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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 9. dubna 2019

Usnesení č. RM 19 07 29 01
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. dubna 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 07 29 02
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů projednala pozvánku na valnou hromadu společnosti
Technické služby Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Technické služby Děčín a.s. dne 17.04.2019 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 19 07 29 03
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů projednala pozvánku na aktiv akcionářů společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání aktivu akcionářů společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
konaného dne 15.04.2019 a
ponechává
případné hlasování na aktivu akcionářů zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 19 07 30 02
Rada města na základě jednání

pověřuje
náměstka pro prevenci kriminality pana Václava Němečka a člena rady města Mgr. Petra
Látala, aby v rámci podaného trestního oznámení ve věci akce „Obnova historické části
Podmokel“ podali orgánům činným v trestním řízení podnět na vypracování znaleckého
posudku a doplnění otázek znalci.
Usnesení č. RM 19 07 31 01
Rada města projednala návrh na zplnomocnění pana Michala Štrobla, zařazeného
do odboru provozního a organizačního Magistrátu města Děčín, k zastupování statutárního
města Děčín ve věci uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování vodoměrů, plynoměrů
a elektroměrů a k uzavírání smluv o připojení k distribuční soustavě do všech napěťových
hladin v objektech a zařízeních v majetku statutárního města Děčín a
souhlasí
se zplnomocněním v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 07 31 02
Rada města projednala návrh o vstupu do dobrovolného svazku obcí Sdružení energetických
manažerů měst a obcí (SEMMO) a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o členství statutárního města Děčín o vstupu do dobrovolného svazku
obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí (IČO: 07361564, Mírové náměstí
15/7, 412 01, Litoměřice) s ročním členským příspěvkem ve výši 25.000,00 Kč.
2. schválit jmenování Ing. Pavla Heritese politickým zástupcem statutárního města
Děčín a pana Michala Štrobla technickým zástupcem statutárního města Děčín
v tomto sdružení.
Usnesení č. RM 19 07 31 03
Rada města projednala Memorandum o spolupráci v oblasti Smart City a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti Smart City.
Usnesení č. RM 19 07 31 04
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně a
schvaluje
poskytnutí finančního daru Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně ve výši 10.000,00 Kč
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 07 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2019 - 2022 a
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doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Naděždu Češkovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2019 – 2022.
Usnesení č. RM 19 07 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2019 - 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit pana Ladislava Miko do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2019 – 2022.
Usnesení č. RM 19 07 32 03
Rada města projednala návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady,
k. ú. Nebočady, Za Tunelem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení názvu ulice v Děčíně XXXIII-Nebočady, k. ú. Nebočady,
Za Tunelem.
Usnesení č. RM 19 07 32 04
Rada města projednala návrh na zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem,
k. ú. Boletice nad Labem, Lesní Mlýn a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení názvu ulice v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem,
k. ú. Boletice nad Labem, Lesní Mlýn.
Usnesení č. RM 19 07 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 30/2019 – č. RO 33/2019 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně příjmů ani výdajů roku 2019.
Usnesení č. RM 19 07 35 02
Rada města projednala žádost manželů D. a R. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému dvojdomu č.p. 59 na st. p. č. 112 a č.p. 60 na st. p. č.
113 v k. ú. Maxičky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:

3

1. o poskytnutí účelové dotace manželům D. a R. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 1/1 v k. ú. Maxičky k rodinnému dvojdomu č.p. 59 na st. p. č. 112 a č. p. 60
na st. p. č. 113 v k. ú. Maxičky dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 07 35 03
Rada města projednala žádost paní H. S. o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé za
nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v objektu Želenická 494/38, Děčín VI
a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení
a souhlasit se zastavením výkonu rozhodnutí vedeného Okresním soudem v Děčíně
pod čj. 1E 794/2001.
Usnesení č. RM 19 07 35 04
Rada města projednala žádost pana M. T. o prominutí pohledávky a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem M. T. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Podmokelská 1194/33, Děčín IV
v celkové výši 781.988,00 Kč, a to o snížení na částku 78.199,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 07 35 05
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s panem D. S. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 07 36 01
Rada města projednala projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora zaměstnanosti v Děčíně“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
max. výši 1.000 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 07 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební úpravy DOZP
Boletice“ a
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schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 70 % a kvalita účastníka 30 %;
3. zadávací dokumentaci a
jmenuje
komisi v tomto složení:
Ing. Jiří Anděl, CSc. (náhr. Ing. Martin Weiss),
Ing. Ondřej Smíšek (náhr. Ing. Vladislav Raška),
Barbora Hercíková (náhr. Ing. Veronika Takacsová).
