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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 6. schůze rady města konané dne 26. března 2019

Usnesení č. RM 19 06 29 01
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s panem F. G. a
rozhodla
o uzavření dohody o splátkách v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 06 29 02
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání zasedání XXIX. Sněmu DSO Euroregion Labe dne 28.03.2019 a
pověřuje
zástupce statutárního města Děčín hlasováním v bodě 9) a v bodě 10), programu tak, aby
souhlasil s návrhem rozpočtu EL na rok 2019 a souhlasil se stanovením členského příspěvku
na rok 2020.
Ostatní body programu zasedání XXIX. Sněmu DSO Euroregion Labe Rada města bere
na vědomí a ponechává v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 19 06 29 03
Rada města projednala informace o průběhu řádné valné hromady společnosti TERMO
Děčín, a. s., konané dne 25.03.2019 a
bere na vědomí
informace o průběhu a závěrech řádné valné hromady TERMO Děčín, a. s., dle přiloženého
zápisu z řádné valné hromady společnosti TERMO Děčín, a. s., konané dne 25.03.2019.
Usnesení č. RM 19 06 30 01
Rada města obdržela návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída na to, aby zastupitelstvo města
usnesením uložilo radě města, která ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona
č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních
korporacích), vykonává působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, povinnost
o d v o l a t Mgr. Romana Stružinského z funkce člena představenstva společnosti, tento

bere na vědomí
a předkládá zastupitelstvu města k projednání navrhované usnesení dle přílohy.
Usnesení č. RM 19 06 31 01
Rada města projednala Směrnici č.13–9 O užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů, datových modemů a SIM karet a
schvaluje
Směrnici č.13–9 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů
a SIM karet.
Usnesení č. RM 19 06 31 02
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950,
Teplice, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města v tiskových materiálech koncertu, který se koná v rámci 55. ročníku
Festivalu Ludwiga van Beethovena dne 29.05.2019 v Městském divadle Děčín.
Usnesení č. RM 19 06 31 03
Rada města projednala návrh na vyslání členů Zastupitelstva města Děčín na zahraniční
pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Jaroslava Hroudy, primátora města, a Ing. Ondřeje Smíška, člena rady města, na
zahraniční pracovní cestu do Norska (Oslo) na globální konferenci o budoucnosti měst
a smart city „URBAN FUTURE Global Conference 2019“ ve dnech 21.05. – 24.05.2019.
Usnesení č. RM 19 06 31 04
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28-6 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu
statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28-6 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 06 31 05
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o poskytování správy benefitů
a zákaznické a technické podpory prostřednictvím Benefity Café a
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory
prostřednictvím Benefity Café s Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 8, Pernerova 691/42,
PSČ 186 00.
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Usnesení č. RM 19 06 33 01
Rada města projednala informaci o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu
12. změny Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným
postupem a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto informaci na vědomí ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 23/2019 – č. RO 29/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 5.101 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 5.101 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 06 36 01
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem „2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“
zadávanou v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku,
společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín 2,
IČO 47781483.
Usnesení č. RM 19 06 36 03
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady Asociace měst pro cyklisty dne 29.03.2019 a
pověřuje
a) Mgr. Jiřího Veselého, úředníka odd. strategického rozvoje a řízení projektů odboru
rozvoje, k jednání a hlasování na valné hromadě zájmového sdružení právnických
osob Asociace měst pro cyklisty,
b) primátora statutárního města Děčín Jaroslava Hroudu k podpisu pověření k jednání
a hlasování na valné hromadě pro Mgr. Jiřího Veselého.
Usnesení č. RM 19 06 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Chodníky
a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“ a
schvaluje
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1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 70 % a doba realizace 30 %;
3. zadávací dokumentaci a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Ing. Anna Lehká),
Kristýna Eichelmannová (náhr. Ing. Veronika Takacsová).
Usnesení č. RM 19 06 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování části města
Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa“ a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo řešící opravu zjevných nesprávností nemající vliv
na termín a cenu.
Usnesení č. RM 19 06 36 06
Rada města projednala podnět týkající se problematiky návrhu směrnice, která bude řešit
technický dozor stavby a po úpravě
schvaluje
vytvoření pracovní
č. RM 19 06 36 06.

