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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 12. března 2019
Usnesení č. RM 19 05 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
projednala návrh na odvolání Mgr. Romana Stružinského z představenstva společnosti a
neodvolává
Mgr. Romana Stružinského z představenstva společnosti a
potvrzuje
členství Mgr. Romana Stružinského v představenstvu společnosti.
Usnesení č. RM 19 05 29 02
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 28. března 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 05 29 03
Rada města projednala návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín –
Městské turistické centrum Děčín – a návrh na schválení zřizovací listiny této organizační
složky a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• zřídit organizační složku statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a
• schválit zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín - Městské
turistické centrum Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 31 01
Rada města projednala žádost BK Děčín o užití znaku města a
souhlasí

s užitím znaku města v rámci Národního finále chlapců U12, které se koná v Děčíně 03. –
05.05.2019.
Usnesení č. RM 19 05 31 02
Rada města projednala žádost organizace Nerudný fest.cz, Národní 341/23, Praha 1 o užití
znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města na propagačních materiálech a na webových stránkách
www.mladiladijazz.cz k hudebním workshopům pro děti s americkým hudebníkem
a držitelem Grammy Oranem Etkinem dne 10.04.2019 na Zámku Děčín.
Usnesení č. RM 19 05 34 01
Rada města projednala informaci Zoo Děčín - Pastýřská stěna, p.o., o charitativní akci Noc
snů 2019 a o možnosti podání žádosti o dotaci na tuto akci z Fondu Ústeckého kraje a
schvaluje
podání žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu Noc snů 2019.
Usnesení č. RM 19 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2019 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 20/2019 – č. RO 22/2019 dle
důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 176.912 tis. Kč a zvýšení financování o 176.912 tis.
Kč.
Usnesení č. RM 19 05 35 02
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 31.12.2018 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 05 35 03
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
ve II. pololetí 2018 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 05 35 04
Rada města projednala žádost paní M. M. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní M. M. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Dvořákova 1316/9, Děčín II ve výši
1.139.346,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 113.934,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 05 35 05
Rada města projednala žádost manželů M. a M. Z. o prominutí příslušenství pohledávky
za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení nájmu
bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky
za příslušenství – poplatek z prodlení v celkové výši 41.461,00 Kč, aby předpokládaný výnos
z insolvence pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši.
Usnesení č. RM 19 05 35 06
Rada města projednala žádost paní Z. H. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní Z. H. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Vítězství 66, Děčín XXXII ve výši
162.453,00 Kč, a to o snížení na částku 35.400,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 05 35 07
Rada města projednala návrh na schválení soudního smíru s panem J. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města přistoupit na navrhovaný smír s panem J. S. ve sporu o zaplacení
dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. Loubská čp. 80, Děčín
v částce 12.355,00 Kč s přísl., spočívající v tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze
stran nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.
Usnesení č. RM 19 05 35 08
Rada města projednala žádost paní E. L. o prominutí pohledávky a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné
a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit se snížením přihlášené pohledávky za příslušenství - poplatek
z prodlení do insolvenčního řízení z částky 58.964,00 Kč na částku 45.570,00 Kč, tj. aby
předpokládaný výnos z insolvence pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši.
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Usnesení č. RM 19 05 35 09
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace paní J. G. na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému
domu č.p. 197 na st. p. č. 189 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace ze dne 03.10.2018 evid. č. 2018-0677/OE s J. G. v předloženém
znění a poskytnout účelovou dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod.
Usnesení č. RM 19 05 35 10
Rada města projednala žádost pana J. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 7 na st. p. č. 2279 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. K. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
2280/5 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. 7 na st. p. č. 2279 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 05 36 01
Rada města projednala informaci o projektu „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová
v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění bezbariérových
úprav MŠ Liliová v Děčíně“ na MŠMT ČR v rámci Národního rozvojového programu
mobility pro všechny na období 2016 - 2025, o celkových předpokládaných nákladech
projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019
ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v přepokládané minimální výši 542.962,06 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 19 05 36 02
Rada města projednala roční zprávu o postupu realizace prorodinné politiky za rok 2018 a
bere na vědomí
postup realizace prorodinné politiky obsažený v dokumentu „Roční zpráva o postupu
realizace prorodinné politiky podle Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období
2014 - 2018“.

