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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2022

Usnesení č. RM 22 13 29 01
Rada města projednala návrh na odkoupení užitkového vozu - multifunkčního malotraktoru
s příslušenstvím pro zimní údržbu, pro Středisko městských služeb a udělení výjimky
ze Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5 - 7 K pořizování
služeb, materiálu a majetku města a
schvaluje
nákup užitkového vozu - multifunkčního malotraktoru s příslušenstvím za 836.900,00 Kč
bez DPH (s DPH za 1.012.649,00 Kč), pro Středisko městských služeb a výjimku
ze Směrnice č. 5 - 7 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy.
Usnesení č. RM 22 13 29 02
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na nákup vybavení nových ochranných
a technických prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Děčín z Programu
2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje s tím, že závazek spolufinancování
projektu bude v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu a současně,
že v případě získání dotace bude její přijetí včetně závazku spolufinancování předloženo
ke schválení Zastupitelstvu města Děčín a
schvaluje
záměr realizace dotace na nákup vybavení nových ochranných a technických prostředků
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Děčín z Programu 2022 pro poskytování
dotací z rozpočtu Ústeckého kraje s tím, že závazek spolufinancování projektu bude
v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu a současně, že v případě
získání dotace bude její přijetí včetně závazku spolufinancování předloženo ke schválení
Zastupitelstvu města Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí dotace na nákup
vybavení nových ochranných a technických prostředků pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Děčín z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace.

Usnesení č. RM 22 13 29 03
Rada města projednala možnost udělení pověření organizaci Děčínská sportovní,
příspěvková organizace, Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 75107350, ohledně organizace
hudebního festivalu Labefest 2023 a Ohňostroj 2023, pořádaných v rámci Městských
slavností 2023, a
schvaluje
pověření organizaci Děčínská sportovní, příspěvková organizace, Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ: 75107350, k organizaci hudebního festivalu Labefest 2023 a Ohňostroj 2023, pořádaných
v rámci Městských slavností 2023 a pověření řediteli Ing. Igoru Bayerovi k uzavírání smluv
s partnery v rámci Městských slavností 2023.
Usnesení č. RM 22 13 30 01
Rada města projednala žádost společnosti One Click Business Solutions, s.r.o., Přílepská
1920, 252 63 Roztoky, IČO: 24812633, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku na webových stránkách a v obchodních marketingových sděleních
společnosti One Click Business Solutions, s.r.o.
Usnesení č. RM 22 13 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 22 11 34 01 – OŽP (ZOO Děčín, p. o.) – VzDK.
Usnesení č. RM 22 13 31 01
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní
veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4“
v předpokládané hodnotě 9,5 mil. Kč bez DPH a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi ULIMEX spol. s r.o., IČO 14864878, se sídlem Za Válcovnou
1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, s celkovou nabídkovou cenou 10.550 569,20 Kč bez DPH
a dobou realizace 165 dnů.
Usnesení č. RM 22 13 31 02
Rada města na základě žádosti zhotovitele MP-65 s.r.o., IČO 06871861, projednala
problematiku navýšení jednotkových cen materiálu z důvodu nepředvídatelných událostí
u VZMR s názvem „Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze,
Děčín VI“ a
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-0226/OMH,
2. navýšení ceny o 82.734,93 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 22 13 31 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Úprava sítě
veřejného osvětlení – Děčín-Horní Oldřichov – II. etapa“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20210662/OMH ze dne 29.07.2021, kterým se hodnota závazku zvyšuje o hodnotu víceprací
ve výši 1.153,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 13 31 04
Rada města projednala návrh na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním
plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno pro Dopravní podnik města Děčína, a.s.,
pro období 01/2023 - 12/2024 a
schvaluje
zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním plynem na Českomoravské
komoditní burze Kladno pro Dopravní podnik města Děčína, a.s., pro období 01/2023 12/2024.
Usnesení č. RM 22 13 31 05
Rada města projednala zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním plynem
na Českomoravské komoditní burze Kladno na základě usnesení č. RM 22 04 31 03
konaného dne 22.02.2022 a
schvaluje
příkaz k obchodování elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb.
