Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 10. listopadu 2020
Usnesení č. RM 20 20 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení rady města č. RM 20 15 36 06 – tajemník Magistrátu města Děčín – vyřazeno
z další kontroly.
Usnesení č. RM 20 20 31 01
Rada města projednala návrh na rozšíření informačního systému VERA Radnice o moduly a
schvaluje
nákup těchto modulů dle dodatku č. 11 a 12 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře
programového vybavení VERA Radnice č. 2013-0859/OPO, kterými se navýší cena roční
technické podpory za informační systém VERA Radnice o 175.696,00 Kč bez DPH, jak je
uvedeno v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 20 20 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 235/2020 – č. RO 247/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 779 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 779 tis. Kč, vč. změny rozpočtu
u hospodářské činnosti - Správy bytového fondu dle přílohy č. 15.
Usnesení č. RM 20 20 36 01
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se akce Restaurování
architektury Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0241/OMH dne
20.04.2020; a na základě zjištění nutnosti provést práce, které jsou přizpůsobeny stavu
a potřebám objektu
schvaluje
uzavření dodatku č. 2, kterým se po přičtení víceprací a odečtení méněprací cena snižuje
o 116.371,74 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 20 36 02
Rada města projednala návrh změn Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního
města Děčín a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit tyto novelizované zásady s účinností od 01.01.2021.
Usnesení č. RM 20 20 36 03
Rada města projednala informace o projektu „Obnova historické části Podmokel – Etapa D“
a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/0676/OR ze dne 05.10.2018 ve výši
91.960,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 20 20 36 04
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0395/OR ze dne 03.06.2020 v hodnotě
1.511.917,97 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 20 36 05
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN č. smlouvy UL 2018_0059 k akci „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - II. etapa 1. část“ a
schvaluje
její uzavření.
Usnesení č. RM 20 20 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 20.10.2020 do 09.11.2020.
Usnesení č. RM 20 20 37 01
Rada města projednala návrh na ukončení smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku
a osob a
schvaluje
ukončení smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku a osob č. G4S 12661/20, uzavřené
dne 31.07.2020 v areálu ul. Krokova, Děčín I, vymezeného oplocením pro G4S Services
s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Košince 2257/9, výpovědí, dle čl. V. bod 2.
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Usnesení č. RM 20 20 37 02
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnost chůze a jízdy k pozemku p. č. 2283/22 v k. ú. Děčín:
a) na části pozemku p. č. 2283/2 v k. ú. Děčín, pro oprávněného - vlastníka pozemku
p. č. 2283/22 jehož součástí je stavba bez č.p. - garáž v k. ú. Děčín (statutární město
Děčín), od povinného – vlastníka pozemku p. č. 2283/2 v k. ú. Děčín za cenu ve výši
1.590,00 Kč + ostatní náklady dle znaleckého posudku č. 2668/28/10 vypracovaného
znalcem J. Hájkem,
b) na části pozemku p. č. 2283/3 v k. ú. Děčín pro oprávněného - vlastníka pozemku
p. č. 2283/22 jehož součástí je stavba bez č.p. - garáž v k. ú. Děčín (statutární město
Děčín), od povinného - spoluvlastníků pozemku p. č. 2283/3 v k. ú. Děčín
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí za cenu ve výši 6.680,00 Kč + ostatní
náklady dle znaleckého posudku č. 2668/28/10 vypracovaného znalcem J. Hájkem.
Usnesení č. RM 20 20 37 03
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o., o zveřejnění záměru pronájmu
nebytového prostoru a
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného v majetku statutárního města
Děčín,
2. zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 93 m2
v objektu Děčínského zámku, Dlouhá jízda č.p. 1253, Děčín I, který je zapsanou
kulturní památkou č. ÚSKP 25265/5-4082, za účelem provozování kavárny,
restaurace pro poskytovatele sociálních služeb, na dobu neurčitou, za cenu
8.260,00 Kč bez DPH/měsíc + 4 950,00 Kč za odběr elektřiny, vody a za vytápění.
Usnesení č. RM 20 20 37 04
Rada města projednala návrh Zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín a
schvaluje
Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního
města Děčín, kde je stanovena sazba nájemného za 1 m2/rok v I. Pásmu 1.200,00 Kč,
II. Pásmu 800,00 Kč a III. Pásmu 400,00 Kč na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2021 při
uzavírání nových smluv a s účinností od 01.04.2021 u stávajících smluv v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 20 20 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace
o vydání 15 ks bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla CSS Děčín, příspěvkové
organizace zajišťující terénní pečovatelskou službu a další registrované služby sociálního
charakteru a
schvaluje
vydání 15 ks bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla Centra sociálních služeb,
příspěvkové organizace pro rok 2021 dle důvodové zprávy a příloh.
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Usnesení č. RM 20 20 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, 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 43.320,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 11 žáků v období od 04.11.2020 do 30.06.2021.
Usnesení č. RM 20 20 39 03
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a po úpravě
povoluje
pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídách základní
školy.
Usnesení č. RM 20 20 39 04
Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín, kteří se podíleli na oživení kulturního života ve městě v průběhu
tohoto léta a
schvaluje
výši odměn dle důvodové části.
Usnesení č. RM 20 20 39 05
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
o dodatečný souhlas s pořízením majetku a po úpravě
souhlasí
s pořízením tiskárny HP Color LaserJet Managed E77822dn, jejíž pořizovací cena byla
61.589,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 20 39 06
Rada města projednala dodatek č. 10 ke zřizovací listině Městského divadla Děčín,
příspěvková organizace a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace.
Usnesení č. RM 20 20 39 07
Rada města projednala informaci o odstoupení od smlouvy o dílo, uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 002 61 238 a firmou
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FLASH BARRANDOV Speciální efekty, s.r.o., Kříženeckého nám. 322/5, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, IČ: 496 18 571, zajišťující slavnostní ohňostroj a
rozhodla
o odstoupení od smlouvy o dílo s firmou FLASH BARRANDOV Speciální efekty, s.r.o.,
Kříženeckého nám. 322/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 496 18 571.
Usnesení č. RM 20 20 39 08
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace na období 2020 – 2023 paní Boženu Mrvovou a pana Ing. Bc. Jana
Bednáře.
Usnesení č. RM 20 20 39 09
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace na období 2020 - 2023 paní Ivu Pípalovou Kratochvílovou a pana Mgr. Lukáše
Hericha, Dis.
Usnesení č. RM 20 20 39 10
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace na období 2020 - 2023 paní Bc. Ivanu Pikrtovou a pana
Bc. Miloslava Broma.
Usnesení č. RM 20 20 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 80.874,52 Kč.
Usnesení č. RM 20 20 39 12
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2021, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2021 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021 a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2021, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2021 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021.
Usnesení č. RM 20 20 39 13
Rada města projednala návrh platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a
stanovuje
plat a jeho složky řediteli Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace Mgr. Martinu Lánovi, podle důvodové zprávy s účinností
od 01.11.2020.
Usnesení č. RM 20 20 39 14
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 v době
od 02.11.2020 do 06.11.2020 z organizačních příčin.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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