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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 26. dubna 2022

Usnesení č. RM 22 08 29 01
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, projednala pozvánku na valnou hromadu společnosti
Technické služby Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Technické služby Děčín a.s. dne 04.05.2022 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 22 08 29 02
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 25.05.2022 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 22 08 29 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
bere na vědomí
rezignaci Ing. Valdemara Grešíka na člena představenstva,
volí
Ing. Jana Paličku za člena představenstva ke dni 27.04. 2022,

bere na vědomí
informaci o ukončení pětiletého mandátu člena dozorčí rady z řad zaměstnanců pana
Martina Klaudyho ke dni 09.05.2022 a
volí
pana Martina Klaudyho za člena dozorčí rady ke dni 10.05.2022.
Usnesení č. RM 22 08 30 01
Rada města projednala návrh na změnu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
stanovuje
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - 4 (dále jen „Pravidla“), ve znění
dle přílohy tohoto usnesení, a to s účinností od 27. dubna 2022.
Usnesení č. RM 22 08 30 02
Rada města projednala návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Děčín I-Děčín, č. p.
1288 – jiná stavba, která byla uzavřena mezi statutárním městem Děčín a Českým vysokým
učením technickým v Praze pro organizaci a pořádání zasedání Zastupitelstva města Děčín,
a to k 30.04.2022.
Usnesení č. RM 22 08 31 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Úprava sítě
veřejného osvětlení - Děčín VII – Chrochvice, ulice Holubova a U Hřiště, v předpokládané
hodnotě 1.650.000,00 Kč bez DPH, a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená z dílčích kritérií - nabídková cena
85 %, doba realizace ve dnech 15 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 08 31 02
Rada města projednala návrh změn Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn,
Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou, a
schvaluje
Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp. 80, Jiřetín pod Jedlovou.
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Usnesení č. RM 22 08 31 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Částečná výměna oken v objektu ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny“ v předpokládané
hodnotě 1.800.000,00 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 kritérií:
nabídková cena - 70 %,
doba realizace - 30 % (maximálně 70 dnů), (subkritéria: přípravné práce 20 %, realizační
práce 80 %),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 08 31 05
Rada města projednala návrh na poskytnutí pomoci uprchlým občanům z Ukrajiny formou
Děčínské karty a
bere na vědomí
nákup 500 ks Děčínských karet v hodnotě 129 Kč/ks na poskytnutí pomoci uprchlým
občanům z Ukrajiny a maximálně 10 obědů pro uprchlého občana.
Usnesení č. RM 22 08 31 06
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce MK ul. Resslova“
v předpokládané hodnotě 7.500.000,00 Kč bez DPH a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi DC AVEX s.r.o., se sídlem Skalice u České Lípy 1, 471 17,
SKALICE U ČESKÉ LÍPY, IČO 61535231, který podal nejvýhodnější nabídku s nabídkovou
cenou 6.195.222,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 148 dnů.
Usnesení č. RM 22 08 31 07
Rada města projednala informaci o uzavření Memoranda o spolupráci statutárního města
Děčín a Gymnázia Děčín v rámci projektu Světová škola a
bere na vědomí
uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu Světová škola.
Usnesení č. RM 22 08 31 08
Rada města projednala problematiku soutěže o návrh s názvem „Labské nábřeží Děčín“, a
rozhodla
o tom, že následnou zakázkou bude:
1. Územní studie v předpokládané hodnotě 1 mil. Kč bez DPH,
2. veřejná zakázka malého rozsahu.
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Usnesení č. RM 22 08 31 09
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Údržba veřejného
osvětlení a dopravní světelné signalizace, a vzhledem že do současné doby není zajištěn
nový poskytovatel těchto služeb a je nutnost tuto službu zajistit,
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0194/OKD se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 22 08 34 01
Rada města projednala informaci Zoo Děčín - Pastýřská stěna, p. o., o charitativní akci Noc
snů 2022 a o možnosti podání žádosti o dotaci na tuto akci z Fondu Ústeckého kraje a
schvaluje
podání žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu Noc snů 2022.
Usnesení č. RM 22 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 36/2022 – č. RO 45/2022 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2022 o 2.242 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2022 o 2.242 tis. Kč.
Usnesení č. RM 22 08 35 02
Rada města projednala přijetí nadačního příspěvku a
rozhodla
1. o přijetí nadačního příspěvku ve výši 50.000,00 Kč od Ústecké komunitní nadace, se
sídlem Karla IV. 400/11, Ústí nad Labem, IČ 44552254, k zajištění stravování
pro utečence z Ukrajiny ve školních jídelnách ve městě Děčín, a to přes systém
tzv. Děčínské karty a
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 02-22-40.
Usnesení č. RM 22 08 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Bynov o výměře 701 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost TEPLOPRO CZ s.r.o., se sídlem Husovo
nám. 80/7, Děčín IV, za cenu dle znaleckého posudku č. 1339-049/2022, tj. 205.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 08 37 02
Rada města projednala návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a

