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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 28. května 2019
Usnesení č. RM 19 10 29 01
Rada města projednala žádost družstva Timeron, IČ 22797254, sídlem Říční 66,
Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín ve věci podpory projektu „Rozvoj turistického ruchu
a tvorba archivu historických snímků v krajích prostřednictvím softwarové aplikace pro
veřejnost“ a s touto
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k podpisu „Prohlášení
o budoucím zájmu o službu, podpora projektu“ pro žadatele projektu družstvo Timeron,
IČ 22797254, sídlem Říční 66, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín na projekt „Rozvoj
turistického ruchu a tvorba archivu historických snímků v krajích prostřednictvím softwarové
aplikace pro veřejnost“.
Usnesení č. RM 19 10 30 01
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na pracovní místo vedoucího
úředníka/vedoucí úřednice – vedoucí/ho odboru životního prostředí dle návrhu tajemníka
magistrátu města a
schvaluje
jmenování Ing. Zdeňka Hanuše v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru životního
prostředí ode dne 01.06.2019 a
ukládá
tajemníkovi magistrátu, aby v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval
Ing. Zdeňka Hanuše do funkce vedoucího odboru životního prostředí, a to s účinností
od 01.06.2019.
Usnesení č. RM 19 10 30 02
Rada města projednala žádost Mgr. Marie Blažkové ve věci odvolání z Komise sociální
a zdravotní a po úpravě
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Marii Blažkovou z funkce předsedkyně Komise sociální
a zdravotní k 31.05.2019.

Usnesení č. RM 19 10 32 01
Rada města projednala žádost Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, člena zastupitelstva města
Děčín, k provedení svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, člena zastupitelstva města Děčín, k provedení svatebních
obřadů a užití primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem
28.05.2019 do zániku mandátu) a
stanovuje,
že člen zastupitelstva města Děčín, Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA při svatebních obřadech
ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 28.05.2019 do zániku mandátu) užije
primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 19 10 34 01
Rada města projednala návrh na odvolání dosavadního tajemníka povodňové komise
statutárního města Děčín a jmenování nového tajemníka povodňové komise statutárního
města Děčín a
odvolává
Mgr. Jiřího Hykše z funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Děčín a
jmenuje
Ing. Zdeňka Hanuše do funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 19 10 34 02
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění paní Štěpánky Špačkové
k jednání jménem statutárního města Děčín se Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci projektu „Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem“ s platností od 28.05.2019 do doby
závěrečného vyhodnocení akce a
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Jaroslava Hroudu, uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a paní Štěpánkou Špačkovou, zaměstnankyní
odboru místního hospodářství magistrátu města a
ruší
pověření pro Mgr. Jiřího Hykše, vedoucího odboru životního prostředí magistrátu města,
které mu bylo uděleno na základě usnesení rady města č. RM 15 13 34 01 ze dne
07.07.2015.
Usnesení č. RM 19 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
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schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 66/2019 – č. RO 75/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2019 o 5.181 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 5.181 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 10 35 02
Rada města projednala žádost pana P. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 22 na st. p. č. 571 v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu P. K. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
571 a 573 v k. ú. Boletice nad Labem k rodinnému domu č.p. 22 na st. p. č. 571
v k. ú. Boletice nad Labem dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 10 35 03
Rada města projednala žádost paní K. T. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní K. T. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Májová 359, Děčín XXXII v celkové výši
46.456,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 4.646,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 10 36 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 19 08 36 06 k projektu
„Asistenti prevence kriminality v Děčíně II“,
revokuje
doporučení zastupitelstvu města ze dne 23.04.2019 č. RM 19 08 36 06 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality II“ do Operačního
programu Zaměstnanost - výzva č. 03_16_048,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 865 tis. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 216,3 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 10 36 02
Rada města Děčín projednala informace o nových požadavcích vlastníka pozemků
Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly v rámci projektu "Obnova historické části
Podmokel – etapa C" a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 3 na zpracování studie ve výši 104.060,00 Kč včetně 21 % DPH
ke smlouvě o dílo č. 2015-0578/OR ze dne 16.11.2015 na zpracování projektové
dokumentace.
Usnesení č. RM 19 10 36 04
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce s názvem “Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa“
zadávanou v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky společnosti Izolace Ústí s.r.o. se sídlem Božtěšická 144/40, 400 01
Ústí nad Labem, IČO 28752007. Nabídková cena za provedení stavebních prací činí
4.550.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 10 36 05
Rada města projednala informace o přípravě nového programového období v rámci čerpání
dotací u EU prostřednictvím Integrované územní investice Ústecko-chomutovské
aglomerace a
bere na vědomí
Databázi strategických záměrů města Děčín pro roky 2021 - 2027 pro další jednání ve věci
řešení a budoucího rozvoje města Děčín v souvislosti s přípravou nového programového
období.
