Byla provedena oprava usnesení č. RM 21 16 37 49 dne 27.10.2021
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů podle zákona o
ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 16. schůze rady města konané dne 5. října 2021

Usnesení č. RM 21 16 29 01
Rada města projednala návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 21. října 2021 v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 21 16 30 01
Rada města projednala žádost o ukončení členství PhDr. Sofie Wernerové a paní Zuzany
Turčekové, DiS., v Komisi sociální a zdravotní a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů PhDr. Sofii Wernerovou a paní Zuzanu Turčekovou,
DiS., z funkce členky Komise sociální a zdravotní ke dni 05.10.2021 a po doplnění
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Jiřího Čečrleho členem Komise sociální
a zdravotní ke dni 06.10.2021.
Usnesení č. RM 21 16 31 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2022 a
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2022 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022.

Usnesení č. RM 21 16 31 02
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28-11 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu
statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28-11 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín
s účinností od 01.01.2022.
Usnesení č. RM 21 16 31 03
Rada města projednala návrh Územní energetické koncepce statutárního města Děčín
(2022-2047) a
bere na vědomí
Územní energetickou koncepci statutárního města Děčín (2022-2047).
Usnesení č. RM 21 16 31 04
Rada města projednala návrh Dohody o ukončení rámcové smlouvy o prodeji zboží
a poskytování služeb a
schvaluje
Dohodu o ukončení rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb pro statutární
město Děčín s firmou Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2,155 00 Praha.
Usnesení č. RM 21 16 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2022-2026 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit Mgr. Annu Olšanskou do funkce přísedící Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2022-2026.
Usnesení č. RM 21 16 32 02
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2022-2026 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit Mgr. Lukáše Hericha do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2022-2026.
Usnesení č. RM 21 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 151/2021 – č. RO 177/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2021 o 7.398 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 7.398 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 21 16 35 03
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s panem D. H. a
rozhodla
o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 16 35 04
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 s účinností od 01.01.2022.
Usnesení č. RM 21 16 35 05
Rada města projednala návrh na doplnění seznamu akcí k financování z úvěru a návrh
na rozpočtovou změnu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. doplnění seznamu akcí k financování z úvěru o tyto akce:
Úprava křižovatky Saská x Teplická,
Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXI,
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací,
Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT,
ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben,
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí,
Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická,
1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace,
Výstavba toalet na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly,
PD + Stavební úpravy DOZP Boletice,
Výkup objektu Labské nábřeží (budova KSČM),
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu,
Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové
zahradě a
2. rozpočtové opatření č. RO 178/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2021
o 13.600 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 13.600 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 16 36 01
Rada města projednala předložené informace k projektu „Opěrná zeď vpravo od schodiště
u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 322.420,00 Kč.
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Usnesení č. RM 21 16 36 02
Rada města projednala předložené informace k projektu „Restaurování Glorietu v Růžové
zahradě děčínského zámku“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 500.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 36 03
Rada města na základě úkolu „PT212310 podat informaci o dotačním titulu, do kterého bude
podána žádost o dotaci na obnovu vozového parku a zdravotnických pomůcek pro CSS“
bere na vědomí
informace o výzvě č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“, kterou
vyhlásilo MMR ČR, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
Usnesení č. RM 21 16 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem MŠ Děčín I,
Pohraniční 455/34, - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I.P.P. a I. N.P., oprava
přístupového chodníku v předpokládané hodnotě 2.256.473,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky, složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 16 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Vozidlo VAN pro potřeby
Centra sociálních služeb a na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající
se nemožnosti dodat požadované vozidlo v maximálně stanoveném termínu
rozhodla
o úpravě zadávacích podmínek a ruší podmínku maximálního termínu dodání vozidla.
Hodnotící kritéria zůstávají zachována.
Usnesení č. RM 21 16 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Sklopný valník pro potřeby
Střediska městských služeb a na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
týkající se nemožnosti dodat požadované vozidlo v maximálně stanoveném termínu
rozhodla
o úpravě zadávacích podmínek a ruší podmínku maximálního termínu dodání vozidla.
Hodnotící kritéria zůstávají zachována.
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Usnesení č. RM 21 16 36 08
Rada města projednala přijetí dotací na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS),
nákup nového dopravního automobilu a na nákup vybavení nových ochranných
a technických prostředků pro jednotky SDH města Děčína z dotačního programu „Program
na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí těchto dotací schválit.
Usnesení č. RM 21 16 37 02
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 9 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV pro pana J. M. na dobu neurčitou, za nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů
za služby a DPH, zvýšené o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok pro zdravotně postižené,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2021-0780/OMH uzavřenou mezi statutárním
městem Děčín a panem J. M.
Usnesení č. RM 21 16 37 04
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2872 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2872 v k. ú. Děčín o celkové výměře 3 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Danino pekařství, ul. 28. října č. p. 1085/17, Děčín I,
pro Ing. Danu Štechovou, IČO: 46029494, na dobu neurčitou od 25.10.2021.