skupiny

ve

složení

dle

upravené

přílohy

tohoto

materiálu

Usnesení č. RM 19 06 36 07
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava
střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky:
80 % nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % doba realizace (max. 150 dnů),
3. zadávací dokumentaci včetně smlouvy o dílo a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhr. Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhr. Ing. Anna Lehká),
Bc. Tomáš Pokorný (náhr. Petra Šivrová).
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Usnesení č. RM 19 06 36 09
Rada města projednala podnět zastupitelů ze dne 13.03.2019 na rozšíření programu jednání
zastupitelstva města konaného dne 28.03.2019 o informaci k akci „Obnova historické části
Podmokel - etapa C“ a
doporučuje
toto schválit.
Usnesení č. RM 19 06 36 10
Rada města projednala informace o programu URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME
(2014-2020) a o projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie
zelené a modré infrastruktury“ města Thessaloniki a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o partnerství města Děčín v projektu „Revolvingové
investice pro města v Evropě zaměřené na strategie zelené a modré infrastruktury“
podpisem deklarace.
Usnesení č. RM 19 06 36 12
Rada města na základě doposud ze své činnosti nashromážděných materiálů a s ohledem
na skutečnost, že se může jednat zejména o naplnění skutkové podstaty trestného činu
podvodu
pověřuje
primátora statutárního města Děčín bezodkladným podáním trestního
na neznámého pachatele ve věci akce „Obnova historické části Podmokel“.

