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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 14. května 2019

Usnesení č. RM 19 09 29 01
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 30. května 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 09 30 01
Rada města
schvaluje
Návrh výpovědi Smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro:
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová.
Usnesení č. RM 19 09 30 02
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice občanů“ zaměřené proti
provozu skate hřiště a hřiště na pozemní hokej, toto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín vyhotovením odpovědi.
Usnesení č. RM 19 09 31 01
Rada města projednala návrh na zplnomocnění pana Ing. Petra Hodbodě, zařazeného
do odboru provozního a organizačního Magistrátu města Děčín, k zastupování statutárního
města Děčín ve všech úkonech spojených s prováděním změn v evidenci vozidel, které jsou
v majetku statutárního města Děčín a
souhlasí
se zplnomocněním v předloženém znění.

Usnesení č. RM 19 09 31 02
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí
nad Labem, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na programu a dalších materiálech k akci V. Děčínské
chirurgické dny, které se konají ve dnech 27. - 28. května 2019 na děčínském zámku.
Usnesení č. RM 19 09 32 01
Rada města projednala žádost Ing. Ondřeje Smíška, člena rady města pro školství, sociální
oblast a IT technologie - „smart city“ k provedení svatebních obřadů a užití primátorské
insignie a po úpravě
pověřuje
Ing. Ondřeje Smíška, člena rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie - „smart
city“ k provedení svatebních obřadů a užití primátorské insignie ve volebním období 2018 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Ondřej Smíšek, člen rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie - „smart
city“ při svatebních obřadech ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 14.05.2019
do zániku mandátu) užije primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 19 09 32 02
Rada města projednala žádost Mgr. Hany Cermonové, členky Zastupitelstva města Děčín,
k provedení svatebních obřadů a užití primátorské insignie a po úpravě
pověřuje
Mgr. Hanu Cermonovou, členku Zastupitelstva města Děčín, k provedení svatebních obřadů
a užití primátorské insignie ve volebním období 2018 – 2022 (počínaje dnem 14.05.2019
do zániku mandátu) a
stanovuje,
že členka Zastupitelstva města Děčín Mgr. Hana Cermonová při svatebních obřadech
ve volebním období 2018 – 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku mandátu) užije
primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 19 09 32 03
Rada města projednala žádost Mgr. Petra Látala, člena Rady města Děčín, k provedení
svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
Mgr. Petra Látala, člena Rady města Děčín, k provedení svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku
mandátu) a
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stanovuje,
že člen Rady města Děčín Mgr. Petr Látal při svatebních obřadech ve volebním období 2018
– 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku mandátu) užije primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 19 09 32 04
Rada města projednala žádost pana Jakuba Houšky, člena Rady města Děčín, k provedení
svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
pana Jakuba Houšku, člena Rady města Děčín, k provedení svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku
mandátu) a
stanovuje,
že člen Rady města Děčín pan Jakub Houška při svatebních obřadech ve volebním období
2018 – 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku mandátu) užije primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 19 09 33 01
Rada města projednala zprávu o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy a přílohy
č. 1.
Usnesení č. RM 19 09 33 02
Rada města projednala zprávu o pořízení Územní studie veřejného prostranství Děčín Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín vzít tuto zprávu na vědomí ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 09 34 01
Rada města
nesouhlasí
s poskytnutím finanční podpory ve výši 4.000,00 Kč na vydání pokračování knihy s názvem
„Lesy českého státu II s Národním památníkem zemřelých v lesnictví - II. doplněné vydání“.
Usnesení č. RM 19 09 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 48/2019 – č. RO 65/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů
roku 2019 o 2.800 tis. Kč a zvýšení financování o 2.800 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 09 35 02
Rada města projednala opakovanou žádost pana V. H. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem V. H. za úrok
z prodlení, vzniklý za nezaplacení nájemného za nebytový prostor v ZŠ Vojanova ul.
v celkové výši 66.355,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 6.636,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 09 35 03
Rada města projednala problematiku peněžitých a věcných darů přijatých městem a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi a
souhlasí
s vyřazením úkolu čtvrtletně předkládat přehled darů přijatých statutárním městem Děčín
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi z dalšího sledování,
částečně revokuje
usnesení rady města č. RM 15 02 35 03 ze dne 27.01.2015 a zvyšuje pravomoc vedoucích
příslušných útvarů města a magistrátu rozhodováním záležitostí přijímání peněžitých
a věcných darů v pravomoci rady města od fyzických a právnických osob statutárnímu městu
vč. uzavírání a podpisu příslušných darovacích smluv do výše 20 tis. Kč včetně a
revokuje
usnesení rady města č. RM 11 04 38 03 ze dne 22.02.2011 v plném rozsahu.
Usnesení č. RM 19 09 36 01
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Oprava venkovní kanalizace ZŠ
Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 85 % a doba realizace 15 %;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 09 36 02
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy interiéru
budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B sanace“ a
rozhodla
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v souladu s § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0776-OR ze dne 09.11.2018 v hodnotě 7.598,45 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 09 36 05
Rada města projednala projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“ a
schvaluje
záměr realizace projektu „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace
procesů“ do programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa,
sociální inovace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost
v celkové min. předpokládané výši 4.561.095,00 Kč vč. DPH (3.769.500,00 Kč bez
DPH),
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020
v odhadované výši 912.219,00 Kč včetně DPH (753.900,00 Kč bez DPH),
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2020 v minimální
předpokládané výši 228.055,00 Kč včetně DPH (188.475,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 19 09 36 06
Rada města projednala protokol z posouzení kvalifikace a zprávu z hodnocení nabídek, které
proběhlo prostřednictvím elektronické aukce k veřejné zakázce s názvem „Dodávka zemního
plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“ pro období od 01.07.2019
do 31.12.2020 a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky účastníkovi s nejnižší nabídkovou cenou Pražská
plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37 (579,00 Kč
bez DPH za 1 MWh).
Usnesení č. RM 19 09 36 07
Rada města projednala smlouvu o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti
služebností č. 11319505 a
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se
sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, a statutárním městem
Děčín.
Usnesení č. RM 19 09 36 08
Rada města projednala problematiku projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem
„2/Stavební úpravy DOZP Boletice“ a
rozhodla
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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 09 36 09
Rada města projednala námitky účastníka ZEMPRA DC s.r.o., IČO 25480065 proti vyloučení
ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem “Rekonstrukce venkovní kanal. a nová
kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice“ a
rozhodla
1. těmto námitkám vyhovět;
2. revokaci usnesení rady města č. RM 19 08A 36 03 ze dne 25.04.2019 v plném znění;
3. o zrušení této veřejné zakázky dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení č. RM 19 09 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1269/1 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně příslušenství pro pozemek
p. č. 1242/2 v k. ú. Březiny u Děčína a práva vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 1269/1 v k. ú.
Březiny u Děčína za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, resp. pozemku p. č. 1242/2 v k. ú. Březiny
u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 3163/1 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. 3163/1 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 09 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1585/1, 1585/26 a 1587 vše v k. ú. Bynov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
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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. 1585/1, 1585/26 a 1587 vše v k. ú. Bynov 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 09 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1715 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. 1715 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 09 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1243/7 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, 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. 1243/7 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, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 772/1 a p. č. 776 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vybírací jímky pro objekt na st. p. č. 15
v k. ú. Březiny u Děčína včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 772/1
a p. č. 776 v k. ú. Březiny u Děčína za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
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zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka jímky, resp. pozemku st. p. č. 15 v k. ú.
Březiny u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2927 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky (dle geometrického plánu č. 2642-20/2019
část A) pro objekt na p. č. 3047 v k. ú. Děčín 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 objektu na p. č. 3047 v k. ú. Děčín, za
cenu dle „Zásad“ a
zatížit část pozemku p. č. 2927 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky (dle geometrického plánu č. 2642-20/2019
část B) pro objekt na p. č. 3056/11 v k. ú. Děčín 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 objektu na p. č. 3056/11 v k. ú. Děčín, za
cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1489/1 v k. ú. Bělá u Děčína 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 09 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2312 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 09 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3022 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
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a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 168/1 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 09 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2984 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 803/1 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 09 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3474/1, 2759/1, 2760 a p. č. 2761/5 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. 3474/1, 2759/1, 2760 a p. č. 2761/5 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 09 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín–Staré Město a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 783/16 a 783/17 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. 783/16 a 783/17 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 09 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 204/2, 224/1, 224/3, 224/4, 230/1, 249/1, 249/2, 249/3,
250/4, 250/7, 250/9, 264/1, 2870, 2874, 2875, 2877, 2878, 2879, 2882 a p. č. 2886/1
vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Plavební+2“)
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce a odstranění 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. 204/2, 224/1, 224/3, 224/4, 230/1, 249/1, 249/2, 249/3, 250/4,
250/7, 250/9, 264/1, 2870, 2874, 2875, 2877, 2878, 2879, 2882 a p. č. 2886/1
vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Plavební+2“)
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem
výstavby, oprav, údržby, rekonstrukce a odstranění tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 09 37 17
Rada města projednala havarijní stav altánu na pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice
nad Labem a po doplnění
schvaluje
záměr odstranění celé stavby altánu na pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem,
uložení použitelných dílů do depozita.
Usnesení č. RM 19 09 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
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pronájem pozemků p. č. 714/2 o výměře 22 m2, p. p. č. 714/3 o výměře 20 m2, p. p. č. 714/4
o výměře 20 m2 a části p. č. 714/1 o výměře cca 93 m2 (celkem cca 155 m2) v k. ú. Děčín
jako zařízení staveniště pro společnost LT-Bau s.r.o., Varšavská 694/38, Ústí nad Labem,
na dobu neurčitou od 15.05.2019, za cenu 6.200 Kč/rok.
Usnesení č. RM 19 09 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1766 v k. ú. Podmokly o výměře 60 m2 za účelem užívání jako
zahrada pro paní K. H. za cenu 120 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 09 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 460/2d – 108/05 ze dne 30.05.2005 na pronájem
části pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Podmokly, ve smyslu rozšíření nájemce o pana M. P.
na zahradu, za cenu 880 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 09 37 21
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr města směnit:
• z vlastnictví statutárního města Děčín část pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Folknáře
o výměře 773 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
• do vlastnictví statutárního města Děčín pozemek p. č. 568 v k. ú. Folknáře o výměře
773 m2, dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 19 09 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1260/1 o výměře 1 814 m2,
v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 19 09 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1529 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