Usnesení č. RM 21 16 37 05
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a
schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 2 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV, pro pana P. S. na dobu neurčitou od 01.12.2021 za nájemné 900 Kč/měsíc
včetně nákladů za služby a DPH, zvýšené o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2021/0814/OMH uzavřenou mezi statutárním
městem Děčín a panem P. S.
Usnesení č. RM 21 16 37 06
Rada města projednala návrh „Zásad“ o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín a
schvaluje
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1. 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 1.500,00 Kč,
II. Pásmu 1.000,00 Kč a III. Pásmu 600,00 Kč, na dobu neurčitou s účinností od
01.01.2022 při uzavírání nových smluv v předloženém znění.
2. Uzavření dodatků ke stávajícím smluvním vztahům, kde bude nájemné upraveno o roční
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
za uplynulý kalendářní rok s účinností od 01.01.2022.
Usnesení č. RM 21 16 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 582 a 584/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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, resp.
pozemku p. č. 513 v k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 582 a 584/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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, resp.
pozemku p. č. 513 v k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 16 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 19 12 37 03 ze dne 25.06.2019 ve smyslu zatížení
části pozemku p. č. 724/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (Reko MS Děčín - Teplická I. etapa)
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 sítě,
za cenu dle „Zásad“ platných v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2019-0619/OMH.
Usnesení č. RM 21 16 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 736/1 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 21 16 37 11
Rada města projednala záměr revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p.
236, Děčín a jejího okolí a
schvaluje
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záměr přípravy a realizace akce: Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova
č. p. 236, Děčín a jejího okolí.
Usnesení č. RM 21 16 37 12
Rada města projednala problematiku spojenou se zřícením části opěrné zdi pod Zámeckou
sýpkou v Děčíně a tuto
bere na vědomí
s tím, že další postup bude proveden v souladu s vyjádřením právního zástupce města zadání opravy opěrné zdi třetí osobě, vypsání veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 21 16 37 13
Rada města projednala plánovaný projekt „Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici“ a
schvaluje
zadání zakázky společnosti TERRA FLORIDA v.o.s. KRAJINÁŘŠTÍ ARCHITEKTI,
IČO: 278 80 770, se sídlem Grafická 831/20, 150 00 Praha 5, na zpracování projektové
dokumentace s názvem „Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici“ ve stupni pro provedení
stavby, která bude zpracovaná v souladu se studií „Studie Vnitrobloku ul. Zámecká, Děčín“
(zpracovatel TERRA FLORIDA v.o.s. KRAJINÁŘŠTÍ ARCHITEKTI) a dle cenové nabídky
ze dne 10.09.2021 za částku 638.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 16 37 14
Rada města projednala informaci o projektu „Obnova historické části Podmokel - Etapa D“ a
rozhodla
o revokaci usnesení rady města č. RM 20 20 36 03 ze dne 10.11.2020, kterým bylo
rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0676/OR ze dne 05.10.2018
(rozšíření zájmového území o úsek XI.6 - část ul. Ruská).
Usnesení č. RM 21 16 37 16
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 234/1 v k. ú. Boletice nad Labem – v rámci
stavby „Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XXXII - Boletice n/L.“ pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988,
Bezručova 4219, Chomutov, za jednorázovou náhradu v částce 162,50 Kč/m2, minimálně
900,00 Kč + DPH, a náklady spojené s uzavřením smlouvy ve výši 600,00 Kč + DPH, a
2. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni - služebnosti
na pozemku p. č. 234/1 v k. ú. Boletice nad Labem – v rámci stavby „Úprava sítě
veřejného osvětlení - Děčín XXXII - Boletice n/L.“ pro oprávněného - statutární město
Děčín, od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, Bezručova 4219,
Chomutov, za jednorázovou náhradu v částce 162,50 Kč/m2, minimálně 900,00 Kč +
DPH, a náklady spojené s uzavřením smlouvy ve výši 600,00 Kč + DPH.
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Usnesení č. RM 21 16 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 761/34 v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního 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“.
Usnesení č. RM 21 16 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1) zatížení částí pozemků p. č. 2984, 2995 a 2996 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (NTL
plynovod a přípojky) 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“ a
2) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2984, 2995 a 2996 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (NTL plynovod
a přípojky) 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“.
Usnesení č. RM 21 16 37 19
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P21V00000405 s názvem
„ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021-0491/OR ve výši
190.827,42 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 16 37 20
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P21V00000255 s názvem
„MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021-0480/OR ve výši
977.176,10 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 16 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 745 o výměře 84 m2
a p. č. 746 o výměře 329 m2 vše v k. ú. Boletice nad Labem, pod stavbou rodinného domu
a jako zázemí, zahradu.
Usnesení č. RM 21 16 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/23 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 370 m2).
