hodnotě 856.362,30 Kč bez DPH. Celková cena v dodatku č. 2
smlouvy o dílo je 51.319,10 Kč bez DPH“, a to z důvodu administrativní chyby způsobené
chybným součtem.
Usnesení č. RM 18 18 36 06
Dosavadní rada města projednala materiál „Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny III. etapa“ a
rozhodla
1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018-0172/OR ze dne 04.04.2018
týkající se navýšení ceny díla ve výši 185.526,11 Kč bez DPH za dodatečné stavební
práce spočívající v sanaci podloží a provedení zábradlí u stávajícího septiku,
2. o prodloužení doby realizace stavebních prací o 10 dnů.
Usnesení č. RM 18 18 36 07
Dosavadní rada města projednala materiál žádosti o snížení smluvní pokuty na akci
“Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova
869/74, Děčín V“ a
rozhodla
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o tom, že žádosti o snížení smluvní pokuty u výše uvedené stavební zakázky nebude
žadateli – Podmokelská stavební společnost s. r. o., IČO: 25014455 vyhověno.
Usnesení č. RM 18 18 37 01
Dosavadní rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2406 – 101/2013 ze dne 14.02.2013
na pronájem pozemků p. č. 2406, 2408/1 a části pozemku p. č. 2408/2 v k. ú. Děčín
ve smyslu změny textu čl. VI, poslední odstavec následovně:
„Nájemce se zavazuje pronajímateli poukázat na účet č. 19-921402389/0800, VS 1264
částku ve výši 95.080 Kč/rok, a to v pravidelných čtvrtletních zálohových platbách ve výši
23.770,00 Kč, splatných k 5 dni druhého měsíce příslušného čtvrtletí.“
Usnesení č. RM 18 18 37 02
Dosavadní rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4 516 m2
a st. p. č. 225 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 18 18 37 03
Dosavadní rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město
a po doplnění důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 778/19 o výměře 261 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní D. B. za cenu 78.300,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 18 37 04
Dosavadní rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 837/2, dle geometrického
plánu č. 775-174/2018 nově ozn. jako p. p. č. 837/84 o výměře 10 m2, v k. ú. Bynov,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manž. O. a I. Z. za cenu 2.000,00 Kč
+ ostatní náklady a
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1207/3, dle geometrického
plánu č. 775-174/2018 nově ozn. jako p. p. č. 1207/45 o výměře 16 m2, v k. ú. Bynov,
se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manž. O. a I. Z. za cenu
3.200,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 18 18 37 05
Dosavadní rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 20170581/OMH na prodej nemovitostí a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. 2017-0583/OMH vše v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření:
1. dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017-0581/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu
stanoveného pro uskutečnění směny pozemků mezi statutárním městem Děčín
a Lesy ČR s.p. z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín do 31.03.2019,
tj. změna čl. IX. odst. 4 uvedené kupní smlouvy a
2. dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2017-0583/OMH ze dne 16.10.2017, uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a společností ARMEX Oil, s.r.o. ve smyslu změny termínu stanoveného pro
uskutečnění směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR s.p.
z původního termínu do 30.09.2018 na nový termín do 31.03.2019, tj. změna čl. II
odst. 2 písm a) a čl. II odst. 5 uvedené smlouvy
dle předloženého znění, po doplnění dle schváleného usnesení.
Usnesení č. RM 18 18 37 06
Dosavadní rada města projednala návrh stavebních úprav objektu Vilsnická 143/65,
Děčín VII a
schvaluje
úpravu fasády objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII, dle varianty „A“, tj. nezateplovat fasádu,
opravit stávající omítky vč. ozdobných prvků.
Usnesení č. RM 18 18 37 07
Dosavadní rada města projednala záměr revitalizace zahrad mateřských škol MŠ Májová,
MŠ K. H. Borovského, MŠ Dlouhá, MŠ Školní a
schvaluje
1.
2.
3.
4.

záměr revitalizace zahrady MŠ Májová 372, Děčín XXXII – Boletice,
záměr revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII – Boletice,
záměr revitalizace zahrady MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI – Křešice,
záměr revitalizace zahrady MŠ Školní 17, Děčín VI – Želenice.

