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 6. září 2022
Usnesení č. RM 22 15 29 01
Rada města projednala návrh na zrušení komisí rady města a odvolání jejich předsedů
a členů a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 23.09.2022 předsedy a členy všech níže
uvedených komisí rady města a zároveň
zrušuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 23.09.2022 tyto komise rady města:
1. Sportovní komisi,
2. Sociální a zdravotní komisi,
3. Kulturní komisi,
4. Školskou komisi,
5. Komisi pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín,
6. Komisi pro urbanismus a architekturu,
7. Komisi pro dopravu a životní prostředí,
8. Komisi prevence kriminality a bezpečnosti.
Usnesení č. RM 22 15 29 02
Rada města projednala a bere na vědomí situaci v Národním parku České Švýcarsko
a požadavek Správy Národního parku České Švýcarsko na spolupráci při zabezpečení
požární ochrany, která byla potřeba řešit okamžitě a
rozhodla
o uzavření dohody o spolupráci při zabezpečení požární ochrany se Správou Národního
parku České Švýcarsko, sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa, IČO 063 42 477,
dle přeloženého materiálu a
pověřuje
Ing. Jiřího Anděla, CSc., primátora města, zajistit uzavření dohody tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 22 15 29 03
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935,
se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, projednala:

•
•
•
•
•
•
•
•

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2021,
Roční účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu na úhradu ztráty,
Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její
činnosti v roce 2021,
návrh výše měsíčních odměn členům představenstva a dozorčí rady,
návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022,
návrh na změnu stanov,
informaci o průběhu hospodaření,
návrh na mimořádné odměny a

schvaluje
•
•
•

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2021,
Roční účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu na úhradu ztráty,
Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její
činnosti v roce 2021 a po úpravě