Usnesení č. RM 19 07 36 03
Rada města obdržela od zastupitele Mgr. Jana Šmída návrh nové Směrnice č. 5 - 8
K pořizování služeb, materiálu a majetku města a na základě tohoto
schvaluje
zařadit shora uvedený podnět do programu jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 19 07 36 04
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 04 36 01 k veřejné zakázce s názvem „Zámek Děčín - oprava střešního pláště,
sektor E a F“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 04 36 01 ze dne 26.02.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc. rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
Usnesení č. RM 19 07 36 05
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 03 36 02 k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně
v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 03 36 02 ze dne 12.02.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc. rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
Usnesení č. RM 19 07 36 06
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města
č. RM 19 04 36 03, týkající se změny člena komise k veřejné zakázce s názvem
„Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“ a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 04 36 03 ze dne 26.02.2019 v bodě
jmenování člena komise, kdy za původně jmenovaného Ing. Jiřího Anděla, CSc. rada města
jmenuje pana Kamila Jelínka.
Usnesení č. RM 19 07 36 07
Rada města projednala zprávu o realizaci akce „Obnova historické části Podmokel - etapa C“
a
bere na vědomí
předloženou informaci.
Usnesení č. RM 19 07 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1091/3 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín –
Pivovarská HP“) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 07 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1230/1, 1230/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba
„ROZ Děčín, STL plynovod a přípojka (1 RD)“) 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. 1230/1, 1230/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „ROZ
Děčín, STL plynovod a přípojka (1 RD)“) 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 07 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1087/3, 1091/3 a 1121 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení 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 30.000,00 Kč + DPH.
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Usnesení č. RM 19 07 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2235 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. 2235 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 07 37 06
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti
služebností a
schvaluje
1. omezení nemovitosti – silnice I/13 uložením optického kabelu v rámci stavby „Přílož
optická síť JAW.cz, přílož INSCZ_47004_Děčín T-Mobile, ke stavbě Chodníky a VO
podél silnice“ do silnice I/13 na pozemku p. č. 1120/1 v k. ú. Podmokly pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za cenu
632,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu + DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností
č. 11319503 uložením optického kabelu v rámci stavby „Přílož optická síť JAW.cz,
přílož INSCZ_47004_Děčín T-Mobile, ke stavbě Chodníky a VO podél silnice“
do silnice I/13 na pozemku p. č. 1120/1 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za cenu 632,00 Kč + koeficient inflace
platný k datu předložení geometrického plánu + DPH.
Usnesení č. RM 19 07 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene umístění kabelu veřejného osvětlení a chráničky pro
budoucí metropolitní síť v rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
– II. etapa“ na pozemku p. č. 803/2 v k. ú. Podmokly pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za cenu 1.265,00 Kč + koeficient inflace
platný k datu předložení geometrického plánu + DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 11319303 na umístění kabelu veřejného osvětlení a chráničky pro budoucí
metropolitní síť v rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 –
II. etapa“ na pozemku p. č. 803/2 v k. ú. Podmokly pro oprávněného – statutární
město Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem
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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za cenu 1.265,00 Kč + koeficient inflace
platný k datu předložení geometrického plánu + DPH.
Usnesení č. RM 19 07 37 08
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti
služebností a
schvaluje
1. omezení nemovitosti – silnice I/13 umístěním kabelu veřejného osvětlení a chráničky
pro budoucí metropolitní síť v rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice
I/13 – II. etapa“ do silnice I/13 na pozemku p. č. 1557/2 v k. ú. Horní Oldřichov a p. č.
1207/1 v k. ú. Bynov pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle, za cenu 1.897,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení
geometrického plánu + DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností
č. 11319501 umístěním kabelu veřejného osvětlení a chráničky pro budoucí
metropolitní síť v rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 –
II. etapa“ do silnice I/13 na pozemku p. č. 1557/2 v k. ú. Horní Oldřichov a p. č.
1207/1 v k. ú. Bynov pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle, za cenu 1.897,00 Kč + koeficient inflace platný k datu předložení
geometrického plánu + DPH.
Usnesení č. RM 19 07 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína, uzavřené za účelem realizace akce „Rekonstrukce
stávající zdi u č.p. 33 v cca 27,904 na I/62“ mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 805/1a – 106/2018 ze dne 11.05.2018
na pronájem části pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Loubí u Děčína, ve smyslu změny textu v čl. IV
odst. 2. z původního znění:
2. Nájem se sjednává na dobu tří měsíců od započetí stavby. Započetí a ukončení stavby
bude vyznačeno ve stavebním deníku zhotovitele stavby. Pronajímatel bude o termínu
započetí a ukončení stavby písemně vyrozuměn na adrese, uvedené v čl. I nájemní smlouvy
a současně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: XXXXXXXX.
