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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 7. září 2021

Usnesení č. RM 21 15 29 01
Rada města projednala petici občanů s názvem „nesouhlas s opětovným nastěhováním
nepřizpůsobivých občanů“ a
bere na vědomí
petici občanů s názvem „nesouhlas s opětovným nastěhováním nepřizpůsobivých občanů“.
Usnesení č. RM 21 15 29 02
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 23. září 2021 v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I (vchod
ze Zámeckého nám.) a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v upraveném
znění.
Usnesení č. RM 21 15 30 01
Rada města projednala změnu zařazení pracovního místa „pokladní“ a převedení tohoto
pracovního místa ke dni 01.10.2021 z oddělení provozního, odboru provozního
a organizačního na odbor komunikací a dopravy jako pracovní místo referent státní správy
a samosprávy pro oblast odpadového hospodářství a
rozhodla
ke dni 01.10.2021 o změně a převedení pracovního místa „pokladní“ z oddělení provozního,
odboru provozního a organizačního na odbor komunikací a dopravy jako pracovní místo
referent státní správy a samosprávy pro oblast odpadového hospodářství a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka a přesunu uvedeného pracovního místa
dle organizační struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 21 15 30 02
Rada města projednala návrh na jmenování člena Komise pro urbanismus a architekturu a
jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. arch. Daniela Vágnera členem Komise
pro urbanismus a architekturu ke dni 07.09.2021.
Usnesení č. RM 21 15 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2022 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2022 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 21 15 34 01
Rada města
schvaluje
plán těžeb Lesního úřadu Děčín, p.o., na období 2021/2022.
Usnesení č. RM 21 15 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 21 15 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 142/2021 – č. RO 149/2021 dle důvodové zprávy s tím,
že nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů roku 2021.
Usnesení č. RM 21 15 35 03
Rada města projednala návrh na změnu čerpání střednědobého úvěru a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit refinancování úvěru na úhradu akcí financovaných v roce 2020:
Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
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a změnu akcí schválených k financování z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. Praha v r. 2021:
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) – PD +
realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy,
V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6
a refinancované akce:
Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí.
Usnesení č. RM 21 15 35 04
Rada města projednala informaci o změně v placení místního poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem od 01.01.2022 a
doporučuje
předložit zastupitelstvu města k zajištění výběru místního poplatku od 01.01.2022 návrh
obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Usnesení č. RM 21 15 35 06
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 30.06.2021 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 15 35 07
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
v I. pololetí 2021 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 15 36 01
Rada města projednala zařazení akce „Kostel Povýšení sv. Kříže“ do Programu záchrany
architektonického dědictví MK ČR pro rok 2022 a
schvaluje
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podání žádosti o zařazení akce „Kostel Povýšení sv. Kříže“ do Programu záchrany
architektonického dědictví MK ČR pro rok 2022. Přijetí příspěvku bude v případě jeho
přiznání projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 15 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Domov pro osoby se
zvláštním režimem Křešice - druhá část vybavení objektu nábytkem a vzhledem k tomu, že
byla pravomocně zrušena část této zakázky na stavební úpravy objektu, v souladu s platným
ustanovením ZZVZ
rozhodla
o zrušení této části veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 21 15 36 03
Rada města projednala podklady k veřejné zakázce s názvem „Vozidlo VAN pro potřeby
Centra sociálních služeb“ s předpokládanou hodnotou 744.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. vyhlášení této zakázky v nadlimitním otevřeném řízení;
2. zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy;
3. hodnotící kritéria - 85 % nabídková cena v Kč bez DPH a 15 % termín dodání a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD - Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS - Petr Šošško (Petr Čečrle),
Piráti - Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský),
ANO - Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
Změna pro Děčín - Ing. Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc),
OHK - Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
Magistrát města Děčín - Petr Novák (Bc. Jiří Hatlapatka),
Magistrát města Děčín - Ing. Petr Hodboď (Dagmar Hubáčková).
Usnesení č. RM 21 15 36 04
Rada města projednala podklady k veřejné zakázce s názvem „Sklopný valník pro potřeby
Střediska městských služeb“ s předpokládanou hodnotou 661.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. vyhlášení této zakázky v nadlimitním otevřeném řízení;
2. zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy;
3. hodnotící kritéria - 85 % nabídková cena v Kč bez DPH a 15 % termín dodání a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD - Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS - Petr Šošško (Petr Čečrle),
Piráti - Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský),
ANO - Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
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Změna pro Děčín - Ing. Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc),
OHK - Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
Magistrát města Děčín - Bc. Jaroslav Horák (Radek Hanák),
Magistrát města Děčín - Ing. Petr Hodboď (Dagmar Hubáčková).
Usnesení č. RM 21 15 36 05
Rada města projednala zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví MK ČR pro rok 2022 a
schvaluje
podání žádosti o zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví MK ČR pro rok 2022. Přijetí příspěvku bude v případě jeho
přiznání projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 15 36 06
Rada města projednala informace o aktuálním stavu projektů participativního rozpočtu a
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu projektů participativního rozpočtu města Děčín.
Usnesení č. RM 21 15 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 979/4 o vým. 341 m2
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 21 15 37 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 427/1 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 21 15 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 403/2, 611/2 a 613/1 vše v k. ú. Folknáře věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (stavba
DC 007 234 - zkapacitnění vodojemu Folknáře) včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě - SVS, a.s.,
IČ 49099469, za cenu 1.000,00 Kč + ostatní náklady + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 403/2, 611/2 a 613/1 vše v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva
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uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (stavba DC 007
234 - zkapacitnění vodojemu Folknáře) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě - SVS, a.s.,
IČ 49099469, za cenu 1.000,00 Kč + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 21 15 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce mikropilot umístěných v rámci realizace stavby
„Přístaviště Děčín - Smetanovo nábř.“ 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 stavby - Povodí Labe, státní podnik,
za jednorázovou částku ve výši 10.000,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zatížení části pozemku
p. č. 252/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce mikropilot umístěných v rámci realizace stavby „Přístaviště Děčín Smetanovo nábř.“ 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 stavby - Povodí Labe, státní podnik,
za jednorázovou částku ve výši 10.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 15 37 05
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1573/2 v k. ú. Horní Oldřichov pro stavbu mostu
DC-004L, ul. Oldřichovská, pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného –
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov, za jednorázovou
náhradu 15.181,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 15 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 44/18, 64, 74/1, 89/1 a 100 v k. ú. Boletice nad Labem
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (vodovod a kanalizace – stavba DC 007 293) včetně příslušenství a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě SVS, a.s., IČ 49099469, za cenu dle Zásad, tj. 2.000,00 Kč + ost. náklady + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 44/18, 64, 74/1, 89/1 a 100 v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovod a kanalizace - stavba DC 007 293) včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě - SVS, a.s.,
IČ 49099469, za cenu dle Zásad, tj. 2.000,00 Kč + ost. náklady + DPH.
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Usnesení č. RM 21 15 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1289/4 o výměře 58 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a J. P. za cenu 17.400,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 15 37 08
Rada města projednala problematiku
MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII“ a