schvaluje
výši měsíčních odměn pro období od 7/2022 – 6/2023:
• předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
• člena představenstva 9.000,00 Kč,
• předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
• člena dozorčí rady 7.000,00 Kč a
schvaluje
změnu stanov společnosti a
ukládá
představenstvu akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., provést širší
poptávku auditorské firmy pro ověření účetní závěrky za rok 2022, a to do 15.11.2022 a
bere na vědomí
informaci o průběhu hospodaření akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
a písemné prohlášení Ing. Jana Paličky týkající se jeho funkce člena představenstva akciové
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., které je součástí materiálu.
Usnesení č. RM 22 15 29 04
Rada města projednala protokol MVČR o kontrole samostatné působnosti u statutárního
města Děčín č.j. MV-102467-7/ODK-2022 ze dne 08.08.2022 včetně vypořádání námitek
ze dne 31.08.2022, nápravná opatření ke kontrolním zjištěním a po úpravě nápravných
opatření
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol MVČR o kontrole samostatné působnosti
u statutárního města Děčín č.j. MV-102467-7/ODK-2022 ze dne 08.08.2022 včetně
vypořádání námitek ze dne 31.08.2022 a uložit primátorovi města provedení nápravných
opatření ke kontrolním zjištěním dle protokolu.
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Usnesení č. RM 22 15 29 05
Rada města
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 22 14 29 07 ze dne 23.08.2022 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 22 15 30 01
Rada města projednala informaci o dvou pracovních místech, která byla zřízena na dobu
určitou, a to usnesením RM 16 02 30 02 ze dne 19.01.2016 a usnesením RM 20 14 30 01
ze dne 28.07.2020. Tato pracovní místa byla zřízena na dobu realizace projektů Inkluze
do škol, Místní akční plán a Škola pro všechny. Poslední z navazujících realizovaných
projektů byl ukončen ke dni 31.08.2022. Dále rada města projednala vnitřní přesun jednoho
pracovního místa mezi odbory magistrátu při zachování vnitřní organizační struktury a
rozhodla
dvě pracovní místa zřízená na dobu určitou po dobu trvání projektů, zřídit na dobu neurčitou
a v rámci vnitřní struktury odborů a oddělení je převést takto:
- jedno pracovní místo k personálnímu posílení agendy sociálně-právní ochrany dětí,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jehož náklady na plat a odvody budou hrazeny
ze státního příspěvku na výkon agendy SPOD,
- jedno pracovní místo k personálnímu posílení agendy koncepcí a komunitního plánování
sociálních služeb v odboru sociálních věcí a zdravotnictví
a dále převést v rámci vnitřní změny při zachování organizační struktury:
- jedno pracovní místo z oddělení spisovna stavebního úřadu, odboru stavební úřad
k personálnímu posílení agendy oddělení kontrolního a právního, útvaru tajemníka.
Stanovený celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu
města Děčín, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců, kteří zastupují
za dlouhodobě nemocné, a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, zůstává zachován ve výši 285 zaměstnanců a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka ke změně uvedených pracovních míst
dle organizační struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 22 15 31 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28 -13 Hospodaření s prostředky Sociálního
fondu statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28 -13 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín.
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Usnesení č. RM 22 15 31 02
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Nakládání s odpady,
a vzhledem k tomu, že do současné doby není zajištěn nový poskytovatel těchto služeb
a je nutnost tuto službu zajistit,
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 na měsíc od 14.09.2022 - 14.10.2022 ke smlouvě o dílo č. 20210761/OKD se zachováním původních cen a podmínek.
Usnesení č. RM 22 15 31 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Demolice
objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice
nad Labem, Děčín XXXI – zpracování projektové dokumentace“ a
schvaluje
1. vyhlášení této zakázky v otevřeném podlimitním řízení;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 60 %, zkušenost projekčního týmu 40 %;
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD - Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS - Vladimír Šoltys (Jan Pešek),
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 (náhr. Jiří Štajner),
Magistrát města Děčín - Ing. Stanislav Canini (Ing. Veronika Takacsová).
Usnesení č. RM 22 15 31 05
Rada města projednala studie na instalaci fotovoltaických elektráren na objektech města
Děčín a
schvaluje
studie na instalaci fotovoltaických elektráren na objektech města Děčín a
pověřuje
odbor strategií a informačních technologií k zajištění poradenské společnosti na dopracování
nutných podkladů k podání žádosti o dotaci na projekty výstavby fotovoltaických elektráren,
včetně jejich financování.
Usnesení č. RM 22 15 31 06
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „ZŠ Děčín II,
Kamenická – výměna VZT ve školní kuchyni“ a
rozhodla
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v souladu s § 222 odst. 4) a odst. 5) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 2022-0635/OMH ze dne 07.07.2022, kterým se hodnota závazku zvyšuje o hodnotu
víceprací ve výši 337.916,30 Kč bez DPH (408.878,72 Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 22 15 31 07
Rada města projednala návrh na nákup nového služebního vozidla pro potřeby odboru
sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a
revokuje
usnesení č.RM 22 10 31 07 ze dne 24.05.2022 v plném znění a
schvaluje
1. nákup nového vozidla Škoda Scala pro potřeby odboru sociálních věcí, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č.5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění a objednání vozidla Škoda Scala dle cenové nabídky společnosti
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., za částku 420.281,40 Kč včetně DPH prostřednictvím
finančního leasingu od společnosti Unileasing a.s.
Usnesení č. RM 22 15 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2023 a stanovení
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2023 a stanovení místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 22 15 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 22 15 35 02
Rada města projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Děčína
na období 2023 - 2027 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 22 15 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 173/2022 – č. RO 176/2022 dle důvodové zprávy s tím,
že nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů v roce 2022.
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Usnesení č. RM 22 15 35 04
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 30.06.2022 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 22 15 35 05
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
v I. pololetí 2022 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 22 15 35 06