Usnesení č. RM 19 10 36 06
Rada města projednala informace o průzkumu veřejného mínění ve městě Děčín a
schvaluje
provedení průzkumu veřejného mínění ve městě Děčín externí firmou v červnu 2019
na témata uvedená v přiloženém Dotazníku.
Usnesení č. RM 19 10 36 07
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“ zadávané v otevřeném
podlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi HANTYCH, s.r.o. - IČO 06659969, Janská 111, 40502
Janská, který v rámci hodnocení získal nejvyšší počet bodů (nabídková cena 70 %, doba
realizace 30 %). Nabídková cena 8.666.666,00 Kč bez DPH, doba realizace 150 dnů.
Usnesení č. RM 19 10 36 08
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem
„ZŠ Míru, Děčín XXXII výměna zdravotních zařízení“ a
schvaluje
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1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (70 % nabídková cena v Kč bez
DPH; 15 % kvalita účastníka; 15 % termín realizace ve dnech se subkriterii - 40 %
termín první etapa a 60 % termín realizace druhá etapa);
3. zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Kamil Jelínek (náhradník Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká),
Bc. Tomáš Pokorný (náhradník Ing. Věra Havlová).
Usnesení č. RM 19 10 36 09
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 10 36 10
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „2/ZŠ
Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací“, v předpokládané hodnotě
2.768.470,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena,
20 % doba realizace (maximálně 100 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 10 36 11
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál
Společenského domu Střelnice“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky (70 % nabídková cena v Kč bez
DPH, 20 % kvalita účastníka, 10 % termín realizace ve dnech);
3. zadávací podmínky včetně obchodních podmínek, a zároveň
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
Kamil Jelínek (náhradník Ing. Martin Weiss),
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Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká),
Jan Vančura (náhradník Ing. Věra Havlová).
Usnesení č. RM 19 10 36 12
Rada města projednala upravenou zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Multifunkční sportoviště u objektu zimního
stadionu“ (hokejbalové hřiště, betonový skatepark, víceúčelové hřiště a příslušenství),
v předpokládané hodnotě 29,5 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená ze 70 % nabídková cena v Kč
bez DPH, 15 % termín realizace, 15 % kvalita účastníka; a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. ZM 17 04 07 06 v tomto složení:
Kamil Jelínek (náhradník Ing. Martin Weiss),
Ing. Vladislav Raška (náhradník Ing. Ondřej Smíšek),
Mgr. Hana Cermonová (náhradník Ing. Anna Lehká),
Barbora Hercíková (náhradník Ing. Věra Havlová).
Usnesení č. RM 19 10 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1230/1, 1231/1, 1231/2, 1052/2, 1232, 1014/21, 1014/16,
1228, 1216, 1227/1, 1015/1, 899/49, 1229, 1225, 1217, 1051/16, 1047/48, 1227/2
vše v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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, 1231/1, 1231/2, 1052/2, 1232, 1014/21, 1014/16, 1228,
1216, 1227/1, 1015/1, 899/49, 1229, 1225, 1217, 1051/16, 1047/48, 1227/2 vše
v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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 10 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2927/8 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS
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Děčín – Krásnostudenecká+1“) 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
části pozemku p. č. 2927/8 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „REKO MS
Děčín – Krásnostudenecká+1“) 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 10 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Lesná u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Lesná u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt čp. 54 Děčín XXXVLesná 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 pozemku st. p. č. 24 v k. ú. Lesná u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 10 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 710/1 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 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
části pozemku p. č. 710/1 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 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 10 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 2760 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 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
části pozemku p. č. 2760 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 uvedené pozemky za účelem
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výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 19 10 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „Přeložka STL
plynovodu Děčín, ul. Prokopa Holého, úsek mezi ul. Plzeňská a Zbrojnická“) 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 500,00 Kč za síť + ostatní náklady + DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (stavba „Přeložka STL
plynovodu Děčín, ul. Prokopa Holého, úsek mezi ul. Plzeňská a Zbrojnická“ 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 500,00 Kč za síť + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 19 10 37 07
Rada města projednala žádost pana J. K. o vydání souhlasného stanoviska a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s využitím části pozemku p. č. 668 v k. ú. Děčín v rámci
pořádání hudební akce „Na Šibeničním vrchu“, za následujících podmínek:
1. akce proběhne dne 20.07.2019 v době od 15:00 do 22:00 hod.,
2. na pozemku bude umístěn malý mobilní stánek (nedojde k pevnému spojení se
zemí),
3. po ukončení akce bude prostor neprodleně žadatelem uklizen vlastním nákladem
a následně předán zástupci vlastníka pozemku.
Usnesení č. RM 19 10 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 277/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře
cca 60 m2 za účelem zázemí k prodejnímu stánku.
Usnesení č. RM 19 10 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 279/2 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Vilsnice, na zahradu, pro paní
R. G. za cenu 60 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 19 10 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Bělá
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 376/2 o výměře 182 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína s panem J. Š. dohodou ke dni 31.05.2019.
