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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 11. června 2019

Usnesení č. RM 19 11 29 01
Rada města projednala informaci o vyhlášení výzvy na „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 a o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky poskytované Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a
schvaluje
záměr realizace investiční akce pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s přispěním
účelové investiční dotace obcím pro rok 2020 poskytované Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.
Usnesení č. RM 19 11 29 02
Rada města projednala podání s názvem „Petice občanů Děčína VI, ulice Jiřího z Poděbrad
a přilehlého okolí“ a toto
bere na vědomí
a
pověřuje
ředitele Městské policie Děčín PhDr. Marcela Horáka, DiS., MBA zpracováním odpovědi.
Usnesení č. RM 19 11 29 03
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. června 2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 19 11 29 04
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje a.s. dne 26.06.2019 a po úpravě

pověřuje
zástupce statutárního města Děčín hlasovat pro návrhy předložené statutárním orgánem
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. k jednotlivým bodům
programu valné hromady.
Usnesení č. RM 19 11 29 05
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. dne
20.06.2019 a po úpravě
pověřuje
zástupce statutárního města Děčín hlasovat pro návrhy předložené statutárním orgánem
společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. k jednotlivým bodům programu valné
hromady.
Usnesení č. RM 19 11 29 06
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. dne 24.6.2019 a po úpravě
pověřuje
zástupce statutárního města Děčín hlasovat pro návrhy předložené statutárním orgánem
společnosti TERMO Děčín a.s. k jednotlivým bodům programu valné hromady.
Usnesení č. RM 19 11 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 19 10 30 01 – tajemník – VZDK.
Usnesení č. RM 19 11 31 01
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému VERA Radnice o moduly
kompozitních služeb VERAeGON Client-AISEO a VERAeGON Client-AISC a
schvaluje
nákup těchto modulů a uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře
programového vybavení VERA Radnice č. 2013-0859/OPO, kterým se navýší cena roční
technické podpory za informační systém VERA Radnice o 52.360,00 Kč bez DPH, jak je
uvedeno podrobně v důvodové zprávě.
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Usnesení č. RM 19 11 35 01
Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2018
včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 a výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2018 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2018,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2018, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s.r.o., Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 19 11 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 77/2019 – č. RO 85/2019 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů roku 2019.
Usnesení č. RM 19 11 35 03
Rada města projednala žádost manželů J. a J. D. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 44 na p. p. č. 1724 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a J. D. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 1723/1 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. 44 na p. p. č. 1724 v k. ú.
Podmokly dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 19 11 35 04
Rada města projednala žádost manželů P. a B. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 87 na st.p.č.152 v k.ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům P. a B. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 135/1, 844 v k. ú. Loubí u Děčína a p. p. č. 1527/4 v k. ú. Ludvíkovice
k rodinnému domu č.p. 87 na st. p. č. 152 v k. ú. Loubí u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 19 11 35 05
Rada města projednala žádost pana L. U. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 373 na p. p. č. 380/9 v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu L. U. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
380/6 v k. ú. Boletice nad Labem a p. p. č. 643/3, 643/4 v k. ú. Křešice u Děčína
k rodinnému domu č.p. 373 na p. p. č. 380/9 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 11 35 06
Rada města projednala návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se sídlem
Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 19 11 35 07
Rada města projednala návrh na schválení soudního smíru s paní I. P. a
nedoporučuje
zastupitelstvu města přistoupit na navrhovaný smír s paní I. P. t.č. ve výkonu trestu odnětí
svobody ve věznici Světlá nad Sázavou ve sporu o zaplacení dlužného nájemného,
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 6 v domě ul. Průchod 1411/14, Děčín I
a bezdůvodného obohacení v celkové částce 128.299,35 Kč s přísl.
Usnesení č. RM 19 11 36 01
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 A –
úpravy interiéru“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018 v hodnotě 3.426.037,86 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 11 36 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 86/2019, tj. snížení výdajů § 4357 - Domov se zvláštním režimem
Křešice vč. PD - kap. část o 4.146 tis. Kč a navýšení výdajů § 6171 - Stavební úpravy
interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část
A - úpravy interiéru - kap. část o 4.146 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 19 11 36 03
Rada města projednala projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Prostupné zaměstnání v SMS II“ do Operačního
programu Zaměstnanost,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
500 tis. Kč,
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
1.000 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 11 36 04
Rada města projednala přijetí dotace na nákup hasičského dopravního automobilu
z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra a zároveň přijetí dotace z dotačního programu „Program na podporu
JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí těchto dotací schválit.