11

Usnesení č. RM 19 09 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 42 o výměře 112 m2,
p. č. 220/2 o výměře 81 m2, p. č 186/2 o výměře 113 m2 a p. č. 1156/2 o výměře 57 m2 vše
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 19 09 37 26
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej částí pozemků st. p. č. 1/1 a p. č. 877
(nově dle geometrického plánu č. 815-26/2019 ozn. jako p. č. 1327 o výměře 375 m2
a p. č. 877/2 o výměře 44 m2) vše k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele V. a J. Z. za cenu dle “Zásad“- zahrada, tj. 125.700,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 09 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 164/3 (dle geometrického plánu
č. 290-17/2019 se jedná o p. č. 164/5 o výměře 77 m2) v k. ú. Dolní Žleb, pro manžele J. a M.
Z. za cenu 15.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 09 37 28
Rada města projednala nabídku na výkup pozemku pod účelovou komunikací v k. ú. Krásný
Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1592/3 o výměře 247 m2 v k. ú. Krásný
Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví P. Ř., paní S.
Ž. a M. Ž. do majetku města, za cenu 74.100,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních
prostředků.
Usnesení č. RM 19 09 37 29
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na převod pozemku v k. ú. Děčín
do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 24/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro
bezúplatný převod pozemku p. č. 1793 o výměře 1 393 m2 v k. ú. Děčín, se všemi součástmi,
do majetku města.
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Usnesení č. RM 19 09 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků st. p. č. 81 o výměře 124 m2, pozemek p. č.
496 o výměře 1 056 m2 a pozemek p. č. 503/1 o výměře 1 036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. Š. a L. B. za cenu 443.200,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 19 09 37 31
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č.
1575/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 105 m2) v k. ú. Krásný
Studenec, s manž. J. a I. K.
Usnesení č. RM 19 09 37 32
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č.
1575/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 39 m2) v k. ú. Krásný
Studenec, s paní M. T. a paní A. T.
Usnesení č. RM 19 09 37 33
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Krásný Studenec a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č.
1575/2 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 33 m2) v k. ú. Krásný
Studenec, s p. M. K.
Usnesení č. RM 19 09 37 34
Rada města projednala informace, vztahující se ke stanovení cen pozemků při prodeji a
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bere na vědomí
tyto informace.
Usnesení č. RM 19 09 37 36
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
uzavření kupní smlouvy č. 19/U/VOB/2019 na výkup pozemku p. č. 673/3 o výměře 2 420 m2
v k. ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2,
IČO 69797111 do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu 370.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 09 37 37
Rada města projednala žádost pana M. Z. a paní I. R. o pronájem místnosti a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout místnost - nebytový prostor č. 10 ve 3. nadzemním
podlaží bytového domu Přímá 397, Děčín XXXII o ploše 17,95 m2, na dobu neurčitou,
za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby.
Usnesení č. RM 19 09 37 38
Rada města projednala informaci o plánované rekonstrukci objektu DOZP v ul. Spojenců
č.p. 214, Děčín XXXII a o přesunu klientů tohoto zařízení do objektu
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI po dobu rekonstrukce a po úpravě
schvaluje
1. záměr realizace investiční akce s názvem „Stavební úpravy 1.NP objektu
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI“,
2. výjimku 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 a firmu NORDARCH s.r.o., se sídlem Děčín VIII-Dolní Oldřichov,
Oldřichovská 14/11, IČO: 64051056 jako zhotovitele projektové dokumentace
na realizaci stavebních úprav 1.NP v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
za cenu 287.500,00 Kč bez DPH vč. autorského dozoru, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 09 38 01
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. 50
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.
