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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 15. ledna 2019

Usnesení č. RM 19 01 29 01
Rada města
schvaluje
návrh žádosti o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů, dle §33d, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k podání žádosti o vydání
opatření obecné povahy.
Usnesení č. RM 19 01 29 02
Rada města projednala návrh na svěření pravomoci jednat v pracovněprávních vztazích
čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Děčín,
v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA, řediteli Městské policie Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města svěřit pravomoc jednat v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků
a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Děčín, v souladu s ustanovením
§ 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA, řediteli Městské policie Děčín.
Usnesení č. RM 19 01 29 03
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 31. ledna 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 01 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2019 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a

schvaluje
plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2019 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 19 01 32 02
Rada města projednala žádost Mgr. Milana Rosenkrance, člena zastupitelstva města Děčín,
k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne 19.01.2019 ve 13:00 hodin
na zámku v Děčíně a
pověřuje
Mgr. Milana Rosenkrance, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu
dne 19.01.2019 ve 13:00 hodin na zámku v Děčíně a
stanovuje,
že člen zastupitelstva města Děčín, Mgr. Milan Rosenkranc, užije primátorskou insignii při
tomto svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 19 01 32 03
Rada města projednala žádost Mgr. Hany Cermonové, členky zastupitelstva města Děčín,
k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne 02.02.2019 ve 13:00 hodin
na zámku v Děčíně a
pověřuje
Mgr. Hanu Cermonovou, členku zastupitelstva města Děčín, k provedení svatebního obřadu
dne 02.02.2019 ve 13:00 hodin na zámku v Děčíně a
stanovuje,
že členka zastupitelstva města Děčín, Mgr. Hana Cermonová, užije primátorskou insignii při
tomto svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 19 01 34 01
Rada města projednala návrh na odvolání dosavadních členů povodňové komise
statutárního města Děčín, jmenovaných do funkce usnesením č. RM 14 21 34 02 ze dne
16.12.2014 a RM 15 01 34 02 ze dne 13.01.2015 a jmenování nových členů povodňové
komise statutárního města Děčín a
odvolává
1. Mgr. Marii Blažkovou z funkce předsedy povodňové komise statutárního města
Děčín,
2. Ing. Jiřího Anděla, CSc., z funkce místopředsedy povodňové komise statutárního
města Děčín,
3. Mgr. Hanu Cermonovou z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
4. Ing. Valdemara Grešíka z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
5. Bc. Janu Kohoutovou z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín a
jmenuje
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1. Jaroslava Hroudu do funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
2. Ing. Vladislava Rašku do funkce místopředsedy povodňové komise statutárního
města Děčín,
3. Ing. Jiřího Anděla, CSc., do funkce člena povodňové komise statutárního města
Děčín,
4. Václava Němečka do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
5. Petra Michajličenka do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
6. Ing. Martina Kříže do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 01 34 02
Rada města projednala předložený materiál týkající se Dokumentace záměru podle přílohy
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Přeložka silnice I/13 v úseku
Děčín - D8 (Knínice) a tento
bere na vědomí
a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. nadále trvat na nesouhlasu s vedením přeložky silnice I/13 tunelem pod Pastýřskou
stěnou (varianta Pastýřská), vyjádřeným usnesením zastupitelstva č. ZM 14 06 05 01
ze dne 26.06.2014,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání
s ministrem dopravy ČR a ministrem životního prostředí ČR o realizaci varianty
Chrochvická, která je v nově připravované územně plánovací dokumentaci města
Děčín vymezena jako návrhový koridor KOR 1_1 a zároveň jako veřejně prospěšná
stavba VPS-1.
Usnesení č. RM 19 01 34 03
Rada města projednala přijetí peněžitých darů od fyzických osob v celkové výši 37 tis. Kč a
schvaluje
přijetí těchto 2 sponzorských darů získaných ve 4. Q 2018 na činnost Městského útulku pro
toulavá a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 01 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 318/2018 – č. RO 327/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2018 o 13.860 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 13.860 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 01 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 01/2019, dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení výdajů roku 2019 o 48.382 tis. Kč a zvýšení financování roku 2019
o 48.382 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 01 35 03
Rada města projednala žádost manželů L. a J. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 957 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům L. a J. B. na výstavbu technické infrastruktury
na p. p. č. 955, 1246/1 a 1229/1 v k. ú. Prostřední Žleb k novostavbě rodinného domu
na p. p. č. 957 v k. ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 01 35 04
Rada města projednala žádost manželů V. a M. Š. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 984 na p. p. č. 3419 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům V. a M. Š. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 3419 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. 984 na p. p. č. 3419 v k. ú.