Usnesení č. RM 18 18 38 01
Dosavadní 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 J. B. a to z důvodů přijetí finančního příspěvku na sociální
účely ve stanoveném splátkovém kalendáři dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 18 18 38 02
Dosavadní rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku
č. 6 o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 18 18 38 03
Dosavadní rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku
č. 32 o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 18 18 38 04
Dosavadní rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku
č. 3 o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 18 18 38 05
Dosavadní rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku
č. 16 o velikosti 42 m² v objektu Přímá 397 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 18 18 38 06
Dosavadní rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 1362/104a, Děčín 6, panu V. P. a to z důvodů trvalého pobytu mimo
město Děčín.

Usnesení č. RM 18 18 39 01
Dosavadní 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 121.275,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 18 39 02
Dosavadní rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín,
p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ: 64679454 o souhlas zřizovatele s vyřazením movitého majetku
a
souhlasí
s vyřazení automobilu Fiat Doblo Cargo Combi, r. v. 2008, inv. č. 4072 z evidence majetku
příspěvkové organizace.
Usnesení č. RM 18 18 39 04
Dosavadní rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného
finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 3.246,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 2 žáky v období od 26.09.2018 do 31.12.2018.
Usnesení č. RM 18 18 39 05
Dosavadní rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady zřízené při
Základní škole Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace a
jmenuje
za zřizovatele paní Lucii Prokopcovou a Ing. Marcelu Tomanovou.
Usnesení č. RM 18 18 39 06
Dosavadní rada města projednala informaci Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Dlouhá 112 a
bere na vědomí
toto přerušení provozu od 05.11.2018 do 06.11.2018.
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Usnesení č. RM 18 18 39 07
Dosavadní rada města projednala žádosti o dotaci pro rok 2018 u subjektů pracujících
v oblasti sportovní činnosti s dětmi a mládeží a po úpravě
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2018 ve výši
do 50.000,00 Kč:
1. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., IČ: 69292272, Kickbox-Olympijský sport,
reprezentace: 50.000,00 Kč,
2. Plavecký klub Děčín z.s., IČ: 04807219, Děčínské sprinty 2018, plavecké závody:
30.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro uvedené subjekty v oblasti
sportovní činnosti s dětmi a mládeží v 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 18 39 09
Dosavadní rada města projednala žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou,
střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny Děčín XXXII,
Vítězství 70 o vydání stanoviska obce k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola
speciální do rejstříku škol a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek
k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola speciální do rejstříku škol ve Výchovném
ústavu, dětském domově se školou, středisku výchovné péče, základní škole, střední škole
a školní jídelně Děčín XXXII, Vítězství 70.
Usnesení č. RM 18 18 39 10
Dosavadní rada města projednala žádost o poskytnutí peněžního daru spolkům, které
podporují aktivity žáků a studentů středních škol v Děčíně a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí peněžního daru spolkům:
Sdružení rodičů a žáků při Evropské obchodní akademii Děčín, z.s. v požadované výši
20.000,00 Kč,
Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s. v požadované výši 20.000,00 Kč,
Zdravotní škola Děčín, z.s. ve výši 20.000,00 Kč,
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín v požadované výši 20.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 18 42 01
Dosavadní rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území
statutárního města Děčín v období od 01.11.2018 do 31.03.2019 na rok 2018 - 2019 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2018 do 31.03.2019 na rok 2018 - 2019 dle přílohy.
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Usnesení č. RM 18 18 42 02
Dosavadní rada města projednala záměr pořízení samoobslužných boxů pro parkování
jízdních kol a
schvaluje
pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol a výjimku ze Směrnice č. 5-7
k pořizování služeb, materiálu a majetku města pro firmu BS Bike company s.r.o., V Úhlu
36/5, 321 00 Plzeň - Litice, IČO: 04078608.
Usnesení č. RM 18 18 42 03
Dosavadní rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 248/2018, tj. snížení výdajů § 3631 - úprava sítě VO - Děčín XVIIJalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část o 439 tis. Kč a navýšení
výdajů § 3745 - samoobslužné boxy pro parkování jízdních kol - kap. část o 439 tis. Kč.

Mgr. Marie Blažková v. r.
dosavadní primátorka

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