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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2019

Usnesení č. RM 19 02 29 01
Rada města projednala informaci o vyhlášení výzvy „Program 2019 na podporu nové
techniky pro jednotky SDH“, a o možnosti podání žádosti o dotaci na nákup nového
hasičského dopravního automobilu, poskytované Ústeckým krajem a
schvaluje
záměr realizace investiční akce nákupu hasičského dopravního automobilu s přispěním
účelové investiční dotace na podporu nákupu nové techniky obcím pro jednotky SDH pro rok
2019, poskytované Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 19 02 29 02
Rada města projednala zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018 na vědomí.
Usnesení č. RM 19 02 29 03
Rada města
schvaluje
návrh plánu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Děčín a rámcový rozsah veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční
podpory na rok 2019 dle přílohy tohoto usnesení a
pověřuje
primátora města Jaroslava Hroudu vydáváním pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Usnesení č. RM 19 02 29 04
Rada města
bere na vědomí
obecnou informaci o výsledcích kontrol provedených v roce 2018 a

souhlasí
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se
zveřejněním obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 způsobem umožňujícím
dálkový přístup, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 19 02 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance k výkonu činností asistenta / asistentky a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance (asistenta / asistentky) a

zařazených

stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.02.2019 na 286, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka k zařazení zaměstnance do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 19 02 31 01
Rada města projednala návrh na připojení statutárního města Děčín k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a
souhlasí
i nadále s podporou této akce vyvěšením tibetské vlajky na budově A1 Magistrátu města
Děčín každoročně dne 10. března.
Usnesení č. RM 19 02 31 02
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. IČ: 27346471, se sídlem
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2 o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí dotace maximálně do výše 400.000,00 Kč společnosti Labská
plavební společnost, s.r.o., dle důvodové zprávy,
2. schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 19 02 31 03
Rada města projednala návrh výpovědi z kupní smlouvy na zajištění dodávek stravenek a
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schvaluje
výpověď z kupní smlouvy na dodávky stravenek pro statutární město Děčín firmou Edenred
CZ s.r.o.
Usnesení č. RM 19 02 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se aktuálních informací při přípravě
Plavebního stupně Děčín a tento
bere na vědomí
a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání
s ministrem dopravy ČR a ministrem životního prostředí ČR o realizaci stavby
Plavební stupeň Děčín, která je v nově připravované územně plánovací dokumentaci
města Děčín označena pod kódem záměru Z - 237 a je vedená jako veřejně
prospěšná stavba VPS-5, s navrhovaným způsobem využití DV - plocha pro vodní
dopravu o velikosti cca 49 tisíc m2 pro umístění jednotlivých staveb,
2. vyzvat premiéra ČR Andreje Babiše, aby projednal s ministrem dopravy ČR
a ministrem životního prostředí ČR urychlenou realizaci stavby Plavebního stupně
Děčín, ke které již v minulosti opakovaně dalo Zastupitelstvo statutárního města
Děčín i Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasné stanovisko.
Usnesení č. RM 19 02 34 02
Rada města opětovně 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 (Kninice) a tento
bere na vědomí
a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 01 34 02 ze dne 15.01.2019 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. nadále trvat na nesouhlasu s vedením přeložky silnice I/13 tunelem pod Pastýřskou
stěnou (varianta Pastýřská), vyjádřeným usnesením zastupitelstva města
č. ZM 14 06 05 01 ze dne 26.06.2014,
2. rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13 na základě výsledku
procesu vyhodnocení EIA a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání
s ministrem dopravy ČR, ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého
kraje o realizaci přeložky silnice I/13.