Nákup bude realizován do 30. listopadu 2022, kdy přesný termín nákupu bude určen
po konzultaci s dohodcem a schválen primátorem města.
Usnesení č. RM 22 13 31 06
Rada města projednala vstupní analýzu vhodnosti využití metody EPC, dílčí analýzy
jednotlivých budov metody EPC, schvalovací protokol k EPC a
schvaluje
•
•
•

vstupní analýzu vhodnosti využití metody EPC ve vybraných budovách statutárního
města Děčín,
dílčí analýzy jednotlivých budov projektu EPC ve vybraných budovách statutárního
města Děčín,
schvalovací protokol k EPC.

Usnesení č. RM 22 13 34 01
Rada města projednala informaci Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p. o.,
Žižkova 1286/15, Děčín IV, IČO 00078921, o havárii osvětlení mořského akvária
na Rajských ostrovech a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102-1 pro zadávání zakázek malého
rozsahu v rozsahu dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 22 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 119/2022 – č. RO 134/2022 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2022 o 8.847 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2022 o 8.847 tis. Kč.
Usnesení č. RM 22 13 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 3064/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3064/1 v k. ú. Děčín o výměře 19,975 m2 za účelem umístění
spodní stavby lávky (SO 201–ocelový pilíř P4) od Správy železnic, státní organizace,
IČ 70994234, za roční nájemné ve výši 1.200,00 Kč bez DPH na dobu neurčitou,
pro statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 22 13 37 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Oldřichov
do majetku města od ČR - ÚZSVM a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemků p. p. č. 1549/2 o výměře 305 m2 a p. p. č. 1549/4 o výměře 77 m2
v k. ú. Horní Oldřichov bezúplatným převodem od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do majetku města,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 16/U/MB/2022 pozemků p. p. č. 1549/2 o výměře 305 m2 a p. p. č. 1549/4
o výměře 77 m2 v k. ú. Horní Oldřichov od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, do majetku města.
Usnesení č. RM 22 13 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 123 v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře
264 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pí M. Ch. za cenu dle znaleckého posudku
č. 1359-105/2022, tj. 162.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 13 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 85/2 o výměře 161 m2 a p. č. 1292/1
o vým. 6 m2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a A. Z.
za cenu dle znaleckého posudku č. 1392-102/2022, tj. 39.600,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 22 13 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína formou
dohadovacího řízení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u Děčína o výměře
1 698 m2 formou dohadovacího řízení s tím, že cena pro prodej pozemku je stanovena
dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1360-070/2022, tj. 1.760.000,00 Kč a je výchozí
cenou pro toto řízení.
Usnesení č. RM 22 13 37 07
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. 890 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 22 13 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2959 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 22 13 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 20 11 37 02 ze dne 09.06.2020 ve smyslu zatížení částí pozemků
p. č. 2896/2 a p. č. 343 oba v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení 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“ platných v době
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2020-0488/OMH.
Usnesení č. RM 22 13 37 10
Rada města projednala návrh smlouvy na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
p. č. 1571/2 a 1573/2 oba v k. ú. Horní Oldřichov mezi povinným - Povodí Ohře, státní
podnik, IČ 70889988 a oprávněným - Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
IČ 49099469, za jednorázovou částku 75,00 Kč/m2 + DPH, minimálně 2.500,00 Kč bez DPH,
kterou uhradí statutární město Děčín, jako investor stavby.