Usnesení č. RM 19 11 36 05
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci z dotačního programu „Účelové investiční
dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky a
schvaluje
podání žádosti o dotaci s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu
města Děčín.
Usnesení č. RM 19 11 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava fasády a oprava
výplní otvorů na objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV“
v předpokládané hodnotě 2.479.289,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií nabídková cena 70 % a doba realizace 10 %; kvalita účastníka 20 %,
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 19 11 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu
v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“ a
rozhodla
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zrušit tuto zakázku dle § 127 odst. 2) písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
Usnesení č. RM 19 11 36 08
Rada města projednala nabídku partnerství v projektu připravovaném Ústeckým krajem
v rámci implementace krajských akčních plánů vzdělávání, konkrétně aktivity Technické
kluby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním
příspěvkem do projektu připravovaného v rámci implementace Krajského akčního plánu
vzdělávání Ústeckého kraje.
Usnesení č. RM 19 11 36 09
Rada města projednala problematiku akce „Zajištění TDS - Obnova historické části
Podmokel - etapa C“ a
rozhodla
o akceptování výpovědi ze smlouvy o dílo č. 2018-0596/OR ze dne 05.09.2018.
Usnesení č. RM 19 11 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4 516 m2
a st. p. č. 225 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 19 11 37 03
Rada města projednala informace týkající se nájemních smluv u nebytových prostor
v majetku města a
bere na vědomí
informace týkající se nájemních smluv u nebytových prostor v majetku města.
Usnesení č. RM 19 11 37 06
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků – formou daru pod stavbou
„Cyklostezka Ploučnice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – formou daru pozemků p. č. 306/11
o výměře 74 m2, p. č. 306/17 o výměře 802 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, p. č. 2636/4
o výměře 13 m2, p. č. 2636/32 o výměře 341 m2, p. č. 2636/34 o výměře 1 318 m2, p. č.
2947/4 o výměře 38 m2, p. č. 2947/5 o výměře 21 m2, p. č. 2947/6 o výměře 526 m2, 2949/10
o výměře 583 m2 vše v k. ú. Děčín, p. č. 184/16 o výměře 75 m2, p. č. 184/17 o výměře
26 m2, p. č. 241 o výměře 228 m2, p. č. 324/9 o výměře 320 m2, p. č. 428/13 o výměře 40 m2,
p. č. 450/6 o výměře 228 m2, p. č. 450/7 o výměře 240 m2, p. č. 848/5 o výměře 866 m2, p. č.
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860/6 o výměře 839 m2, p. č. 879/7 o výměře 3 622 m2, p. č. 900/7 o výměře 9 m2 a část
pozemku p. č. 1301/6, dle geometrického plánu č. 790-070/2018 nově ozn. jako p. p. č.
1301/9 o výměře 465 m2, vše v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do majetku Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 19 11 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 21/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 1 461 m2 pro manž. Z. a J. S.
za cenu dle „Zásad“ - zahrada u RD, tj. 14.610 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem údržby
pozemku.
Usnesení č. RM 19 11 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 376/2 o výměře 182 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 19 11 37 09
Rada města projednala záměr přípravy a realizace akce zateplení objektů MŠ Děčín XXXII,
K. H. Borovského 336 a ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178 a
schvaluje
1. záměr přípravy a realizace akce zateplení objektů MŠ Děčín XXXII, K. H.
Borovského 336,
2. záměr přípravy a realizace akce zateplení objektů ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178.
Usnesení č. RM 19 11 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Lesná u Děčína a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 539/3 v k. ú. Lesná u Děčína 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. 539/3 v k. ú. Lesná u Děčína 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“.
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Usnesení č. RM 19 11 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 837/28 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 11 37 12
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelů veřejného osvětlení
v rámci stavby „DC-Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín – Velká Veleň“ na pozemku p. č.
1648 v k. ú. Velká Veleň pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Ústecký
kraj, IČ: 70892156, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, za cenu 1.800,00 Kč +
DPH.
Usnesení č. RM 19 11 37 13
Rada města projednala nevyhovující stav WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín Pastýřská stěna a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce: Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady
Děčín – Pastýřská stěna.
Usnesení č. RM 19 11 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 405/2 o výměře 292 m2, ani
jeho část, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 19 11 37 15
Rada města projednala potřebu rozšíření administrativních prostor Děčínské sportovní p.o.
v Aquaparku Děčín a
schvaluje
realizaci stavebních úprav v Aquaparku Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k podpisu smlouvy o dílo se
zhotovitelem Františkem Šustou, Podmokelská 27, Děčín 4, IČO: 49071491, v hodnotě
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117.002,20 Kč vč. DPH (96.696,00 Kč bez DPH), na provedení stavebních úprav
v Aquaparku Děčín.