Usnesení č. RM 19 02 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 328/2018 – č. RO 340/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2018 o 12.952 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2018 o 12.952 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 02 35 02
Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi ve IV. čtvrtletí
2018 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 02 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 3/2019 – č. RO 10/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 1.709 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 1.709 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 02 36 01
Rada města projednala informaci k zakázce s názvem Obnova historické části Podmokel etapa C a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 02 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2826b – 101 ze dne 29.08.1994 na pronájem
části pozemku p. č. 2826 v k. ú. Děčín, ve smyslu rozšíření nájemce o paní R. O.
na zahradu, za cenu 2.682 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 02 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3428d – 108/07 ze dne 06.11.2007 na pronájem
části pozemku p. č. 3428 v k. ú. Podmokly, ve smyslu rozšíření nájemce o paní M. K.
na zahradu, za cenu 1.148 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 02 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 170/20, 497, 130/2, 132/1, 132/6, 132/8, 132/9, 498/3
a 137/1 v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství a práva
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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. 170/20, 497, 130/2, 132/1, 132/6, 132/8, 132/9, 498/3 a 137/1
v k. ú. Dolní Žleb 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 02 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 87, 176 a 435 v k. ú. Podmokly 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 (ČEZ Distribuce a.s.), za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 87, 176 a 435 v k. ú. Podmokly 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 (ČEZ Distribuce a.s.), za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 02 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 435 v k. ú. Podmokly 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 (SVS a.s.), za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 435 v k. ú. Podmokly 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 (SVS a.s.), za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 02 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene umístění stavby cyklostezky v rámci stavby „Propojení
cyklostezky na p. p. č. 2292/2, 2395/19, 2119/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1,
v k. ú. Děčín“ na pozemku p. č. 3109/1 v k. ú. Děčín pro oprávněného - statutární
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město Děčín, od povinného – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za cenu
1.000,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění
stavby cyklostezky v rámci stavby „Propojení cyklostezky na p. p. č. 2292/2, 2395/19,
2119/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, v k. ú. Děčín“ na pozemku p. č. 3109/1
v k. ú. Děčín pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Povodí Labe,
státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové, za cenu 1.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 19 02 37 08
Rada města projednala žádost o uzavření „Dohody o odstoupení od smlouvy o zřízení
věcného břemene a o zániku věcného břemene“ a
schvaluje
1. zánik věcného břemene na pozemcích p. č. 1087/3, 1091/3, 1107, 1120/1, 1120/2,
1120/4 a p. č. 1121 v k. ú. Podmokly, které bylo zřízeno v souladu se Smlouvou
o zřízení věcného břemene č. 8800081218/2/VB/P, OMH/VB/20/15/Linz- č. sml.
2015-0363/OMH, č. sml. 30/2015/Ro-35100 ze dne 02.09.2015, právní účinky vkladu
dne 24.09.2015, sp. zn. V-5130/2015-502 a
2. uzavření „Dohody o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene a o zániku
věcného břemene“ na pozemcích p. č. 1087/3, 1091/3, 1107, 1120/1, 1120/2, 1120/4
a p. č. 1121 v k. ú. Podmokly, které bylo zřízeno v souladu se Smlouvou o zřízení
věcného břemene č. 8800081218/2/VB/P, OMH/VB/20/15/Linz- č. sml. 20150363/OMH, č. sml. 30/2015/Ro-35100 ze dne 02.09.2015, právní účinky vkladu dne
24.09.2015, sp. zn. V-5130/2015-502.
Usnesení č. RM 19 02 37 09
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu k p. č. 277/1 v k. ú. Dolní Žleb
a po úpravě
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu k části pozemku p. č. 277/1 o výměře 85 m2
v k. ú. Dolní Žleb s manž. H. S. a V. S. dohodou ke dni 31.01.2019.
Usnesení č. RM 19 02 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 02 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2794/4 o výměře 1 539 m2
v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 19 02 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 474/1 o výměře 778 m2
v k. ú. Lesná u Děčína.
Usnesení č. RM 19 02 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1416/1 o výměře 212 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 02 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1233 o výměře 281 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 19 02 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1333/1 o výměře 88 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 19 02 37 19
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 18 15 37 20 ze dne 04.09.2018, týkající se
výše kupní ceny, z původního textu: „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text:
„za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní
náklady“, v návaznosti na žádost kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20.09.2018, týkající se výše kupní ceny, z původního textu:
„za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za cenu dle znaleckého posudku
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o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost
kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.