Podmokly dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 01 35 05
Rada města projednala žádost pana J. T. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem J. T. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Palackého 643/3, Děčín IV ve výši
105.199,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 10.520,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 01 36 01
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Demolice a výstavba nového
seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018-0622/OR ze dne 05.10.2018 v hodnotě 84.928,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 01 36 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a

4

schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 2/2019, tj. snížení výdajů § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky,
PD aj.) o 103 tis. Kč a navýšení výdajů § 3741 - Demolice a výstavba nového seníku v areálu
ZOO Děčín - kap. část o 103 tis. Kč na stavební práce.
Usnesení č. RM 19 01 36 03
Rada města projednala zprávu komise jmenovanou pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce s názvem „Modernizace varovného a výstražného informačního
systému“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce, kterou podal účastník Colsys s.r.o.,
IČO 14799634 se sídlem Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, jehož nabídková cena
za dodávku činí 6.172.652,00 Kč bez DPH, za servisní služby roční paušál 270.000,00 Kč
bez DPH a hodinovou sazbou za servisní zásah ve výši 600,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 01 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce
objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH;
3. zadávací dokumentaci včetně smlouvy o dílo a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek v platném znění ve složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Mgr. Otto Chmelík),
Ing. Dalibor Voborský (náhr. Jiří Štajner),
Barbora Hercíková (náhr. Petra Šivrová).
Usnesení č. RM 19 01 36 05
Rada města projednala problematiku jmenování členů komise k veřejné zakázce s názvem
„2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ a
jmenuje
komisi v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhr. Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Martin Pošta (náhr. Mgr. Otto Chmelík),
J. Štajner (náhr. D. Voborský),
Barbora Hercíková (náhr. Petra Šivrová).
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Usnesení č. RM 19 01 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Výměna oken v objektu Mírové
náměstí č.p. 242, Děčín IV“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 01 36 07
Rada města projednala výsledek elektronické aukce na prodej osobního vozu Ford Tourneo
Connect s vyvolávací cenou 10.000,00 Kč a
schvaluje
výsledek elektronické aukce - tj. prodej tohoto vozidla za cenu uvedenou v nabídce,
tj. 12.000,00 Kč panu V. K., který jako jediný zájemce podal nabídku.
Usnesení č. RM 19 01 36 08
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II.
etapa“, v předpokládané hodnotě 28.000.000,00 Kč bez DPH, a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČO 41326687,
se sídlem U Kotelny 349, Děčín IX-Bynov, který nedoručil objasnění své nabídky,
2. o zadání této zakázky firmě SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, se sídlem
Máchova 1129, Česká Lípa, jejíž nabídková cena činí 26.700.092,87 Kč bez DPH
a termín realizace je 300 dní.
Usnesení č. RM 19 01 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3/2, 3/3, 13 a 14/14 v k. ú. Chrochvice 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
částí pozemků p. č. 3/2, 3/3, 13 a 14/14 v k. ú. Chrochvice 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 19 01 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
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rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 724/1, 747 a 425/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Resslova“) 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. 724/1, 747 a 425/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Resslova“) 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 19 01 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2976 a 711/1 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“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2976 a 711/1 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 19 01 37 04
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
zveřejnění záměru města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 383/7b-109/2010 ze dne
15.05.2010 ve smyslu rozšíření pronajaté výměry z původních 80 m2 na nově 125 m2
na části pozemku p. č. 383/7 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem zázemí k nemovitosti (uložení
dřeva).
Usnesení č. RM 19 01 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 81 o výměře 124 m2,
pozemek p. č. 496 o výměře 1 056 m2 a pozemek p. č. 503/1 o výměře 1 036 m2 vše k. ú.
Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 19 01 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní
Oldřichov o výměře 141 m2.