Předpokládané zahájení stavby je ve druhé polovině roku 2018.
na nové znění:
2. Nájem se sjednává na dobu tří měsíců od započetí stavby. Započetí a ukončení stavby
bude vyznačeno ve stavebním deníku zhotovitele stavby. Pronajímatel bude o termínu
započetí a ukončení stavby písemně vyrozuměn na adrese, uvedené v čl. I nájemní smlouvy
a současně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: XXXXXXXX.
Předpokládané zahájení stavby je do konce roku 2020. V případě, že stavba nebude
zahájena ani do konce roku 2020, oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli v termínu
nejpozději do 31.01.2021. Pokud nastane takováto situace, smlouva se zrušuje.
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Usnesení č. RM 19 07 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 383/7b-109/2010 ze dne 19.05.2010 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a p. M. K. na pronájem části pozemku p. č. 383/7 v k. ú.
Prostřední Žleb, za účelem zázemí k nemovitosti, ve smyslu
1. zvýšení výměry pronajaté části pozemku, tj. ze současných 80 m2 na nových 102 m2,
2. zvýšení nájemného z 2 Kč/m2/rok na 10 Kč/m2/rok, tj. 1.020,00 Kč/rok.
Usnesení č. RM 19 07 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 383/7a-109/2010 ze dne 02.06.2010 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a p. A. P. na pronájem části pozemku p. č. 383/7 v k. ú.
Prostřední Žleb, za účelem zázemí k nemovitosti, ve smyslu
1. snížení výměry pronajaté části pozemku, tj. ze současných 160 m2 na nových 45 m2,
2. zvýšení nájemného z 2 Kč/m2/rok na 10 Kč/m2/rok, tj. 450 Kč/rok.
Usnesení č. RM 19 07 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků v k. ú.
Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemků p. č. 1537/9 a p. č. 1538/4 v k. ú. Horní
Oldřichov s manž. J. a H. P. dohodou ke dni 30.04.2019.
Usnesení č. RM 19 07 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. 781/1 v k. ú. Boletice
nad Labem, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1292 o výměře 31 m2
a části pozemku p. č. 1291 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú.
Bělá u Děčína.
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Usnesení č. RM 19 07 37 18
Rada města projednala žádost spol. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov o prodej
částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov, za účelem realizace akce „Jílovský potok v Děčíně,
ul. Na Hrázi – oprava opevnění v ř.km. 2,953 – 3,530“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 1437/4, 1455/7, 1214/2, 1571 v k. ú.
Horní Oldřichov (dle geometrického plánu č. 858-38/2018, vypracovaného Ing. Ivou
Vančurovou, Litoměřice se jedná o pozemky p. č. 1437/7 o výměře 21 m2, 1437/8 o výměře
9 m2, 1455/12 o výměře 11 m2, p. č. 1571/2 o výměře 78 m2 vše v k. ú. Horní Oldřichov), se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za
cenu dle znaleckého posudku č. 5822-13-1/19 ze dne 20.03.2019, vypracovaného Pavlem
Rejnem, Česká Lípa, ve výši 21.520,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 07 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle geometrického
plánu č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/3 o výměře 42 m2) v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro p. J. P. – J. za cenu 37.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2425/1 (nově dle geometrického
plánu č. 4178-27/2019 ozn. jako 2425/4 o výměře 21 m2) v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro pana P. J. za cenu 4.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 07 37 21
Rada města projednala návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k. ú. Březiny
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 276/42 o výměře 154 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, pod stavbou místní komunikace zařazené v pasportu místních komunikací
pod evidenčním označením 538c, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Usnesení č. RM 19 07 37 22
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva zřídit nebo vést, dále provozovat a udržovat
na služebném pozemku p. č. 276/79 v k. ú. Březiny u Děčína inženýrskou síť
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(kanalizace-stavba „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny
IV. etapa“) pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného – ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, za
cenu v místě a čase obvyklou (ZP) a
2. uzavření smlouvy č. 01/U/MB/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (kanalizace-stavba „Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny IV. etapa“) na pozemku p. č. 276/79 v k. ú. Březiny u Děčína pro
oprávněného-statutární město Děčín, od povinného – ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, za cenu v místě
a čase obvyklou (ZP).