Usnesení č. RM 19 02 37 20
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 197/2 o výměře 369 m2 a část
p. č. 1202/1 (nově dle geometrického plánu 773-148/2018 ozn. jako p. č. 1202/3) o výměře
7 m2 vše v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a H. K. za cenu
225.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 02 37 21
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 314/2 v k. ú. Březiny u Děčína
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven od p. M. Č. a p. J. S. do majetku
města, za cenu 500 Kč/m2.
Usnesení č. RM 19 02 37 22
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 210, dle geometrického plánu č. 854050/2018 nově ozn. jako p. č. 210/2 o výměře 104 m2, v k. ú. Boletice nad Labem, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví PEGYN, spol. s r.o., Spojenců 193, Děčín XXXIIBoletice nad Labem do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu 52.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 02 37 23
Rada města projednala současný stav secesní městské fontány - Pohádkové kašny
na Masarykově náměstí v Děčíně a
schvaluje
záměr realizace akce: Restaurování secesní městské fontány - Pohádkové kašny
na Masarykově náměstí v Děčíně.
Usnesení č. RM 19 02 37 24
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 845/18 v k. ú. Prostřední Žleb 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,
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údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 02 37 25
Rada města projednala plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací v roce 2019 a
schvaluje
plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019
v předloženém znění a
bere na vědomí
informaci o plnění plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací v roce 2018.
Usnesení č. RM 19 02 37 26
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb, p. o., o spolupráci v rámci
plánované rekonstrukce objektu DOZP v ul. Spojenců 214, Děčín XXXII s dočasným
přestěhováním klientů a personálu do objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a
souhlasí
aby vybrané bytové a nebytové jednotky popsané v důvodové zprávě nebyly nabízeny
k pronájmu.
Usnesení č. RM 19 02 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 02.12.1994
mezi statutárním městem Děčín a WEISS spol. s r.o. na pronájem nebytových prostor
v objektu Mírové náměstí 242/4, Děčín IV.
Usnesení č. RM 19 02 37 28
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o schválení podnájmu a
souhlasí
1. s podnájmem části nebytového prostoru o velikosti 130 m2 za účelem provozování
občerstvení návštěvníků sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV
na pozemku p. č. 1141/3 a části pozemku p. č. 1141/1 vše v k. ú. Děčín - Podmokly
o výměře 130 m2 za účelem provozování terasy pro sl. Michaelu Benzlovou,
2. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi FK JUNIOR Děčín z.s., IČO: 66105609, se
sídlem Ústecká 1961/3, Děčín V a sl. Michaelou Benzlovou, IČO: 07695292,
Podmokelská č.p. 690/36, 405 02 Děčín v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 19 02 37 29
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín z.s. o schválení podnájmu a
souhlasí
1. s podnájmem části nebytového prostoru sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2,
Děčín I o velikosti 30,1 m2 za účelem provozování masérny pro T. H.,
2. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Basketbalovým klubem Děčín z.s., IČO:
49888366, se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I a T. H. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 02 37 30
Rada města projednala žádost nájemce restaurace Pastýřská stěna o finanční spoluúčast
a o snížení nájemného a
neschvaluje
1. snížení nájemného za pronájem nebytových prostor restauračního zařízení
„Pastýřská stěna“,
2. finanční spoluúčast ze strany statutárního města Děčín na nákladech za vytápění
z důvodu zvýšené spotřeby plynu při realizaci akce Výměna a repase oken
a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna.
Usnesení č. RM 19 02 38 01
Rada města projednala žádost ředitelky Centra sociálních služeb Děčín, p.o. paní
PhDr. Jany Skalové o povolení užívání motorového vozidla pro služební i soukromé účely a
schvaluje
ředitelce Centra sociálních služeb Děčín, p.o. paní PhDr. Janě Skalové bezplatné používání
služebního motorového vozidla pro služební i soukromé účely od 01.02.2019 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 19 02 39 01
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín a
schvaluje
odpisové plány včetně doplňkové činnosti příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2019:
Základní škola:
Školní - 50.816,00 Kč
Máchovo nám. - 111.393,00 Kč
Kamenická - 132.461,00 Kč
Míru - 78.224,90 Kč
Školní jídelna:
Jungmannova - 61.990,00 Kč
Sládkova - 204.900,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 02 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, 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 54.440,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 24 žáků v období od 04.02.2019 do 28.06.2019.