Usnesení č. RM 22 13 37 11
Rada města projednala předložený návrh na rozšíření smlouvy o výpůjčce a
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schvaluje
rozšíření smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 6.10.2009 mezi příspěvkovou organizací,
Děčínská sportovní a statutárním městem Děčín ve znění dodatků č. 1 ze dne 13.12.2011,
dodatku č. 2 ze dne 08.10.2014, dodatku č. 3 ze dne 03.06.2015, dodatku č. 4 ze dne
18.12.2018, dodatku č. 5 ze dne 31.12.2019, dodatku č. 6 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 7
ze dne 14.12.2021, ve smyslu doplnění části pozemku p. č. 2463/17, v k. ú. Děčín, o výměře
1 613 m2 z celkové výměry 2 075 m2, v čl. I - Předmět smlouvy, odst. 1, písm. a) pozemky,
a to formou dodatku č. 8 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 13 37 12
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. 890 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře dle GP (cca 24 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 22 13 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 574 v k. ú. Folknáře
o výměře 52 m2.
Usnesení č. RM 22 13 37 14
Rada města projednala návrh smlouvy na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku st. p. č. 667
v k. ú. Horní Oldřichov mezi povinným - Junák-český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.,
IČ 22891439, se sídlem Vítova 301, Děčín IX - Bynov a oprávněným - GasNet, s.r.o.,
IČ 27295567, za jednorázovou částku 75 Kč/m2 + DPH, minimálně 2.500,00 Kč + DPH,
kterou uhradí statutární město Děčín, jako investor stavby.
Usnesení č. RM 22 13 37 15
Rada města projednala návrh smlouvy na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku st. p. č. 667
v k. ú. Horní Oldřichov mezi povinným - Junák-český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s.,
IČ 22891439, se sídlem Vítova 301, Děčín IX – Bynov, a oprávněným - Severočeská
vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, za jednorázovou částku 2.500,00 Kč+ DPH,
kterou uhradí statutární město Děčín, jako investor stavby.
Usnesení č. RM 22 13 37 16
Rada města projednala žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti Bajger s.r.o. za
nedodžení lhůty pro provedení díla „MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava
zpevněných ploch“ a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí smluvní pokuty.
Usnesení č. RM 22 13 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly pro město Děčín
a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 800/139 v k. ú. Podmokly o výměře cca 90 m2 za účelem
provedení údržby pozemku, jeho osázení a následné údržby od vlastníka pozemku České
dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, na dobu neurčitou, za cenu 2.250 Kč/rok.
Usnesení č. RM 22 13 37 18
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Bezbariéry ZŠ Kamenická“ a
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu přímým zadáním dle Směrnice č. 5-8, článek 8 výjimky z obecného postupu, odst. 1 e).
Usnesení č. RM 22 13 37 19
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Infrastruktura ZŠ“ a
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu přímým zadáním dle Směrnice č. 5-8, článek 8 výjimky z obecného postupu, odst. 1 e).
Usnesení č. RM 22 13 37 20
Rada města projednala problematiku projektu s názvem "Rekonstrukce objektu Labské
nábřeží 318/17" a po úpravě
schvaluje
záměr realizace projektu ve smyslu upravené důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 13 39 01
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 účelově určeného finančního daru ve výši 48.530,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN
o.p.s., na stravné 7 žáků v období od 01.09.2022 - 30.06.2023.
Usnesení č. RM 22 13 39 02
Rada města projednala žádost o individuální dotaci v oblasti kultury pro organizaci Post
Bellum, z.ú., Štěpánská 61/704, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 265 48 526, ve výši
do 50.000,00 Kč a
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rozhodla
poskytnout individuální dotaci organizaci Post Bellum, z.ú., Štěpánská 61/704, Nové Město,
110 00 Praha, IČ: 265 48 526, ve výši 25.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 13 39 03
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy a
povoluje
pro školní rok 2022/2023 s účinností od 01.09.2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, na počet 19 dětí.
Usnesení č. RM 22 13 39 04
Rada města projednala návrh na plat a jeho složky ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Jaroslavy Cvejnové a
určuje
s účinností od 01.08.2022 výši platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 13 42 02
Rada města projednala záměr využít Dotační titul č. 2 výzvy č. 522 – Podpora odpadového
hospodářství obcí, vč. příloh a
schvaluje
záměr využít Dotační titul č. 2 výzvy č. 522 - Podpora odpadového hospodářství obcí,
vč. příloh.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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