oznámení

Usnesení č. RM 19 06 37 01
Rada města projednala návrh oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
plán oprav většího rozsahu v bytových domech v majetku statutárního města Děcín pro rok
2019, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 06 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 551 a 586 v k. ú. Vilsnice 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. 551 a 586 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
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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 06 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 319 v k. ú. Děčín-Staré Město 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. 319 v k. ú. Děčín-Staré Město 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 06 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 604/5 v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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 06 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3453/14 a 3453/15 oba 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
částí pozemků p. č. 3453/14 a 3453/15 oba 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“.
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Usnesení č. RM 19 06 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a k. ú. Horní
Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 482 a 483/1 v k. ú. Podmokly a část pozemku p. č. 1559/6
v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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. 482 a 483/1 v k. ú. Podmokly a části pozemku p. č. 1559/6 v k. ú.
Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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 06 37 08
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
zřízení věcného břemene práva chůze k pozemku p. č. 711/6 v k. ú. Děčín – Staré Město,
na pozemku p. č. 710/1 v k. ú. Děčín – Staré Město, pro oprávněného – vlastníka pozemku
p. č. 711/6 v k. ú. Děčín - Staré Město - statutární město Děčín, od povinného – SBD Děčín,
IČ 00041726, Zelená 382/40, Děčín III za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 06 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 249/4 o výměře cca 620 m2 v k. ú. Březiny u Děčína pro p. H.
B. na zahradu, za cenu 1.120 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 06 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 862/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov, s panem L. B. dohodou ke dni 31.03.2019.
Usnesení č. RM 19 06 37 12
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM, týkající se žádosti ČZS
ZO Na Nivách, Děčín X o vydání souhlasného stanoviska k uložení vodovodní přípojky pro
odběr pitné vody a uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a
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schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 04 37 09 ze dne 26.02.2019 ve smyslu
vypuštění bodu 2. tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 19 06 37 14
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. 971/11 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 19 06 37 16
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• do majetku města části pozemků p. č. 1399 a p. č. 1397 (nově dle geometrického
plánu č. 588-113/2018 ozn. jako p. č. 1399/2 o výměře 14 m2 a p. č. 1397/2 o výměře
9 m2) vše v k. ú. Krásný Studenec a
• z majetku města pozemek p. č. 895 o výměře 713 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 19 06 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 79/1 a 78/3 v k. ú.
Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2).
Usnesení č. RM 19 06 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1037/1, dle geometrického plánu
č. 315-67/2019 nově ozn. jako p. p. č. 1037/15 o výměře 94 m2, v k. ú. Chlum u Děčína, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele L. M. a L. M. za cenu 18.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 19 06 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1387/1 o výměře 264 m 2, p. č. 1386/1
o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 (nově dle geometrického plánu 2617186/2018 ozn. jako p. č. 1385/31) o výměře 1 092 m2 vše k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. L. a J. N. za cenu 1.308.800,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 19 06 37 22
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku p. č. 106 v k. ú. Podmokly, za účelem
majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 106 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví paní M. P. a M. S. za cenu dle „Zásad“,
tj. 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 06 37 23
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku p. č. 109 v k. ú. Podmokly, za účelem
majetkoprávního urovnání místní komunikace ul. Na Výšinách a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 109 v k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 5 m2 dle záborového elaborátu), se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví manželů P. a M. V. za cenu dle „Zásad“,
tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 06 37 24
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 8 m2) od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly,
se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín IV, do majetku města, za cenu dle nabídky,
tj. 2.000,00 Kč,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/4 k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 8 m2)
od Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly, se sídlem Husovo nám. 99/13,
Děčín IV, do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 2.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 06 37 25
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p. č. 2161/2 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven (cca 55,30 m2) od p. L. B. do majetku města, za cenu dle
nabídky, tj. 1.000 Kč/m2,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/2 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 55,30 m2)
od p. L. B. do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1.000 Kč/m2.
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Usnesení č. RM 19 06 37 26
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 79,67 m2) od manž. M. D. a D. D. do majetku města, za
cenu dle nabídky, tj. 1.200 Kč/m2,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2161/6 k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 79,67 m2)
od manž. M. D. a D. D. do majetku města, za cenu dle nabídky, tj. 1.200 Kč/m2.
Usnesení č. RM 19 06 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a návrh na nabytí pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 17 18 37 24 ze dne 24.10.2017, týkající se výkupu
pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 09 05 17 ze dne 30.11.2017, týkající
se výkupu pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nových
skutečností a
2. nabytí pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín z majetku ČR - ÚZSVM do majetku města
úplatným převodem formou výběrového řízení a
3. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín do majetku města,
tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži nebo jiným obdobným způsobem radě města,
a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění.
Usnesení č. RM 19 06 37 29
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 3 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro pana L. B. na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2019 za
nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 03/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem L. B.
Usnesení č. RM 19 06 37 30
Rada města projednala současný stav nástupního místa a zázemí Via Ferraty Pastýřská
stěna na pozemku p. č. 411, v k. ú. Podmokly a
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schvaluje
revitalizaci prostoru pod Via Ferratou po demolici spodní stanice výtahu, včetně doplnění
prostoru o městský mobiliář.
Usnesení č. RM 19 06 37 31
Rada města projednala žádost Zámku Děčín p.o. o pronájem nebytového prostoru zámecké
restaurace v jižním křídle zámku a po doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Dlouhá jízda č.p. 1253, Děčín I, o celkové ploše
331 m2, za účelem provozování restaurace, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za
služby, na dobu neurčitou, pro pana Petra Tomečku IČO: 86855735.
Usnesení č. RM 19 06 37 33
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového
prostoru - garáže a
schvaluje
ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže, na pozemku p.č. 1161/17 v k. ú. Podmokly
panu J. N. a paní V. N. výpovědí z nájmu, dle čl. II smlouvy o nájmu nebytového prostoru
č. 12/96/HS uzavřené dne 31.1.1996.
Usnesení č. RM 19 06 39 01
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o možnost čerpat ze schváleného příspěvku organizace finanční prostředky
ve výši 120.000,00 Kč na plat jedné zaměstnankyně a
schvaluje
čerpání finančních prostředků v celkové výši 120.000,00 Kč ze schváleného příspěvku
organizace v období od května do prosince 2019 na plat zaměstnankyně, která vykonává
dozor ve školní jídelně.
Usnesení č. RM 19 06 39 02
Rada města přijala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím věcných darů a
souhlasí
s přijetím věcného daru:
1. 2x robot Ozobot, 1x dron s příslušenstvím a ovladačem od GUG.cz, z.s. v rámci
podpory celosvětové aktivity Code Week 2018,
2. 3D tiskárna od GE Additive (USA), v rámci jejich mezinárodní podpory GE ADDITIVE
EDUCATION PROGRAM 2018 - 2019.
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Usnesení č. RM 19 06 39 03
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková
organizace o dodatečný souhlas se zapojením se do projektu v rámci OP VVV, výzva
Šablony II a
souhlasí
se zapojením se do projektu v rámci Šablony II pod názvem „Bumtarata, třesky plesky
s Májovkou je vždycky hezky“ ve výši 784.392,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 06 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV,
Šablony pro MŠ a ZŠ II. výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 a
souhlasí
s realizací projektu „Zdravé učení 4“ ve výši 2.310.960,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 06 39 05
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova
1474/11, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXIV, Krásný Studenec 131 a omezení provozu
v Mateřské škole Děčín VI, Moskevská 1044/6 dne 11.03.2019 z technických příčin.
Usnesení č. RM 19 06 39 06
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XII, Chmelnická 44 dne 26.03.2019 z technických
příčin.
Usnesení č. RM 19 06 39 07
Rada města projednala informaci o konání akce „Dětský den pro školy v Děčíně“ pořádané
Labskou plavební společností, s.r.o., Kamenická 692/199, Děčín II-Nové Město,
IČO 27346471 pro 1200 žáků ve dnech 29.05.2019 a 30.05.2019 a
souhlasí
s objednáním akce „Dětský den pro školy v Děčíně“, pořádané Labskou plavební
společností, s.r.o., Kamenická 692/199, Děčín II-Nové Město, IČO 27346471 pro 1200 žáků
ve dnech 29.05.2019 a 30.05.2019 v celkové výši 58.800,00 Kč včetně DPH, odborem
školství a kultury, která bude hrazena ze schváleného provozního rozpočtu odboru školství
a kultury.
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Usnesení č. RM 19 06 39 08
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín,
IČO: 75107350 o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku dle článku 7, odst. 1
písm. d) ohledně výběru dodavatele a
souhlasí
s pořízením konvektomatu v předkládané hodnotě 218.990,00 Kč bez DPH a univerzálního
šlehacího stroje v předkládané hodnotě 131.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města, dle článku 7, odst. 1., písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele na výběr dodavatele konvektomatu a univerzálního šlehacího stroje
v celkové předpokládané hodnotě 349.990,00 Kč bez DPH od firmy Gastro Walter s.r.o.

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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