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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 13. listopadu 2018

Usnesení č. RM 18 19 30 01
Rada města projednala návrh na určení člena zastupitelstva města pro spolupráci
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro statutární město Děčín ve vazbě
na příslušná ustanovení stavebního zákona a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit určení, v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), člena
zastupitelstva města Ing. Vladislava Rašku, náměstka primátora pro územní a investiční
rozvoj, pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro statutární město
Děčín ve vazbě na příslušná ustanovení stavebního zákona.
Usnesení č. RM 18 19 31 01
Rada města projednala žádost Svazu průmyslu a obchodu ČR, Regionální zastoupení,
Rumjancevova 696/3, Liberec 1, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města v rámci propagace akce „Příklady dobré praxe spolupráce
zaměstnavatelů, institucí a škol“, která se koná v Děčíně dne 05.12.2018.
Usnesení č. RM 18 19 31 02
Rada města projednala návrh na vydání bezplatných parkovacích karet pro členy rady města
a
schvaluje
vydání bezplatných parkovacích karet pro členy rady města statutárního města Děčín, pro
jejich osobní vozidla po dobu vykonávání funkce člena rady města.
Usnesení č. RM 18 19 31 03
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2019 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2019 a

doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2019.
Usnesení č. RM 18 19 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 250/2018 – č. RO 266/2018 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 18 19 35 02
Rada města projednala žádost manželů J. a O. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 21 na st. p. č. 43 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a O. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 43, p. p. č. 294/2 a 294/3 v k. ú. Folknáře k rodinnému domu č.p. 21 na st.
p. č. 43 v k. ú. Folknáře dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 19 35 03
Rada města projednala žádost manželů L. a L. T. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 22 na st. p. č. 195 v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům L. a L. T. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 195 a p. p. č. 1249/2 v k. ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č.p. 22
na st. p. č. 195 v k. ú. Březiny u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 18 19 35 04
Rada města projednala žádost manželů J. a L. R. o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého
při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za manžely J. a L. R.
za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Kamenická 318/80, Děčín II
ve výši 1.805.507,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 180.551,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 35 05
Rada města projednala žádost pana M. P. o prominutí pohledávky a