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Usnesení č. RM 19 09 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 38
o velikosti 29 m2 v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu s
pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 19 09 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. 40
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 09 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, panu F. G., a to z důvodů trvalého pobytu mimo město
Děčín.
Usnesení č. RM 19 09 38 05
Rada města opětovně 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
doporučuje
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 - 30.000,00 Kč, Poradna 34.000,00 Kč,
2. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace 70.000,00 Kč, Sociálně terapeutické dílny - 70.000,00 Kč,
3. „Cinka“, z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku 81.000,00 Kč,
4. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny
s dětmi) - 300.000,00 Kč, Občanská poradna Děčín - 228.000,00 Kč,
5. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád - 114.000,00 Kč,
6. Křestanské společenství Jonáš, z. s. - Nízkoprahové denní centrum - 250.000,00 Kč,
7. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem - 120.000,00 Kč,
Chráněné bydlení - 90.000,00 Kč,
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8. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. - Krizová poradna 315.600,00 Kč,
9. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. - Návrat do společnosti 132.000,00 Kč, Návrat dítěte do rodiny - 42.000,00 Kč,
10. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC - 80.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 09 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace o zvýšení kapacity školní družiny a
schvaluje
navýšení kapacity nejvyššího povoleného počtu žáků ve Školní družině Základní školy
Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace na adrese Na Stráni 879/2, Děčín VI
z 50 žáků na 100 žáků, a tím navýšení celkového počtu žáků školní družiny základní školy
ze 150 žáků na 200 žáků, a to s účinností od 01.09.2019.
Usnesení č. RM 19 09 39 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín, p. o., Teplická 75, Děčín, IČ 00673692 a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 ve výši 528.312,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 09 39 03
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 50.000,00 Kč od NADACE ČEZ z programu Podpora
regionů v roce 2019.
Usnesení č. RM 19 09 39 04
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
schvaluje
použití částky 109.008,00 Kč ze schváleného provozního příspěvku organizace na rok 2019
na úhradu vratky Krajskému úřadu Ústeckého kraje za vzniklou chybu při vykazování
finančních prostředků na platy v roce 2018.
Usnesení č. RM 19 09 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru a
souhlasí
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s přijetím účelově určeného finančního daru na nákup laboratorního zařízení dle podmínek
smlouvy o nadačním příspěvku ve výši 20.000,00 Kč od Nadace Unipetrol v rámci jejího
grantového programu.
Usnesení č. RM 19 09 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 ve dnech od 25.04.2019
do 26.04.2019 z organizačních příčin.
Usnesení č. RM 19 09 39 07
Rada města projednala návrh dotací ve výši do 50.000,00 Kč subjektům pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2019 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu finanční dotace pro rok 2019:
1. Sportovní klub TKC Děčín, z. s. - Český pohár minižáků a mladších žáků v korfbalu
K4 - Brno 2019: 14.000,00 Kč; Český pohár minižáků a mladších žáků v korfbalu K8 Náchod 2019: 11.000,00 Kč,
2. Sportovní klub Děčín, z.s. - Turnaj mládeže U15-LABE Děčín: 50.000,00 Kč,
3. Basketbalový klub Děčín z.s. - Národní finále U12 v Děčíně: 50.000,00 Kč,
4. Basketbalový klub Děčín z.s. - Národní finále U11 v Ostravě: 22.000,00 Kč; Festival
U13 v Litomyšli: 18.000,00 Kč; Festival U14 v Praze: 4.000,00 Kč,
5. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecké závody „Děčínský pohár 2019“ - 18.05.2019:
40.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2019 subjektům pracujícím
v oblasti sportu pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 09 39 08
Rada
města
projednala
informaci
ředitelky
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a