4

Usnesení č. RM 19 05 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem
„Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“ na období
07/2019-12/2020 a
schvaluje
1. smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky pro 17 subjektů;
2. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené;
3. zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Ing. Martin Weiss)
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek)
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká)
Michal Štrobl (náhradník Ing. Petr Hodboď)
Za OHK Děčín nebyla v termínu zaslána jména navržených členů komise.
Usnesení č. RM 19 05 36 05
Rada města projednala problematiku spojenou se zřícením části opěrné zdi pod Zámeckou
sýpkou v Děčíně a tuto
bere na vědomí
s tím, že další postup bude v radě města projednán po vypracování znaleckého posudku
soudním znalcem.
Usnesení č. RM 19 05 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem
„ZŠ Míru, Děčín XXXII výměna zdravotních zařízení“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (75 % nabídková cena v Kč bez
DPH a 25 % kvalita účastníka);
3. zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Ing. Martin Weiss)
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek)
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká)
Bc. Tomáš Pokorný (náhradník Ing. Věra Havlová)
Za OHK Děčín nebyla v termínu zaslána jména navržených členů komise.
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Usnesení č. RM 19 05 36 07
Rada města projednala informaci o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem
Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi ve 2. pololetí roku 2018, a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 19 05 36 08
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál
Společenského domu Střelnice“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (75 % nabídková cena v Kč bez
DPH a 25 % kvalita účastníka);
3. zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením
č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhradník Ing. Martin Weiss)
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek)
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká)
Jan Vančura (náhradník Ing. Věra Havlová)
Za OHK Děčín nebyla v termínu zaslána jména navržených členů komise.
Usnesení č. RM 19 05 36 09
Rada města projednala informace o připravovaném záměru rozvojové zóny Děčín - východní
nádraží a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tyto informace na vědomí a schválit:
1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 117D083 Ministerstva pro
místní rozvoj na vypracování studie řešeného území rozvojové zóny východního
nádraží v předpokládaném objemu 2,3 mil. Kč vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč;
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 2,3 mil. Kč
vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč;
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
min. 15 % celkových uznatelných nákladů, tj. min. 345 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 19 05 36 10
Rada města po projednání problematiky veřejné zakázky s názvem „Multifunkční sportoviště
u objektu zimního stadionu“
schvaluje
úpravu smluvních podmínek ke shora uvedené akci.
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Usnesení č. RM 19 05 36 11
Rada města projednala problematiku projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem
„Stavební úpravy DOZP Boletice“ a
rozhodla
vzhledem k velkému množství dodatečných informací, směřujících na zpracovatele
projektové dokumentace, o zrušení shora uvedené zakázky s tím, že bude provedena revize
podkladů veřejné zakázky a následně bude toto řízení opět vyhlášeno.
Usnesení č. RM 19 05 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2085 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, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2085 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, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 05 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře 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 05 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2440 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
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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. 2440 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, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 05 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1087/9 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce elektro přípojky pro pozemek p. č. 1087/11 v k. ú.
Březiny u Děčína a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a pozemku p. č. 1087/11 k. ú. Březiny u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 05 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1087/9 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 1087/11 v k. ú.
Březiny u Děčína a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě
a pozemku p. č. 1087/11 v k. ú. Březiny u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 05 37 06
Rada města projednala návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k. ú. Horní
Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 1051/16 o výměře 1 270 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací
pod evidenčním označením 33c, bezúplatným převodem od ČR – Lesy České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 05 37 07
Rada města projednala žádost Zámku Děčín p.o. o pronájem nebytového prostoru zámecké
restaurace v jižním křídle zámku a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 19 05 37 08
Rada města projednala dohodu o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o sdružení