4

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej podílu ve výši ½ pozemku p. č. 246/1 v k. ú. Bělá
u Děčína o výměře 338 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. Š. za cenu dle
znaleckého posudku č. 1340-050/2022, tj. 46.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 08 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 877/29 o výměře 104 m2
a p. č. 877/30 o výměře 283 m2 vše k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 22 08 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3710/1
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 22 08 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1250/18 zast. pl. v k. ú. Děčín podíl
ve výši 427/30832 panu V. R. za cenu 5.381,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 08 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1250/18 zast. pl. v k. ú. Děčín podíl
ve výši 751/30832 manželům Z. a B. M. za cenu 9.464,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 08 37 07
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava mostního svršku
DC-008L, ul. Na Výšinách“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek,
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0423/OR ze dne 09.06.2020 zvyšující
cenu díla o částku ve výši 166.063,86 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 22 08 37 08
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Úprava sítě veřejného osvětlení
- Děčín XVII - Jalůvčí“ a po úpravě
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. 2019-0758/OR ze dne 18.09.2019 snižující
cenu díla o částku ve výši 1.567.340,42 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 08 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce části
pozemku v k. ú. Děčín (po dokončení realizace stavby ČR - Ředitelství vodních cest ČR
„Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“) a
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. S/ŘVC/003/P/INOM/2018, uzavřené dne
16.05.2018 mezi statutárním městem Děčín a ČR -Ředitelstvím vodních cest ČR,
nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1, ke dni 30.04.2022.
Usnesení č. RM 22 08 37 10
Rada města projednala žádost o zpřístupnění pozemku p. č. 115 v k. ú. Děčín - Staré Město
a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 113/6 v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře cca 50 m2
za účelem zajištění přístupu pozemku p. č. 115 v k. ú. Děčín - Staré Město z pozemku
p. č. 1404 v k. ú. Děčín - Staré Město, pro M. V. a L. K. za cenu 3.740 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 22 08 37 11
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov v rámci
realizace stavby soukromého investora „Novostavba RD na pozemku p. č. 899/68, 899/52,
899/64, 899/36 k. ú. Horní Oldřichov“ a
schvaluje
výpůjčku částí pozemků p. č. 899/36 a 899/52 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem výstavby
účelové komunikace v rámci realizace stavby soukromého investora „Novostavba RD
na pozemku p. č. 899/68, 899/52, 899/64, 899/36 v k. ú. Horní Oldřichov“, pro manž. M. Č.
a J. Č. na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 08 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 352 a p. č. 1286/2 v k. ú. Bělá u Děčína o celkové výměře
cca 80 m2 za účelem rozšíření zázemí ke garáži, pro manžele R. a D. H. za cenu
2.400 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 22 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1198/1
v k. ú. Podmokly, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven – cca 128 m2.
Usnesení č. RM 22 08 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína v rámci
realizace akce „Domov se zvláštním režimem, Děčín - Křešice“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 502 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Křešice u Děčína pro spol.
ISTAR spol. s r.o., Drážďanská 856/74B, Ústí nad Labem, na dobu určitou od 01.05.2022
do 30.04.2023, za nájemné 18.000 Kč/rok, za účelem zařízení staveniště, v rámci realizace
akce „Domov se zvláštním režimem, Děčín - Křešice“.
Usnesení č. RM 22 08 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a prodej pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 12 37 06 ze dne 22.06.2021, týkající se prodeje
pozemku p. č. 783/2 v k. ú. Děčín - Staré Město, v plném znění, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/2 o výměře 438 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana D. H. za cenu 151.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 08 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a prodej pozemku
v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 12 37 07 ze dne 22.06.2021, týkající se prodeje
pozemku p. č. 780/7 v k. ú. Děčín - Staré Město, v plném znění, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/7 o výměře 515 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a Z. P. za cenu
160.000,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 22 08 37 18
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Jindřichova 337, Děčín IX, o celkové ploše
3 m2 za účelem využití jako sklad za nájemné dle “Zásad“ navýšené o inflač. doložku,
tj. 3.114 Kč/rok, na dobu neurčitou pro paní B. P.
Usnesení č. RM 22 08 37 19
Rada města projednala problematiku akce „Stavební úpravy společenského domu Střelnice
(akustické úpravy, instalace EPS a výmalba)“ a
souhlasí
s harmonogramem přípravy a realizace akce „Stavební úpravy společenského domu
Střelnice (akustické úpravy, instalace EPS a výmalba)“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 08 37 20