Mateřské

školy

Děčín

VI,

bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 dne 13.05.2019
z technických příčin.
Usnesení č. RM 19 09 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, 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
souhlasí
s realizací projektu „Spolu to dokážeme II“ ve výši 2.531.483,00 Kč.
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Usnesení č. RM 19 09 39 11
Rada města
odvolává
Ing. Ivetu Krupičkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Zámek Děčín,
příspěvková organizace, IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín,
405 02 Děčín, ke dni 30.06.2019.
Usnesení č. RM 19 09 39 12
Rada města projednala předložený materiál na vyhlášení výběrového řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o. a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Zámku Děčín,
příspěvková organizace, IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín,
405 02 Děčín a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
pověřuje
odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
výběrového řízení.
Usnesení č. RM 19 09 42 01
Rada města projednala návrh Vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu
o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s Dopravním podnikem města
Děčína, a.s., IČO: 62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV od 01.07.2025 s délkou trvání
alespoň do 31.12.2027 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. úmysl uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města Děčína, a.s.
IČO: 62240935 se sídlem Dělnická 106, Děčín IV od 1.7.2025 s délkou trvání alespoň
do 31.12.2027,
2. vyjádření statutárního města Děčín o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících.
Usnesení č. RM 19 09 42 02
Rada města projednala materiál na zlepšení průjezdnosti okružní křižovatky stavby „Silnice
I/62-Vilsnice, Vilsnická spojka“ a
pověřuje
primátora města odesláním dopisu na Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci požadavku
na zajištění návrhu opatření na okružní křižovatce, které byly zpracovány Fakultou dopravní
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Českého vysokého učení technického ve fázi zkušebního provozu stavby a významně zvýší
průjezdnost města.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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