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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19A. schůze rady města konané dne 22. října 2020
Usnesení č. RM 20 19A 29 01
Rada města projednala žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí
se sídlem Nerudova 307, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí finančního daru
ve výši 20.000,00 Kč, který je určen na opravu vozidla Tatra 815 CAS 32 a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Nerudova 307, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí, který je určen na opravu vozidla Tatra 815 CAS 32 a
2. o uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení a která splňuje
podmínku stanovenou v bodě č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 20 19A 29 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 234/2020, tj. zvýšení příjmů § 6171 - prodej aut o 20 tis. Kč
a zvýšení výdajů § 5512 - požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH - provoz
o 20 tis. Kč na dar na opravu vozidla Tatra 815 CAS 32.
Usnesení č. RM 20 19A 30 01
Rada města po projednání návrhů na výběr přizvané osoby v rámci veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací statutárního města Děčín
schvaluje
přizvanou osobu Mgr. Jana Jakla, advokáta firmy GRANTEX lega, advokátní kancelář, s.r.o.,
se sídlem Tržiště 366/13, Praha 1 - Malá Strana, IČ: 079 02 158 v rámci veřejnosprávní
kontroly u příspěvkových organizací statutárního města Děčín - Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I a Dům dětí a mládeže
Děčín IV, příspěvková organizace, Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV, v celkové výši
60.000,00 Kč bez DPH a uzavření smlouvy.
Usnesení č. RM 20 19A 34 02
Rada města projednala přijetí nepeněžitého daru - krmiva - v hodnotě 535 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby ve 4. Q 2020 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 20 19A 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 219/2020 – č. RO 233/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 20.444 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 20.444 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 19A 36 01
Rada města projednala návrh na odpis nedokončeného dlouhodobého majetku a
rozhodla
schválit odpis nedokončeného dlouhodobého majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 20 19A 36 02
Rada města projednala akci „Pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG“ a
schvaluje
1. záměr pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG,
2. podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení elektromobilu a dvou vozidel s pohonem
CNG“ do Národního programu Životní prostředí s tím, že případné přijetí dotace bude
projednáno v ZM.
Usnesení č. RM 20 19A 36 03
Rada města projednala problematiku spojenou s realizací akce „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 19A 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 06.10.2020 do 19.10.2020.
Usnesení č. RM 20 19A 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Chodníky a veřejné
osvětlení podél silnice I/13 a
schvaluje
úpravu výše finanční částky bankovní záruky za kvalitu provedeného díla v jednotlivých
smlouvách o dílo pro části této veřejné zakázky.
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Usnesení č. RM 20 19A 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku částí pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 60 m2, za účelem umístění
předzahrádky k restauraci U Růžové zahrady Křížová ul. čp. 17/15, Děčín I,
pro Ing. Jaroslava Lorence, IČO 41342992 na dobu neurčitou od 01.11.2020.
Usnesení č. RM 20 19A 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1948 o výměře 1 900 m2
v k. ú. Podmokly, s panem V. K. dohodou ke dni 31.12.2020.
Usnesení č. RM 20 19A 37 15
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín o výměře 110 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Masarykovo nám. čp. 1305/2, Děčín I, pro PALMER CZ, a.s.,
IČO 27820424, Korunní 2569/108g, Vinohrady, Praha 10, na dobu neurčitou od 16.11.2020.
Usnesení č. RM 20 19A 37 16
Rada města projednala návrh na nabytí pozemku v k. ú. Děčín do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit - svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku p. č. 1793 o výměře
1 393 m2 v k. ú. Děčín do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve veřejné soutěži nebo jiným
obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích, v platném znění.
Usnesení č. RM 20 19A 37 17
Rada města projednala návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu
Jindřichova 337, Děčín IX a
schvaluje
dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru SNP č. 7/94 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a paní Mgr. Jiřinou Mordačíkovou, IČO: 48261564 a paní
Mgr. Pavlínou Grubovou, IČO 09269495 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 19A 37 18
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
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schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 22 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro pana J. H. na dobu neurčitou, za nájemné 900 Kč/měsíc
včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2020-0688/OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem J. H.
Usnesení č. RM 20 19A 37 19
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 pana P. S. na dobu neurčitou, od 01.12.2020 za nájemné
900 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2020/0689/OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a panem P. S.