2

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem M. P. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. 28. října 225/1, Děčín I ve výši
343.870,00 Kč, a to o snížení na částku 263.016,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 35 06
Rada města projednala žádost pana P. V. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem P. V. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Jiráskova 1334/8, Děčín VI ve výši
488.329,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 48.833,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 35 07
Rada města projednala žádost pana M. M. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem M. M. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Vítězství 29, Děčín XXXII ve výši
129.545,00 Kč, a to o snížení na částku 83.811,30 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 36 01
Rada města projednala problematiku revitalizace sídliště Březiny a po úpravě
rozhodla
s ohledem na nedostatek parkovacích míst v dané lokalitě, o realizaci parkoviště na č. p.
276/68, 276/69, v k. ú. Březiny, oproti plánované realizaci multifunkčního sportoviště.
Usnesení č. RM 18 19 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1269/1 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 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. 1269/1 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 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 19 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 986 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem – služebností spočívající
ve 1) strpění stávajícího zakrytého profilu vodního toku LBP Račího potoka od Chmelníku
na pozemku p. č. 986 v k. ú. Vilsnice, 2) zdržení se všeho, co vede k ohrožení stávajícího
zakrytého profilu vodního toku LBP Račího potoka od Chmelníku, 3) umožnění vstupu
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby pro oprávněného Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov, za cenu
dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného.
Usnesení č. RM 18 19 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 563/13 a 563/12 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (PREL,
Děčín, Plynovod a připojení 3 ks přípojek – u areálu) 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. 563/13 a 563/12 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (PREL,
Děčín, Plynovod a připojení 3 ks přípojek – u areálu) 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 19 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 436/1 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro budoucí RD
na pozemku p. č. 455/12 v k. ú. Boletice nad Labem a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 455/12 v k. ú. Boletice
nad Labem, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 436/1 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro budoucí RD
na pozemku p. č. 455/12 v k. ú. Boletice nad Labem a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 455/12 v k. ú. Boletice
nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 19 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 743, 90/16 v k. ú. Křešice u Děčína 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. 743, 90/16 v k. ú. Křešice u Děčína 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 19 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 803/6 a 1091/2 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. 803/6 a 1091/2 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 19 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva vybudování, provozování, udržování a provádění
úprav zařízení – stavby „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – II. etapa“
na pozemku p. č. 485/1 v k. ú. Podmokly pro oprávněného-statutární město Děčín,
od povinného – Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,
přísp. org. IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 41703, Dubí 3, za cenu 4.000,00 Kč
+ DPH a
2. uzavření smlouvy č. VI/1087/2018/DC o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
práva vybudování, provozování, udržování a provádění úprav zařízení – stavby
„Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – II. etapa“ na pozemku p. č. 485/1
v k. ú. Podmokly pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného – Ústecký
kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, přísp. org. IČ: 00080837,
se sídlem Ruská 260, 41703, Dubí 3, za cenu 4.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 18 19 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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1. zatížit části pozemků p. č. 1633/1, 1661, 1682, 1665, 1657/1, 1681, 1622, 1536,
1322, 1715, 1716/23, 1716/16, 1716/9, 1806, 1810, 1811/8, 1812, 1827, 1931/1
v k. ú. Podmokly a p. č. 1579/1 a 287/4 v k. ú. Krásný Studenec 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 pozemků p. č. 1633/1, 1661, 1682, 1665, 1657/1, 1681, 1622, 1536, 1322,
1715, 1716/23, 1716/16, 1716/9, 1806, 1810, 1811/8, 1812, 1827, 1931/1 v k. ú.
Podmokly a p. č. 1579/1 a 287/4 v k. ú. Krásný Studenec 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 19 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2833/2a – 101/2010 ze dne 15.09.2010
na pronájem části pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Děčín, ve smyslu rozšíření nájemce o pana
L. N. za účelem provozování sběrny kovů, za cenu 2.700 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 18 19 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 2698 v k. ú. Děčín o výměře
645 m2 s panem R. S. dohodou ke dni 30.11.2018.
Usnesení č. RM 18 19 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1037/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 18 19 37 12
Rada města projednala žádost spol. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov o prodej
částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok v Děčíně,
ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 1437/4, 1455/7,
1214/2, 1571 v k. ú. Horní Oldřichov, o výměrách dle geometrického plánu č. 858-38/2018.
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Usnesení č. RM 18 19 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a v k. ú. Podmokly
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 250/4 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře 426 m2 a p. č. 3135/4 v k. ú. Podmokly o výměře 493 m2.
Usnesení č. RM 18 19 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Boletice
nad Labem.
Usnesení č. RM 18 19 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města:
prodat pozemek p. č. 2810 o výměře 3 992 m2 v k. ú. Podmokly a ani
prodat část pozemku p. č. 2810 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 18 19 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost Kovošrot Group CZ s.r.o., se sídlem
Ke Kablu 289/7, Praha 10, za cenu 1.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 18 19 37 17