Usnesení č. RM 19 01 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 794 v k. ú. Loubí
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, za cenu dle „Zásad“,
tj. 600 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 01 37 09
Rada města projednala žádost TOMMI-SEVER, s.r.o., se sídlem Podmokelská 6/18, 400 07
Ústí nad Labem, IČO: 64651754 o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
1. uzavření podnájemní smlouvy na adrese Příbramská 1911/32, Děčín IV pro TOMMI
správa - Děčín s.r.o., se sídlem Dobrovského 122/1, 405 02, Děčín I, IČO: 07175426,
za účelem provozování realitní činnosti - správy soukromých objektů, na dobu
neurčitou, za nájemné dle “Zásad“+ úhrada nákladů za služby,
2. zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 3/2012/SBF-OMH ze dne 23.04.2012 ve smyslu umožnění podnájmu pro
TOMMI správa - Děčín s.r.o., se sídlem Dobrovského 122/1, 405 02, Děčín I,
IČO: 07175426, za účelem provozování realitní činnosti – správy soukromých
objektů.
Usnesení č. RM 19 01 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí
a věcí movitých na pronájem areálu SD Střelnice a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 01/OMH/2014
uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a panem Jaroslavem Kortusem dne 13.12.2013
na pronájem areálu SD Střelnice, ve smyslu prodloužení nájemního vztahu o 2 roky,
tj. do 31.08.2021 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 01 37 11
Rada města projednala, na základě geotechnického posouzení svahu v proluce mezi domy
č.p. 119 a č.p. 104 ul. Teplická, havarijní stav poloskalního svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č.
1477/16, v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce: Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul. p. p. č. 1477/16,
v k. ú. Horní Oldřichov.
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Usnesení č. RM 19 01 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 15 37 29 ze dne 05.09.2017, týkající se prodeje
pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 07 07 20
ze dne 21.09.2017, týkající se prodeje pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb v plném
znění, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 19 01 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2945, 2948/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„REKO MS Děčín – Krokova“) 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. 2945, 2948/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS
Děčín – Krokova“) 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 19 01 37 14
Rada města projednala žádost manželů V. o pronájem místnosti a
schvaluje
1. pronájem místnosti - nebytového prostoru č. 9 ve 2. nadzemním podlaží bytového
domu Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2 pro manžele V. na dobu neurčitou
za nájemné dle „Zásad“, za účelem uskladnění věcí,
2. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 01/2019/SBF-OMH v objektu
Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2, pro manžele V. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 01 37 15
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.365.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín
z.s. na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 19 01 37 16
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici
Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 410.000,00 Kč.
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s.
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 01 37 17
Rada města projednala nutnost pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
záměr realizace akce: Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního
města Děčín.
Usnesení č. RM 19 01 37 18
Rada města projednala návrh na realizaci rekonstrukce oplocení u objektu HZ Spojenců 159,
Děčín XXXII a
schvaluje
záměr realizace investiční akce “Rekonstrukce oplocení na pozemku p. č. 216 zast. pl.
a nádvoří v k. ú. Boletice nad Labem“.
Usnesení č. RM 19 01 37 19
Rada města projednala záměr realizace instalace rolovací mříže u vchodu do ZŠ
Děčín XXXII, Míru 152 a
schvaluje
záměr realizace instalace rolovací mříže u vchodu do ZŠ Děčín XXXII, Míru 152.
Usnesení č. RM 19 01 37 20
Rada města projednala návrh na změnu podmínek pronájmu halového garážového stání
v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 20 37 26 ze dne 28.11.2017 v plném znění.
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Usnesení č. RM 19 01 38 01
Rada města projednala přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje
č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky
pro rok 2019 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci
Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních
služeb Děčín, p.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční
prostředky poskytnuté pro rok 2019 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové
organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací
platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů
vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině
Centra sociálních služeb Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 19 01 38 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 18 18 38 04 ze dne
23.10.2018 týkající se výše přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín a uzavření smlouvy o finančním příspěvku a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 18 38 04 ze dne 23.10.2018 týkající se přijetí
peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného statutárním městem Děčín,
a to ve výši 24.000,00 Kč, a uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 19 01 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní V. a to z důvodů nesplnění věkové hranice pro přijetí do DPS
a povolení splátkového kalendáře na uhrazení finančního příspěvku na sociální účely.