Usnesení č. RM 19 11 37 16
Rada města projednala návrh na nabytí pozemku v k. ú. Vilsnice po zůstaviteli a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 38/2 v k. ú. Vilsnice po zůstaviteli panu L.
Š.
Usnesení č. RM 19 11 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 5.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 99
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 11 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. 108
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 11 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. 55
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 11 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
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výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, panu S. B. z důvodů nesplnění stanovené věkové hranice pro
přijetí.
Usnesení č. RM 19 11 38 05
Rada města projednala Dodatek č. 23 ke zřizovací listině CSS Děčín, příspěvkové
organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit tento dodatek s účinností ke dni podpisu dle důvodové zprávy a příloh,
2. pověřit primátora statutárního města podpisem výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. RM 19 11 39 01
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín a po úpravě
schvaluje
výši odměn dle upravené důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 11 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve čtyřech třídách Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 19 11 39 03
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí v pěti
třídách Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12 na počet 25 dětí.
Usnesení č. RM 19 11 39 04
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám., příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/14 na počet 25, 26 a 27 dětí.
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Usnesení č. RM 19 11 39 05
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám., příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v pátých třídách a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve dvou
pátých třídách Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková
organizace na počet 34 žáků ve třídě.
Usnesení č. RM 19 11 39 06
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a
bere na vědomí
vyhlášení 5 volných dnů, a to od 24.06.2019 do 28.06.2019 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 19 11 39 07
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
schvaluje
pro školní rok 2019/2020 s účinností od 01.09.2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40 a ve třídě Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97
na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 19 11 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku plynového kotle ALBA KP22, rok pořízení 1995.
Usnesení č. RM 19 11 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, 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 „Cesta ke vzdělání - druhá šance pro všechny“ ve výši 2.563.170,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 11 39 10
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace a
schvaluje
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aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 137.011,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 11 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
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 4.825,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 1 žáka v období od 02.09.2019 do 30.06.2020.
Usnesení č. RM 19 11 39 12
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením konvektomatu do MŠ Na Pěšině v předpokládané výši 168.190,00 Kč s DPH
od firmy GASTRO WALTER, s.r.o.
Usnesení č. RM 19 11 39 13
Rada města projednala předloženou informaci o zajištění provozu školní družiny v Děčíně
v době hlavních prázdnin a
bere na vědomí
zajištění prázdninového provozu školní družiny v době od 01.07.2019 do 12.07.2019
Základní školou Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 19 11 39 14
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o pořízení movitého majetku a po úpravě
souhlasí
s pořízením tunelové myčky s posunem košů v předpokládané výši 750.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 11 39 15
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o udělení výjimky ze Směrnice č. 5-7 na pořízení movitého majetku a
neschvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle článku 7, odst. 1, pís. d) v ostatních mimořádných případech hodných
zvláštního zřetele na výběr dodavatele tunelové myčky FAGOR.
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Usnesení č. RM 19 11 39 16
Rada města projednala návrh dotací ve výši do 50.000,00 Kč subjektům pracujícím v oblasti
kultury pro rok 2019 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace pro rok 2019:
1. Dmitrij Pavlovič Pljonkin - „Výtvarný společný plenér“: 12.000,00 Kč,
2. Jitka Landová - „Dětský den na Lesné 2019“: 5.000,00 Kč a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2019 subjektům pracujícím
v oblasti kultury v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace pro rok 2019 u žádosti ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekt pracující v oblasti kultury a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění:
David Pešťák - „Jedeš Fest“: 25.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 11 39 17
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
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 „Učíme se spolu II“ v maximální výši 2.339.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 11 39 18
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, 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 „ŠABLONY II - ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ“ ve výši 1.467.342,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 11 39 19
Rada města projednala výsledek výběrového řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace a
jmenuje
Ing. Miroslavu Poskočilovou od 01.07.2019 na vedoucí pracovní místo ředitelky Zámku
Děčín, příspěvková organizace, IČ: 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I Děčín, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 19 11 42 02
Rada města projednala návrh smlouvy o pronájmu vývěsní skříňky na zastávce městské
autobusové dopravy „Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem Děčín a paní M. J. a
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neschvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skříňky na zastávce městské autobusové dopravy
„Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem a paní M. J. za cenu 200,00 Kč + DPH za
kalendářní měsíc na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 19 11 42 03
Rada města projednala návrh na zavedení linky č. 515 216 městské autobusové dopravy a
schvaluje
zavedení linky č. 515 216 městské autobusové dopravy ZOO - Zámek.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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