Usnesení č. RM 20 19A 37 20
Rada města projednala nabídku na převod pozemku formou daru v k. ú. Děčín do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 10/3 v k. ú. Děčín o výměře 31 m2
bezúplatným převodem formou daru od Biskupství litoměřického, Dómské nám. 1/1,
Za nemocnicí, Litoměřice do majetku města.
Usnesení č. RM 20 19A 37 21
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p.o. o zveřejnění záměru a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 112 m 2 v objektu
Městského divadla Děčín, Teplická 75/587, Děčín za cenu dle Zásad rady města o stanovení
nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín + úhrada nákladů
za služby, za účelem restauračního provozu sloužícího jako doplněk společenské
prezentace divadla, na dobu neurčitou, a to za podmínek:
• pronájem zahrnuje i vnitřní zařízení provozních prostor divadelního klubu a bufetu
u komorního sálu,
• otevírací doba bude stanovena dle dohody s pronajímatelem, vždy však při pořádání
produkce (večerní představení nebo koncert, dopolední pro mládež, nedělní pohádky,
koncerty i akademie), a to před započetím produkce a po jejím skončení. V případě
večerního programu bude dolní bar otevřen dle zájmu diváků, zavírací doba bude
nejdéle do 24:00,
• spotřeba elektřiny a vody v přízemí divadelního klubu bude fakturována čtvrtletně
dle skutečnosti, elektřina v prvním patře, vodné + teplo bude stanovena paušálně
v měsíčním nájmu,
• nájemce složí vratnou kauci ve výši tříměsíčního nájmu,
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•
•

v letních měsících (zpravidla červen – září) lze požádat o využití 102 m2 venkovní
plochy v prostoru přírodního amfiteátru před divadlem za účelem venkovního
provozu,
v letních měsících, kdy není divadelní provoz, lze nájemné prominout, pokud
provozovatel nebude uvedené prostory užívat k trvalému provozu.

Usnesení č. RM 20 19A 37 22
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019382 o připojení elektrické
požární signalizace prostřednictvím ZDP (zařízení dálkového přenosu) na pult centralizované
ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany pro
objekt Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 16 37 13 ze dne 01.09.2020 v plném znění
z důvodu nových skutečností,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019382 o připojení elektrické požární
signalizace prostřednictvím ZDP (zařízení dálkového přenosu) na pult centralizované
ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany
pro objekt Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI mezi statutárním městem Děčín
a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300 a AEC NOVÁK s.r.o., se sídlem
Beethovenova 216/28, 400 01, Ústí nad Labem, IČO: 49097652.
Usnesení č. RM 20 19A 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 23
o velikosti 42m² v objektu Přímá 397 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do bytu zvláštního
určení, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 20 19A 38 03
Rada města projednala informaci o nástupu na mateřskou a následně rodičovskou
dovolenou ředitelky Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace PhDr. Jany
Skalové od 03.12.2020, a tuto
bere na vědomí
a
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Děčín IČO: 71235868, se sídlem 28. října
1155/2, 405 02, Děčín I, po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené PhDr. Jany
Skalové, dle důvodové zprávy a příloh a
schvaluje
znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a
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pověřuje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví k organizačním a administrativním zajištěním přípravy
tohoto výběrového řízení.
Usnesení č. RM 20 19A 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Mgr. Karlu Rajchlovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2020.
Usnesení č. RM 20 19A 39 02
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, příspěvková
organizace o souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nového čistícího stroje v celkové předpokládané výši 181.500,00 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 20 19A 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 100.295,00 Kč
Usnesení č. RM 20 19A 39 04
Rada města projednala informaci Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace a
bere na vědomí
pořízení nového plynového kotle 280 l do školní jídelny přímým nákupem ve výši
380.496,60 Kč s DPH z důvodu havárie stávajícího kotle a nutnosti zajistit chod školní jídelny
a
schvaluje
vyřazení neopravitelného varného kotle 300 l, rok pořízení 2010.
Usnesení č. RM 20 19A 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o souhlas s přijetím účelových darů a
souhlasí
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s přijetím účelově určeného věcného daru - 10 litrů přírodního čisticího prostředku ISOKOR
Green ve výši 2.500,00 Kč od firmy ISOKOR Bohemia s.r.o. a finančního daru ve výši
2.000,00 Kč na pořízení herních a výukových pomůcek pro potřeby předškolní výchovy
pro děti ve třídě mateřské školy Slůňat na Máchově nám. od Ústecké komunitní nadace.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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