Usnesení č. RM 19 02 39 03
Rada města projednala žádost o změnu časové použitelnosti účelového investičního
příspěvku příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 a
schvaluje
použití účelového investičního příspěvku na nákup bazénového vysavače do 31.12.2019.
Usnesení č. RM 19 02 39 04
Rada města projednala návrh Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ 00078867
na úpravu ceníku za svatební obřady na zámku v Děčíně a
schvaluje
ceník za svatební obřady na zámku Děčín s účinností od 01.02.2019:
Barokní sál - 3.000,00 Kč včetně DPH,
Knihovní sál - 3.000,00 Kč včetně DPH,
Rohový sál - 6.000,00 Kč včetně DPH,
Modrý sál - 6.000,00 Kč včetně DPH,
Kaple sv. Jiří - 3.000,00 Kč včetně DPH,
Thunovská kaple - 3.000,00 Kč včetně DPH,
Růžová zahrada - 3.500,00 Kč včetně DPH,
Salla terrena - 3.500,00 Kč včetně DPH,
Konírna - 6.000,00 Kč včetně DPH,
Jižní zahrady - 3.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 02 39 05
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 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
na pronájem stage včetně ozvučení a osvětlení, produkce, interpretů a stagemanagera pro
Hudební festival Labefest v rámci Městských slavností Děčín 2019 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města pro kulturní akci Hudební festival Labefest v rámci Městských slavností Děčín 2019,
která se uskuteční 10.05. a 11.05.2019, zakázku na pronájem techniky včetně generátorů
a LED obrazovky v předpokládané výši 470.220,00 Kč bez DPH a zajištění interpretů včetně
stagemanagera v předpokládané výši 1.015.000,00 Kč bez DPH provede Agentura WINK,
s.r.o.
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Usnesení č. RM 19 02 39 06
Rada města projednala žádost MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU PRAHA FEBIOFEST, s.r.o. se sídlem Praha 1, Růžová 951/13, PSČ 11000, IČ 267 21 546 o užití
znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech v rámci Regionálních ozvěn Febiofestu
2019.
Usnesení č. RM 19 02 39 07
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97 ve dnech 21.01.2019 – 25.01.2019
z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 19 02 39 08
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání 2 projektů v rámci dotačního programu KÚÚK „Volný čas
2019“, 2 projektů v rámci dotačního programu KÚÚK „Kultura 2019“ a 2 projektů v rámci
dotačního programu KÚÚK “Sport 2019“ se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku
na rok 2019 a
schvaluje
podání projektu „Mladé Labe 2019“ se spoluúčastí ve výši 50.000,00 Kč, projektu „Dance
Děčín 2019“ se spoluúčastí ve výši 50.000,00 Kč v rámci dotačního programu „Volný čas
2019“, projektu „Kdo si tančí, nezlobí“ se spoluúčastí ve výši 40.000,00 Kč, projektu
„O Děčínského lvíčka“ se spoluúčastí ve výši 38.000,00 Kč v rámci dotačního programu
„Kultura 2019“ a projektu „DC open aneb 10 dní florbalu v Děčíně“ se spoluúčastí ve výši
70.000,00 Kč, projektu „LT na tatami - JUDO - soustředění“ se spoluúčastí ve výši
41.000,00 Kč v rámci dotačního programu „Sport 2019“.
Usnesení č. RM 19 02 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 134.615,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 02 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o schválení podání projektu v rámci dotačního programu KÚÚK „Volný čas 2019“
se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2019 a
schvaluje
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podání projektu „Kroužek multimediální tvorby“ se spoluúčastí ve výši 18.000,00 Kč
hrazenou ze schváleného příspěvku organizace na rok 2019.
Usnesení č. RM 19 02 42 01
Rada města projednala nabídku na implementaci projektu „Děčínská karta“ v roce 2018 aktualizace č. 3 od firmy Paynovatio, a.s. a
nepřijímá
tuto nabídku.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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