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rezervy města pro obec
Hřensko, a to:
1. do obnovy infrastruktury obce Hřensko ve výši 1 mil. Kč a
2. jako pomoc občanům z vyhořelých domů v Mezné ve výši 300 tis. Kč.
Usnesení č. RM 22 15 37 01
Rada města projednala žádost pronájmu prostor Klubu seniorů - „Zlatý podzim“ v objektu
Bezručova 656/21, Děčín, v rámci Centra sociálních služeb Děčín, p. o., a
souhlasí
s pronájmem prostor Klubu seniorů - „Zlatý podzim“ v objektu Bezručova 656/21, Děčín,
v rámci Centra sociálních služeb Děčín, p. o., a
schvaluje
změnu ceníku v úplném znění pro Klub seniorů - „Zlatý podzim“ v objektu Bezručova 656/21,
Děčín, v rámci Centra sociálních služeb Děčín, p. o.
Usnesení č. RM 22 15 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1333/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře
88 m2 za účelem užívání jako zahrady a volného prostoru pro děti.
Usnesení č. RM 22 15 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 462/3 v k. ú. Bynov
o výměře 277 m2.
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Usnesení č. RM 22 15 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 127 o výměře 35 m2 a část
pozemku p. č. 134 o výměře cca 320 m2 (dle geometrického plánu, který bude vyhotoven)
oba v k. ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 22 15 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 683/44 „část 2“ v k. ú.
Bynov o výměře dle GP (cca 250 m2), který by byl vyhotoven.
Usnesení č. RM 22 15 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1695 v k. ú. Velká Veleň o výměře 240 m2 manž. P. a Y. K. za cenu
4.800 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 15 37 08
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 47/1 a p. č. 44/5 vše
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 22 15 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 178/3 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře 296 m2, případně jeho část po oddělení tělesa komunikace.
Usnesení č. RM 22 15 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 75/3 v k. ú. Děčín - Staré
Město o vým. 42 m2.
Usnesení č. RM 22 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 145 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře 237 m2.
Usnesení č. RM 22 15 37 13
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- do majetku statutárního města Děčín části pozemku p. č. 73 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1162 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 22 15 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a po úpravě
schvaluje
pronájem části pozemků p. č. 2633/3 o výměře cca 200 m2, p. p. č. 2636/36 o výměře
cca 250 m2 (celkem cca 450 m2), oba v k. ú. Děčín jako zařízení staveniště pro firmu Jan
Majer, IČO 68431228, Chlum 2, Děčín XXIV, na dobu neurčitou od 07.09.2022, za cenu
20.250 Kč/rok.
Usnesení č. RM 22 15 37 15
Rada města projednala návrh na prodej dvou částí pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 674 v k. ú. Křešice
u Děčína, první o výměře cca 170 m2 a druhý o výměře cca 347 m2.
Usnesení č. RM 22 15 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 287/5 – 111/2015 ze dne 15.04.2015
na pronájem pozemku p. č. 287/5 v k. ú. Vilsnice, ve smyslu zúžení nájemce, a to tak,
že jediným nájemcem bude M. K. pod stavbou garáže, za cenu 1.035 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 22 15 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 279/2 - 111/2009 ze dne 19.03.2009
na pronájem části pozemku p. č. 279/2 v k. ú. Vilsnice, ve smyslu zúžení nájemce, a to tak,
že jediným nájemcem bude M. K. za účelem zázemí k RD, za cenu 1.500,00 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 22 15 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem pozemku
v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 610/1 o výměře 260 m2 v k. ú.
Bynov, s paní M. H. dohodou ke dni 31.12.2022.
Usnesení č. RM 22 15 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 318/1 o výměře 136 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 22 15 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 514 o výměře 1 240 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 22 15 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku st. p. č. 670 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 356 m2), část pozemku p. č. 805/13
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 462 m2) a části pozemku p. č.
1176/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 28 m2), vše v k. ú.
Bynov.
Usnesení č. RM 22 15 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1487/4 o výměře 288 m2,
část pozemku p. č. 1477/16 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 639 m2) a pozemek st. p. č. 323 o výměře 164 m2, vše v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 22 15 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 303/2 o výměře 25 877 m2
a st. p. č. 306 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec, ani žádnou jeho část.
Usnesení č. RM 22 15 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 215 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 70 m2) za účelem výstavby
garáží.
Usnesení č. RM 22 15 37 26
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 81 a p. č. 103/1
v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 66 m2) za účelem výstavby garáží.
Usnesení č. RM 22 15 37 27
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout:
1. pozemek p. č. 1062/7 o výměře 230 m2 v k. ú. Děčín,
2. pozemek p. č. 1063 o výměře 316 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 22 15 37 28
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska k umístění 1 reklamního
pylonu s logem „Lidl“ na částech pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín - Staré Město
a návrh na pronájem částí pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
v rámci stavebního řízení vydání souhlasného stanoviska s umístěním 1 reklamního pylonu
s logem spol. „Lidl“ na částech pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín - Staré Město
o celkové výměře cca 4 m2 společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11,
Praha 5, za dodržení podmínek Policie ČR - DI, vydaných dne 17.08.2022 s tím,
že do 30.03.2023 dojde k uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí těchto pozemků mezi
spol. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, a statutárním městem Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín - Staré
Město o celkové výměře cca 4 m2, za účelem umístění 1 reklamního pylonu s logem spol.
„Lidl“, vč. prostoru pro jeho údržbu.
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Usnesení č. RM 22 15 37 30
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 504 (nově dle geometrického plánu
č. 309-64/2022 ozn. jako p. č. 504/4) v k. ú. Dolní Žleb o výměře 60 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím id. ½ pozemku pro pí T. W. a id. ½ pozemku pro p. P. J. S. W. za cenu
dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1422-132/2022, tj. 15.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 22 15 37 31
Rada města projednala problematiku využívání pozemků v majetku města a jejich revizi a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 K pořízení služeb, materiálu a majetku