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh podmínek veřejné soutěže
na pronájem části areálu SD Střelnice a po úpravě
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín, účinných od 01.01.2022, dle čl. 4,
2. zveřejnění záměru města pronajmout část areálu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I restaurace vč. zázemí a terasy, formou veřejné soutěže,
3. veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku za účelem pronájmu části areálu SD Střelnice,
Labská 691/23, Děčín I - restaurace vč. zázemí a terasy a podmínky veřejné soutěže
na uzavření nájemní smlouvy v upraveném znění.
Usnesení č. RM 22 08 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemků p. č. 494, p. č. 493 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře cca 115 m2
pro umístění lešení za cenu 6 Kč/m2/den, na dobu určitou ode dne umístění lešení do dne
sejmutí lešení od pana P. M.
Usnesení č. RM 22 08 37 22
Rada města projednala návrh na uhrazení finanční náhrady za odstranění nebo poškození
porostů na pozemku p. č. 493, p. č. 494 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit úhradu finanční náhrady za odstranění nebo poškození porostů
na pozemku p. č. 493, 494 v k. ú. Křešice u Děčína panu P. M. za cenu dle znaleckého
posudku č. 1362-072/2022 v maximální výši 129.720,00 Kč (porosty č. 1-10 dle popisu) vše
dle skutečně zasažených porostů dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 22 08 38 01
Rada města projednala výsledky hodnocení zmocněného zástupce organizace statutárního
města Děčín CSS Děčín, p. o., Mgr. Lenky Plickové a
schvaluje
výši odměny dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 22 08 38 02
Rada města projednala návrh Memoranda o spolupráci s odborem pro začleňování
(Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj ČR a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Memorandum o spolupráci s odborem pro začleňování (Agenturou) Ministerstva
pro místní rozvoj ČR,
2. pověřit primátora města Ing. Jiřího Anděla, CSc., podpisem Memoranda a jednáním
o revizích Popisu spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci
a jejich případným schválením a podpisem.
Usnesení č. RM 22 08 38 03
Rada města projednala informaci o změně složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 22 08 38 04
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 - II.“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 - II.“.
Usnesení č. RM 22 08 39 01
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2022 a
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2022 se spolkem Malá Paříž z.s.,
IČ: 013 35 081, Modlany 94, 471 13, v maximální výši 285.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 08 39 02
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, o souhlas
s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
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s přijetím nadačního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč od NADACE ČEZ z programu
„Podpora regionů“.
Usnesení č. RM 22 08 39 03
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace, a
bere na vědomí
přerušení provozu školní družiny při ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, v době velikonočních
prázdnin dne 14.04.2022.
Usnesení č. RM 22 08 39 04
Rada města projednala žádost o individuální dotaci na zajištění kulturní akce Děčínská kotva
2022 - Mistrovství floristů ČR a
doporučuje
Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 180.000,00 Kč Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace, IČ: 47274654, Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, na zajištění
kulturní akce „Děčínská kotva 2022 - Mistrovství floristů ČR“ a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 08 39 05
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o souhlas s nabytím
majetku do svého vlastnictví děděním a
souhlasí
s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Zámek Děčín děděním na základě
řízení č. 35 D 151/2021-49 Nd 61/2021.
Usnesení č. RM 22 08 39 06
Rada města projednala informaci o konání akce „Dětský den pro školy v Děčíně“ pořádané
Labskou plavební společností, s.r.o., Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín,
IČ: 273 46 471, pro 1.800 žáků ve dnech 30.05.2022, 31.05.2022, 01.06.2022 a po úpravě
souhlasí
s objednáním akce „Dětský den pro školy v Děčíně“ pořádané Labskou plavební společností,
s.r.o., Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 273 46 471, pro 1.800 žáků
ve dnech 30.05.2022, 31.05.2022, 01.06.2022 do výše 124.400,00 Kč včetně DPH, odborem
školství a kultury, která bude hrazena ze schváleného provozního rozpočtu školství a kultury.
Usnesení č. RM 22 08 39 07
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Karla Čapka 211/1,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 273 46 471, o poskytnutí dotace na provozování osobní
lodní dopravy v Děčíně pro sezonu 2022 a po úpravě
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o.,
se sídlem Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 273 46 471,
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování
osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 22 08 42 02
Rada města projednala návrh
č. sml. VIII/1002/2022/DC a

Smlouvy

o

provedení

stavby

na

pozemku,

schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku, č. sml. VIII/1002/2022/DC mezi
statutárním městem Děčín a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., IČ: 00080837,
DIČ: CZ00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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