Rada města projednala žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města bezúplatně převést (formou daru) část pozemku p. č. 3717/1 v k. ú.
Podmokly o výměře stanovené geometrickým plánem vyhotoveným na podkladě projektové
dokumentace a pozemky p. č. 3723/3 v k. ú. Podmokly o výměře 35 m2 a p. č. 3723/7 v k. ú.
Podmokly o výměře 2 m2 z majetku statutárního města Děčín do majetku ČR – Povodí Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,
IČ 70890005 v souvislosti s protipovodňovými opatřeními.
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Usnesení č. RM 18 19 37 19
Rada města projednala žádost společnosti SBM Holding Group, s.r.o., se sídlem Slánská
2824, 27201 Kladno na základě plné moci společnosti T-Mobile Czech republic a.s., se
sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 14800 o vyjádření k napojení objektů ve vlastnictví
statutárního města Děčín na optickou síť FTTH společnosti T-Mobile CZ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 10 37 24 ze dne 29.05.2018 v plném znění z důvodu
nových skutečností a
souhlasí
s napojením objektů ve vlastnictví statutárního města Děčín, uvedených v příloze smlouvy
o právu k provedení stavby, na optickou síť FTTH společnosti T-Mobile CZ a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříze k podpisu smlouvy o právu
k provedení stavby v předloženém znění a k podpisu jednotlivých souhlasů vlastníka
nemovitosti s tím, že u bytových objektů se statutární město Děčín zavazuje, aby vzhledem
k výši vložené investice společnost T-Mobile Czech republic a.s. užívala nebytové prostory
po dobu 10 let.
Usnesení č. RM 18 19 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. snížení předkládací ceny pro opětovné
zveřejnění prodeje pozemku st. p. č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66,
Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z původní
předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši
1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s tím, že v případě nezájmu o prodej
nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 18 19 39 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města k žádosti o poskytnutí
dotace 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,
kterým doporučila zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši 50.000,00 Kč a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 12 39 12 ze dne 26.06.2018 v plném znění.
Usnesení č. RM 18 19 39 02
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
nedoporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout 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 uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 18 19 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV, výzva
č. 02_18_063 - Šablony II a
souhlasí
s realizací projektu „Praktickou výukou do života, kde i mobilní technologie pomáhají“ ve výši
2.135.900,00 Kč a s případným předfinancováním v maximální výši 100.000,00 Kč ze
schváleného příspěvku organizace na rok 2019 do doby zaslání 1. platby od MŠMT.
Usnesení č. RM 18 19 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 v celkové výši 71.277,01 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 39 05
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u příspěvkové
organizace Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 00673692 v rámci
schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2018 a
schvaluje
změnu limitu mzdových prostředků na rok 2018 ve výši 5.500.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 39 06
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace
Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2018 ve výši 702.832,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 39 07
Rada města projednala žádost Svazu hudebníků České republiky o navýšení rozpočtu
na konání XX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 2019 - Česká Kamenice, Děčín,
Bad Schandau, Pirna v roce 2019 a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 18 19 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 o souhlas zřizovatele s pořízením nového bazénového
vysavače a 2 ks speedgate a
souhlasí
s pořízením nového bazénového vysavače v předpokládané hodnotě 400.000,00 Kč včetně
DPH a 2 ks speedgate v předpokládané hodnotě 490.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 18 19 39 09
Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin základních škol
v Děčíně a zajištění provozu ve školním roce 2018/2019 a
bere na vědomí
zajištění této činnosti Základní školou Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 18 19 39 10
Rada města projednala návrh platu ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace, Mgr. Ivety Mácové a
stanovuje
plat a jeho složky ředitelce Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace Mgr. Ivetě Mácové, podle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2018.
Usnesení č. RM 18 19 39 11
Rada města projednala informaci o přerušení provozu MŠ a
bere na vědomí
přerušení provozu mateřských škol v Děčíně v době vyhlášených vánočních prázdnin.
Usnesení č. RM 18 19 39 12
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace o přerušení provozu Mateřské školy Saská a
bere na vědomí
toto přerušení provozu dne 08.11.2018.

Usnesení č. RM 18 19 39 13
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III,
Březová 369/25, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky školy z organizačních důvodů v termínech 03.01.2019
a 04.01.2019.
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Usnesení č. RM 18 19 39 14
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace a ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin v době vyhlášených podzimních prázdnin ve dnech 29. 30.10.2018.
Usnesení č. RM 18 19 39 15
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města k žádosti o poskytnutí
investiční dotace Sportovnímu klubu dětí a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076, Riegrova
1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín v celkové výši 7.565.550,00 Kč a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 11 39 04 ze dne 12.06.2018 v plném znění.
Usnesení č. RM 18 19 39 16
Rada města projednala žádost o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu dětí
a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
na rekonstrukci vodovodní a požární přípojky a generální opravu systému vytápění
tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu dětí
a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076, Riegrova 1352/10, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
na rekonstrukci vodovodní a požární přípojky a generální opravu systému vytápění
tělocvičny Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. ve výši 450.000,00 Kč a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace v předloženém znění.

Ing. Vladislav Raška v. r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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