města, a to dle čl. 8, odst.1, bodu e), na výběr dodavatele pro akci: Revize pozemků
v majetku města,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností MK Consult, v.o.s., se sídlem
Drážďanská 493/40, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem, IČO: 25472593,
na provedení revize pozemků v majetku statutárního města Děčín (cca 6000 pozemků)
ve výši 288.000,00 Kč bez DPH, a to v souladu s cenovou nabídkou ze dne 26.08.2022.
Usnesení č. RM 22 15 37 32
Rada města projednala žádost paní S. M. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní S. M.
v celkové výši 82.640,08 Kč v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 15 37 33
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 3692 a 3819 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod, kanalizace
- SO 312 a SO 313), realizované v rámci stavby „I/62 Děčín – Vilsnice, I.,II.,III.“, a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení – SVS a.s.,
za cenu dle Znaleckého posudku č. 45/742/2022.
Usnesení č. RM 22 15 37 34
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne
06.10.2009 - Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/133, příspěvková organizace, a
schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 6. 10. 2009 - Školní jídelna
Děčín I, Sládkova 1300/133, příspěvková organizace, z důvodu vyjmutí skladu č.12
ve ŠJ Sládkova 1300/133 z předmětu výpůjčky, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 22 15 37 36
Rada města projednala v souvislosti se závěry kontroly MVČR plnění nápravných opatření
při prodeji části pozemku p. č. 132/1 k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení s R. H. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 15 37 37
Rada města projednala žádost Ing. Davida Hronka, se sídlem Nová 185, Jílové-Martiněves,
405 02, nájemce Sportovní haly, ul. Práce 1966/17, Děčín, o souhlas s umístěním
reklamních nápisů a
souhlasí
s umístěním reklamních nápisů a využití ploch pro inzerci a reklamu ve vnitřních prostorách
Sportovní haly, ul. Práce 1966/17, Děčín.
Usnesení č. RM 22 15 38 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč Ústeckému kraji,
IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na zajištění lékařské
pohotovostní služby na rok 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o
1. poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2022 ve výši 400.000,00 Kč
a
2. uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 22 15 38 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 22 12 38 07 ze dne 28.06.2022
v plném znění, týkající se výše přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín a uzavření smlouvy o finančním příspěvku a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 22 12 38 07 ze dne 28.06.2022 v plném znění z důvodu nových
skutečností, týkající se přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín, a to ve výši 29.000,00 Kč, a uzavření smlouvy o finančním
příspěvku.
Usnesení č. RM 22 15 38 03
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. 22
o velikosti 42 m² v objektu Přímá 397 a
schvaluje
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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 22 15 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem tělocvičny a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem pro:
1. Dům dětí a mládeže Děčín: kroužek „Mladý hasič“, smlouva s platností od září 2022
do května 2023,
2. Dům dětí a mládeže Děčín - zájmový útvar Boletice: kroužky, smlouva s platností
na měsíce listopad 2022, prosinec 2022, únor 2023 a březen 2023,
3. Společně pro lepší město, z.s. Děčín: smlouva s platností od září 2022 do května 2023.
Usnesení č. RM 22 15 39 03
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám., příspěvková organizace, o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v pátých třídách a
povoluje
pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve dvou pátých třídách Základní
školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, na počet 32 žáci
ve třídě.
Usnesení č. RM 22 15 39 04
Rada města projednala žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu v roce
2022 ve výši do 50.000,00 Kč a
rozhodla
poskytnout subjektům působícím v oblasti sportu individuální dotace v roce 2022 u žádostí
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. TJ JUNIOR ROMA Děčín z.s., IČO: 26674742 - „SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“:
30.000,00 Kč
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2022 v předloženém znění
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuálních dotací u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu v roce 2022 a uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění:
1. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., IČO: 68298374 - Reprezentace města Děčín
na MS 2022 v Německu: 35.000,00 Kč,
2. TJ Gymnastika Děčín, z.s., IČO: 46797696 - Akademie Věry Čáslavské, oslava pohybu,
vystoupení sportovců, fotogalerie - 30.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 15 39 05
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, příspěvková organizace, o udělení výjimky
ze schváleného ceníku a
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schvaluje
udělení výjimky ze schváleného ceníku pronájmu zámeckých prostor kaple sv. Jiří za účelem
konání tradiční mše dne 25.09.2022 od 16:30 do 18:00 hodin.
Usnesení č. RM 22 15 39 06
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2023 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2023.
Usnesení č. RM 22 15 39 07
Rada města projednala žádosti Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/5,
příspěvková organizace, a Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
o souhlas zřizovatele s realizací projektu Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu
obnovy - Podpora škol a
souhlasí
-

-

se zapojením Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková
organizace, Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace, Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/5, příspěvková
organizace, a Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace, do Výzvy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol s nadprůměrným
zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v projektu Implementace Reformy 3.2.2
Národního plánu obnovy – Podpora škol, č.j. MSMT-18109/2022-6 na období
od 01.09.2022 - 31.12.2025,
s předfinancováním projektu ze strany zřizovatele v období od 01.09.2022 do 31.12.2022
v celkové výši1.293.720,47 Kč.

Usnesení č. RM 22 15 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o souhlas s navýšením provozního příspěvku ve výši 120.000,00 Kč měsíčně
v souvislosti s dovozem obědů pro žáky a
souhlasí
s navýšením provozního příspěvku ve výši 120.000,00 Kč měsíčně pro Základní školu
Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace. Finanční prostředky budou poskytnuty
od měsíce září 2022 až do doby uvedení školní jídelny opět do provozu. V případě, že školní
jídelna bude otevřena dříve, bude tato částka poměrně snížena.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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