veřejné

zakázky

„Revitalizace

zahrady

rozhodla
nenavyšovat ceny vybraných materiálů.
Usnesení č. RM 21 15 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6,
panu P. Š. a paní H. Š. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 21 15 38 02
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. 47
o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 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 21 15 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. 41
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 21 15 38 04
Rada města schvaluje záměr na obnovu vozového parku a zdravotnických pomůcek pro
příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., a
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schvaluje
přípravu akce obnovy vozového parku a zdravotnických pomůcek pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 21 15 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, 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 21.423,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 5 žáků pro školní rok 2021/2022.
Usnesení č. RM 21 15 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 37.892,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 15 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace, na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nového zahradního traktoru Stiga ESTATE 2084 H v předpokládané výši
55.490,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 21 15 39 04
Rada města projednala žádosti o mimořádné individuální dotace na akce sportovního
kalendáře pro rok 2021 a
rozhodla
•
•

poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu mimořádné individuální dotace
na akce sportovního kalendáře pro rok 2021 u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč a
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na akce sportovního kalendáře pro
rok 2021 dle přílohy pro tyto subjekty:
1. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.; IČ: 266 74 742; „O PODZIMNÍHO MISTRA“:
15.000,00 Kč,
2. Potápěčský klub Děčín, z.s.; IČ: 228 77 002; „Neptun 2021 - Srní 1“:
33.000,00 Kč a po úpravě

doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
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•
•

o poskytnutí mimořádné individuální dotace na akce sportovního kalendáře pro rok
2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Futsal Děčín z.s.; IČ: 265 92 053; „FUTSAL V AKCI“: 8.000,00 Kč,
2. FK JUNIOR Děčín z.s.; IČ: 661 05 609; „100 LET FOTBALU V DĚČÍNĚ“:
50.000,00 Kč.

Usnesení č. RM 21 15 39 05
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., o pronájem
nebytových prostor Knihovního sálu a
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru v objektu příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o.,
Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ: 000 78 867, nájemkyni Ing. Martině Rottenbornové, se sídlem
Lisztova 2, Ústí nad Labem, IČ: 762 02 526.
Usnesení č. RM 21 15 39 06
Rada města projednala návrh na navýšení finančních prostředků účelově určených
na individuální dotace na podporu sportovní činnosti a sportovních akcí ve výši
2.000.000,00 Kč a
schvaluje
navýšení finančních prostředků účelově určených na
a sportovních akcí ve výši 2.000.000,00 Kč z rezervy města.

podporu

sportovní

činnosti

Usnesení č. RM 21 15 39 07
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 150/2021, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 2.000 tis. Kč a zvýšení výdajů 039 - odbor školství - dotace subjektům v oblasti sportu
o 2.000 tis. Kč na individuální dotace na podporu sportovní činnosti a sportovních akcí.
Usnesení č. RM 21 15 42 01
Rada města projednala záměr pronájmu stavidla na náhonu do Zámeckého rybníka
v Děčíně I a
neschvaluje
záměr pronájmu stavidla na náhonu do Zámeckého rybníka v Děčíně I.
Usnesení č. RM 21 15 42 02
Rada města projednala záměr zadat vypracování PD na odstranění příčin zvýšeného
výskytu záplav Boletice nad Labem u Výchovného ústavu a
neschvaluje
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záměr zadat vypracování PD na odstranění příčin zvýšeného výskytu záplav Boletice
nad Labem u Výchovného ústavu.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Anna Lehká, v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města a sociální věci
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