prostředků mezi Oblastním muzeem v Děčíně, p.o. a statutárním městem Děčín a
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schvaluje
uzavření dohody o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o sdružení prostředků mezi
Oblastním muzeem v Děčíně, p.o. a statutárním městem Děčín, v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy na provozování Via Ferraty
Pastýřská stěna a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 7, odst. 1.) písmene d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele a
2. uzavření příkazní smlouvy na provozování Via Ferraty Pastýřská stěna v Děčíně,
spočívající v její pravidelné údržbě a kontrole, s příkazníkem panem Karlem
Martínkem, Kosova č.p. 302/5, 405 02 Děčín VII-Chrochvice, IČO: 13334751,
na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.10.2019, za úplatu ve výši 155.400,00 Kč
vč. DPH (22.200,00 Kč vč. DPH měsíčně) v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 3/2012/SBF-OMH ze dne 23.4.2012 a
schvaluje
uzavření Dodatku 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 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 37 11
Rada města projednala žádost pana Bronislava Boháče, se sídlem Labské nábřeží 1717/31,
40502 Děčín IV, IČO: 14881403, jednoho z nájemců nebytového prostoru v objektu
Příbramská 1911/32 Děčín IV o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru SNP
č. 357/02/14 a
schvaluje
1. ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru SNP č. 357/02/14 uzavřené dne
31.12.2002, na pronájem nebytového prostoru v objektu Příbramská 1911/32,
Děčín IV pro pana Bronislava Boháče, se sídlem Labské nábřeží 1717/31, 40502
Děčín IV, IČO: 14881403, dohodou ke dni 31.03.2019, a to ze zdravotních důvodů,
2. zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového
prostoru SNP č. 357/02/14 uzavřené dne 31.12.2002 ve smyslu, že jediným
nájemcem nebytového prostoru v objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV bude paní
Miroslava Labutová, IČO: 18367747, se sídlem Děčín XXVI - Bechlejovice 37,
405 02.
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Usnesení č. RM 19 05 38 01
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, panu K. K. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 19 05 38 02
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,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, paní T. Č. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 19 05 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,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, panu S. S. a paní Z. S. z důvodů nesplnění stanovené
věkové hranice pro přijetí.
Usnesení č. RM 19 05 38 04
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,
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, paní A. H. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 19 05 38 05
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, panu R. S. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 19 05 39 01
Rada města projednala návrh dotace na rok 2019 na podporu aktivit v oblasti kultury
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně pro nájemce a
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doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace v roce 2019 pro nájemce
Společenského domu Střelnice ve výši 500.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 39 02
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce 48. ročník Mistrovství floristů
ČR „Děčínská kotva 2019“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2019“ a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 05 39 03
Rada města projednala Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
statutárního města Děčín za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2018 a
schvaluje
Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací statutárního města Děčín
za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní
závěrky k rozvahovému dni 31.12.2018
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Iveta Mácová
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík, Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
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Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 19 05 39 04
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2019
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mrg. Iveta Mácová
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Bc. Alena Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 19 05 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením šokového zmrazovače NORDline AT 10ISO ve výši 76.230,00 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. RM 19 05 39 06
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 X, Saská 259/40 v době od 18.02.2019
do 22.02.2019 z organizačních příčin.
Usnesení č. RM 19 05 39 07
Rada města projednala návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2018,
předložený Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
rozhodla
udělit za Cenu statutárního města Děčín v roce 2018 peněžní odměnu ve výší 10.000,00 Kč
a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu statutárního města Děčín v roce 2018 paní Věnceslavě
Zimermannové.
Usnesení č. RM 19 05 42 01
Rada města projednala zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města
Děčín za rok 2018 a
bere na vědomí
zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města Děčín za rok 2018.

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

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku, finance a majetek

v zastoupení za nepřítomného primátora
Jaroslava Hroudu
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