Usnesení č. RM 19 07 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 930/5 o výměře 104 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, s paní M. J. dohodou ke dni 30.04.2019.
Usnesení č. RM 19 07 37 24
Rada města projednala návrh na účast na výběrovém řízení s aukcí, týkající se nabytí
pozemku p. č. 673/3 v k. ú. Děčín do majetku města a po úpravě důvodové zprávy
schvaluje
1. účast na výběrovém řízení s aukcí
2. pověřit primátora města Jaroslava Hroudu účastí na výběrovém řízení s aukcí
3. udělit plnou moc primátorovi města Jaroslavu Hroudovi k účasti na výběrovém řízení
s aukcí
4. určení výše kupní ceny v aukci v maximálním limitu dle upravené důvodové zprávy
5. podání nabídky do výběrového řízení
6. znění typové smlouvy a
souhlasí
s podmínkami výběrového řízení s aukcí dle ustanovení § 21 a následující vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem
státu, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. RM 19 07 37 25
Rada města projednala návrh na zrušení předkupního práva na část pozemku p. č. 3052
v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 3052 v k. ú.
Děčín, o výměře cca 23 m2 (dle geometrického plánu, který bude vyhotoven), pozemek nyní
ve vlastnictví pana M. J.
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Usnesení č. RM 19 07 37 26
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. 21 v objektu Tržní
1932/26, Děčín IV pro paní J. T. na dobu neurčitou s účinností od 10.04.2019 za
nájemné 900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 04/2019/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a paní J. T.
Usnesení č. RM 19 07 37 27
Rada města projednala na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
(dále jen zákon) předložený návrh zastupitele Mgr. Otto Chmelíka, zařazení bodu programu
do jednání zastupitelstva města Děčín dne 25.04.2019, týkající se kontroly hospodárného
a efektivního nakládání s majetkem města Děčína a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města zařadit bod do programu jednání zastupitelstva města Děčín dne
25.04.2019 s názvem „Objekt Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV – kontrola
nakládání s majetkem města“.
Usnesení č. RM 19 07 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí dotací u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč pro
rok 2019 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a
rozhodla
o poskytnutí dotací u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí
a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh:
1. Domov důchodců Bystřany p.o. - Tématická výmalba - 0,00 Kč,
2. Diakonie ČCE Praha - Raná péče - 27.000,00 Kč,
3. TyfloCentrum Ústí n. Labem - Průvodcovské služby - 15.000,00 Kč,
4. TyfloCentrum Ústí n. Labem - Sociální rehabilitace - 15.000,00 Kč,
5. Základní organizace Senioři - školství - OROS Děčín - Doprava na ozdravný pobyt 10.000,00 Kč,
6. Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s. - Půjčovna pomůcek - 20.000,00 Kč,
7. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. - Zajištění konzultační činnosti pro správní obvod
Děčína - 12.000,00 Kč,
8. Senioři České republiky, z.s. základní organizace Děčín - Zapojený senior 10.000,00 Kč,
9. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín - Zájezd Rakovník - 2.500,00 Kč,
10. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Děčín - Zájezd Liblice - 2.500,00 Kč,
11. Centrum Hájek, z.ú. Vejprnice - Provozní náklady - 0,00 Kč,
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 07 38 02
Rada města projednala návrhy na poskytnutí dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro
rok 2019 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a po úpravě
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí
a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh:
1. Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč, Poradna - 0,00 Kč,
2. Agentura osobní asistenční služby z.ú.- Osobní asistence - 90.000,00 Kč
3. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. Odborné sociální poradenství, činnost CSP AVAZ - 54.000,00 Kč
4. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace - 0,00 Kč,
Sociálně terapeutické dílny - 0,00 Kč
5. Centrum LIRA, z.ú. - Raná péče - 63.000,00 Kč
6. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku - 0,00 Kč
7. Fokus Labe, z.ú. - Sociální reabilitace Děčín - 67.000,00 Kč, Sociálně aktivizační
služby Děčín - 50.000,00 Kč, Odborné sociální poradenství Děčín - 58.000,00 Kč,
Centrum duševního zdraví Děčín - 170.000,00 Kč
8. Hospic sv. Štěpána, z.s. - Odlehčovací služba - 10.000,00 Kč, Sociální poradenství
12.000,00 Kč
9. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny
s dětmi) - 0,00 Kč, Občanská poradna Děčín - 0,00 Kč
10. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 0,00 Kč
11. JIPRO-CASH s.r.o. - Domov se zvláštním režimem - 160.000,00 Kč
12. Křestanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 0,00 Kč
13. JURTA, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny - 40.000,00 Kč, Sociální rehabilitace 36.000,00 Kč, Podpora samostatného bydlení - 40.000,00 Kč, Chráněné bydlení 30.000,00 Kč
14. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba - 210.000,00 Kč, Odlehčovací služba 180.000,00 Kč
15. Oblastí charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 0,00 Kč, Chráněné
bydlení 0,00 Kč
16. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Pečovatelská služba - 42.000,00
Kč, Domov se zvláštním režimem - 116.000,00 Kč
17. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna - 0,00 Kč
18. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti
0,00 Kč, Návrat dítěte do rodiny - 0,00 Kč
19. Spirála, Ústecký kraj, z. s. - Centrum krizové intervence - 10.000,00 Kč, Intervenční
centrum - 30.000,00 Kč, Linka pomoci - 0,00 Kč
20. Valerie-Homecare, s.r.o. - Domov pro seniory - 198.000,00 Kč, Terénní odlehčovací
služba - 32.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Společnou cestou - 77.000,00 Kč
22. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum podpory rodiny - 85.000,00 Kč
23. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc.organizacích v DC - 0,00 Kč
24. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín - Klub
dobré pohody - 80.000,00 Kč
25. Valerie-Homecare, s.r.o. - Doprava pro seniory - 25.000,00 Kč
26. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Mikrojesle - 300.000,00 Kč
27. Agentura Naděje, z.s. - Odlehčovací služba - 0,00 Kč
28. Spolek Severka z.s. - Hvězdičky - 0,00 Kč
29. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého
kraje, p.s. – Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín - 0,00 Kč,
Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj - 0,00 Kč
30. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. - Odborné sociální
poradenství - 0,00 Kč, Osobní asistence - 0,00 Kč
31. Demosthenes, .o.p.s. - Raná péče - 0,00 Kč
32. „Cinka“ z.s. - Tančím s knihou v ruce - 0,00 Kč a
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o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 07 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 76
o velikosti 24 m2 v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 07 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 3
o velikosti 24 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 07 38 05
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 38.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 54
o velikosti 38 m2 v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 07 38 06
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 25.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 73
o velikosti 25 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 07 39 01
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
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vyhlášení 4 volných dnů, a to dne 06.05., 07.05., 09.05. a 10.05.2019 z organizačních
a technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 07 39 02
Rada města projednala oznámení ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského nám. 622/3,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů, a to dne 02.05. a 03.05.2019 z organizačních a technických
důvodů.
Usnesení č. RM 19 07 39 03
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině
330, příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2018/2019 s účinností od 26.03.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 331 na počet 26 dětí.
Usnesení č. RM 19 07 39 04
Rada města projednala výsledek šetření stížnosti ČŠI na Základní školu a Mateřskou školu
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
nápravná opatření stanovená ředitelem školy.
Usnesení č. RM 19 07 39 05
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace o schválení změny odpisového plánu na rok 2019 a
schvaluje
aktualizovaný odpisový plán na rok 2019 v celkové výši 71.972,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 07 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
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 5.329,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 3 žáky v období od 01.04.2019 do 30.06.2019.
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Usnesení č. RM 19 07 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace o schválení změny odpisového plánu na rok 2019 a
schvaluje
aktualizovaný odpisový plán na rok 2019 v celkové výši 56.096,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 07 39 08
Rada města projednala oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů, a to dne 06.05. a 07.05.2019 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 07 39 09
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy
Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372 a Mateřské školy
Děčín VI, Klostermannova 1474/11 o souhlas zřizovatele se zapojením se do programu
Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a
souhlasí
se zapojením se příspěvkových organizací do programu Potravinová deprivace dětí ve vážné
sociální nouzi, kde příjemcem dotace bude Ústecký kraj projekt „ÚK – obědy do škol“,
a příspěvkové organizace budou v tomto projektu partnery.
Usnesení č. RM 19 07 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku zahradních herních prvků loď FLORA 18B a věž se skluzem
FLORA 26, rok pořízení 2007.
Usnesení č. RM 19 07 42 01
Rada města projednala návrh na realizaci nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení
vč. nových stožárů v lokalitě Děčín XVII-Jalůvčí v součinnosti se stavbou nových kabelových
rozvodů společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a
schvaluje
realizaci nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení vč. nových stožárů v lokalitě
Děčín XVII-Jalůvčí v součinnosti se stavbou nových kabelových rozvodů společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. RM 19 07 42 03
Rada města projednala schválení provozního řádu samoobslužných boxů pro parkování
jízdních kol a
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schvaluje
provozní řád.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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