Usnesení č. RM 19 01 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 15
o velikosti 29 m2 v objektu Jindřichova 337 a
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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 19 01 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 40
o velikosti 29 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 19 01 39 01
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na rok 2019 a
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok 2019:
Mateřská škola
Májová – 16.632,00 Kč
Riegrova – 39.305,00 Kč
Liliova – 56.514,00 Kč
Klostermannova – 63.934,00 Kč
Základní škola
Školní – 44.331,40 Kč
Vrchlického – 70.654,00 Kč
Na Stráni – 21.444,00 Kč
Na Pěšině – 93.294,00 Kč
Máchovo – 101.679,00 Kč
Kosmonautů – 18.927,00 Kč
Kamenická – 125.110,78 Kč
Březová – 116.365,00 Kč
Míru – 76.849,10 Kč
Vojanova – 35.287,00 Kč
Školní jídelna
Jungmannova – 30.995,00 Kč
Sládkova – 153.677,00 Kč
Dům dětí a mládeže – 190.797,00 Kč

Kulturní a sportovní zařízení
Zámek – 362.601,00 Kč
Městská knihovna – 274.140,00 Kč
Městské divadlo – 492.012,00 Kč
Děčínská sportovní – 850.188,00 Kč
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Ostatní zařízení:
Centrum sociálních služeb – 648.209,70 Kč
Lesní úřad – 130.116,00 Kč
ZOO – 89.765,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 01 39 02
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o. Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
o souhlas zřizovatele s podáním projektu v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2019 a o udělení plné moci k zastupování vlastníka kulturní
památky a
souhlasí
s podáním projektu v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2019 na restaurování výmalby interiéru Čajového pavilonu a
uděluje
zmocnění příspěvkové organizaci Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín,
IČ 000 78 867 k podání žádosti o dotaci na opravu Čajového pavilonu v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019.
Usnesení č. RM 19 01 39 03
Rada města projednala informaci o vyhlášení dotačního programu Ústeckého kraje „Program
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019“ a o možnosti podání žádosti o dotaci
na Městské slavnosti Děčín 2019 a
schvaluje
podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Ústeckého kraje „Program podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2019“ na projekt Městské slavnosti Děčín 2019.
Usnesení č. RM 19 01 39 04
Rada města projednala vyúčtování účelového investičního příspěvku Městského divadla
Děčín, p. o. „Výměna promítacího plátna a masek v kině Sněžník“ a
souhlasí
s využitím investičního příspěvku ve výši 376.071,00 Kč příspěvkovou organizací Městské
divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín IV, IČ 673692 na další obnovu kino-techniky.
Usnesení č. RM 19 01 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru na úhradu měsíčních záloh na obědy pro 11 žáků. Na období
od 01.02.2019 do 28.06.2019 ve výši 30.645,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 01 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace a
souhlasí
s pořízením interaktivního dotykového projektoru ve výši 63.888,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 01 42 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby,
týkající se výše kompenzace veřejné služby na rok 2019 mezi Dopravním podnikem města
Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 19 01 42 03
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evid.č. 2018-0442/OKD (06 252 08)
mezi statutárním městem Děčín a Pontex, spol. s r.o. ve věci „Rekonstrukce galerie
Na Výšinách – aktualizace projektové dokumentace“ a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evid.č. 2018-0442/OKD (06 252 08) mezi statutárním
městem Děčín a Pontex, spol. s r.o. ve věci „Rekonstrukce galerie Na Výšinách –
aktualizace projektové dokumentace“.
Usnesení č. RM 19 01 42 04
Rada města projednala žádost o potvrzení o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného
odběru obalů a odpadu z obalů se společností REMA AOS, a.s., bezprostředně po udělení
autorizace ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů a
bere na vědomí
žádost společnosti REMA AOS, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 510/38.
Usnesení č. RM 19 01 42 05
Rada města projednala rozšíření svozu BIO odpadu na rok 2019 o další části města a
schvaluje
rozšíření svozu BIO odpadu na rok 2019 o části Děčína III - Staré Město a Děčína XXVII –
Březiny.
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Usnesení č. RM 19 01 42 06
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Renaty Kuruczové, zařazené do odboru
komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín k zastupování města k
• uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování elektroměrů v rámci výstavby
a modernizace veřejného osvětlení v majetku města,
• uzavírání smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do všech napěťových hladin,
• uzavírání smluv o připojení zařízení k distribuční soustavě do všech napěťových
hladin a
souhlasí
s tímto zplnomocněním.
Usnesení č. RM 19 01 42 07
Rada města projednala návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2018_0019 na přeložku sdělovacích vedení spol. CETIN a.s. 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 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 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.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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