Usnesení č. RM 19 10 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem částí
pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu částí pozemků p. č. 1003 a p. č. 1009/1 o celkové
výměře cca 450 m2 vše v k. ú. Děčín, s paní E. Z. dohodou ke dni 31.05.2019.
Usnesení č. RM 19 10 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1272/6 k. ú. Krásný
Studenec o výměře 991 m2.
Usnesení č. RM 19 10 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3026/31 o výměře
18 143 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 19 10 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 65 o výměře 54 m2 a části pozemku
p. č. 36/1 (nově dle geometrického plánu č. 316-67/2019 ozn. jako 36/8 o výměře 716 m2)
vše k. ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. K. a P. M. za cenu
164.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 19 10 37 16
Rada města projednala návrh na převod částí pozemku pod místní komunikací v k. ú. DěčínStaré Město a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit nabytí částí pozemku p. č. 409/1 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín-Staré Město pod stavbou místní komunikace
III. třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 284c,
bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 19 10 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně stavby vše v k. ú. Prostřední Žleb
na základě výsledku dohadovacího řízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí
je stavba Labské nábřeží čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro Swissotel, s.r.o., se sídlem č.p. 673, 512 46 Harrachov, IČO 04579097 za cenu ve výši
1.550.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 19 10 37 20
Rada města projednala žádost pana M. Š. nájemce nebytového prostoru Myslbekova
1389/8, Děčín I o instalaci vnější klimatizační jednotky a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 15 16 37 01 ze dne 22.09.2015.
Usnesení č. RM 19 10 37 21
Rada města projednala záměr přípravy a realizace zřízení výdejny školních obědů v budově
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2 a
schvaluje
záměr přípravy a realizace zřízení výdejny školních obědů v budově Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2.
Usnesení č. RM 19 10 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o navýšení příspěvku
na provoz a
schvaluje
navýšení příspěvku na provoz Centru sociálních služeb Děčín, p.o. na rok 2019
o 7.500.000,00 Kč, na pokrytí zvýšených nákladů organizace na platy zaměstnanců.
Usnesení č. RM 19 10 38 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 76/2019, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 7.500 tis. Kč a navýšení výdajů § 4345 - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - navýšení
příspěvku na provoz o 7.500 tis. Kč na navýšení platů zaměstnanců.
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Usnesení č. RM 19 10 39 01
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 3 volných dnů, a to od 27.05. do 29.05.2019 z organizačních a technických
důvodů.
Usnesení č. RM 19 10 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, 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 „Mohu. Chci? Dokážu!“ ve výši 1.459.115,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 10 39 05
Rada města projednala žádost o souhlas zřizovatele s vyřazením dlouhodobého hmotného
majetku Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku příspěvkové organizace Děčínská
sportovní, p. o. - Ozongenerátor včetně příslušenství, výrobní číslo: 26057, ev. číslo:
DHM000028, z roku 2006, v pořizovací hodnotě 206.277,60 Kč.
Usnesení č. RM 19 10 39 06
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace žadatele Art Bambini, ZUŠ Čs. Legií
243/29, 405 02 Děčín 4 - účast na „Mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate
Catalunya Barcelona 2019“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč Art Bambini, ZUŠ
Čs. Legií 243/29, 405 02 Děčín 4 na účast na „Mezinárodním festivalu sborového zpěvu
Cantate Catalunya Barcelona 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 10 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. Dc dh teaM z.s. - Downhill - sjezd a závody: 10.000,00 Kč,
2. Plavecký klub Děčín z.s. - Plavecká reprezentace města Děčín - Mistrovství ČR
mladších žáků a žaček: 40.000,00 Kč a
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o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2019 subjektům pracujícím
v oblasti sportu pro rok 2019 v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace pro rok 2019 u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekt pracující v oblasti sportu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění:
Taneční skupina Freedom z.s. - Taneční Mistrovství světa „DANCESHOCK 2019“:
390.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 10 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o. o souhlas
zřizovatele s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nového transformátoru a ozongenerátoru v celkové předpokládané výši
194.483,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 19 10 39 09
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání projektu v rámci dotačního programu Českého florbalu, výzva
Program podpory č. 3 - komplexní rozvoj oddílů a
schvaluje
podání projektu „Program podpory 3: Komplexní rozvoj oddílu“ se spoluúčastí ve výši
120.000,00 Kč hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2019.
Usnesení č. RM 19 10 42 04
Rada města projednala návrh na zavedení linky č. 515 220 městské autobusové dopravy a
neschvaluje
zavedení linky č. 515 220 městské autobusové dopravy Kaufland - Hlavní nádraží Kaufland.
Usnesení č. RM 19 10 42 05
Rada města projednala návrh na zavedení linky č. 515 204 městské autobusové dopravy a
schvaluje
zavedení linky č. 515 204 městské autobusové dopravy Autobusové nádraží - Hlavní nádraží
- 28. října - Březiny - Březiny sídliště.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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