Usnesení č. RM 21 16 37 23
Rada města, po úpravě projektové dokumentace, projednala návrh na pronájem částí
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v rámci plánované realizace stavby „Bělský potok, ř. km
1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1134/13 - 100 m2, části pozemku p. č. 1136/2 - 40 m2, části
pozemku p. č. 1134/10 - 7 m2, části pozemku p. č. 1136/1 - 4 m2, části pozemku p. č. 1137/1
- 30 m2, části pozemku p. č. 3/1 - 110 m2, části pozemku p. č. 1151/2 - 20 m2, vše
v k. ú. Bělá u Děčína, za účelem realizace akce „Bělský potok, ř. km 1,839 - 1,974 - úprava
koryta v k. ú. Bělá u Děčína u čp. 93“, pro Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov,
za nájemné 13.995 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 16 37 24
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku st. p. č. 218 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1339) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 60 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím od p. O. M. do majetku města za cenu dle nabídky, tj. 42.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 25
Rada města projednala nabídku na výkup částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků st. p. č. 223 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1340 o výměře 1 m2) a p. č. 1083/1 (nově dle GP č. 906-100/2021
ozn. jako p. č. 1083/2 o výměře 16 m2) vše v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím od p. T. P., p. P. P. a pí H. P. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. za cenu 11.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 26
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1082/2 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1082/12) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 47 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od p. K. L. a p. K. L. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. 32.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 27
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1082/8 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1082/14) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 68 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od pí M. D. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. 47.600,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 28
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1082/3 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1082/13) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 77 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od pí J. U. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. 53.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 29
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1086/3 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1086/7) k. ú. Březiny u Děčína o výměře 105 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím od p. J. S. a p. K. S. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. 73.500,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 37 30
Rada města projednala nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku
města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1086/4 (nově dle GP č. 906100/2021 ozn. jako p. č. 1086/8) k. ú. Březiny u Děčína o výměře 28 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím od p. K. B. a p. K. B. do majetku města za cenu dle nabídky,
tj. 19.600,00 Kč.
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Usnesení č. RM 21 16 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1427 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 16 37 32
Rada města projednala návrh na ukončení pronájmu části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 1767/1d - 108/12 ze dne 01.06.2012 na pronájem části
pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a p. J. P.
dle ustanovení čl. II nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 21 16 37 33
Rada města projednala problematiku Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku
p. č. 2302 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města odmítnout uzavřít souhlasné prohlášení podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb., ve smyslu vydržení pozemku p. č. 2302 v k. ú. Děčín o výměře 282 m2 pro
pí L. P., p. M. P. a p. M. N. a dále
1. uživatelům pozemku nabídnout uzavření nájemní smlouvy na dobu „neurčitou“
s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce s tím, že na pozemku bude omezena jakákoliv
stavební činnost,
2. vyzvat uživatele pozemku k úhradě bezdůvodného obohacení za celou max. délku
období omezenou zákonem, a to za cenu odpovídající výši nájemného dle zásad,
3. v případě, že uživatelé pozemku odmítnou uzavřít nájemní smlouvu a vydání
bezdůvodného obohacení, obratem podat žalobu na vyklizení pozemku,
4. v případě, že uživatelé pozemku podniknou jednostranné kroky ke změně vlastníka
v katastru nemovitostí, zvolit náležitou právní obranu,
5. zastupováním města Děčín v této věci pověřit jinou samostatně najatou advokátní
kancelář, která má s problematikou vydržení nemovitosti zkušenost a bude loajálně hájit
zájmy svého klienta,
6. než bude záležitost uzavřena se současnými uživateli vzájemně dohodnutou nájemní
smlouvou nebo ukončeným soudním sporem, nezahajovat jakékoliv jednání
s potenciálními kupci, nepořizovat znalecké posudky pro účely prodeje.
Usnesení č. RM 21 16 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 123 o vým. 264 m2
v k. ú. Děčín-Staré Město.
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Usnesení č. RM 21 16 37 35
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 963-108/99 ze dne
24.05.2000 na pronájem pozemku p. č. 963/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Podmokly, pod stavbou
prodejního stánku za účelem výkonu vlastnického práva, pro pana A. A. za cenu
20.250 Kč/rok, na dobu určitou do 31.12.2031.
Usnesení č. RM 21 16 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 388 v k. ú. Křešice
u Děčína.
Usnesení č. RM 21 16 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 405/2 o vým. 292 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 21 16 37 38
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 162/4 o vým. 314 m2
a p. č. 165/2 o vým. 1 565 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 21 16 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku včetně objektu v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 25 o výměře 217 m2, jehož
součástí je stavba Děčín XXXI-Křešice, č. p. 195 vše v k. ú. Křešice u Děčína pro pana J. S.
za cenu 550.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 21 16 37 40
Rada města projednala návrh na prodej pozemků včetně objektů v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2834 o výměře 105 m2,
jehož součástí je stavba Děčín VI-Letná, č. p. 896, pozemek p. č. 2833/5 o výměře 26 m2,
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jehož součástí je stavba – objekt občanské vybavenosti bez č. p. nebo č. e., část pozemku
p. č. 2833/2 o výměře cca 1 150 – 1 200 m2 dle GP, který bude vyhotoven vše
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 16 37 41
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2152/1 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 16 37 42
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 595/1 k. ú. Prostřední Žleb
o výměře 363 m2.
Usnesení č. RM 21 16 37 44
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 979/4 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 979/5
v k. ú. Boletice nad Labem 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 pozemku p. č. 979/5 v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 16 37 45
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 979/4 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 979/6
v k. ú. Boletice nad Labem 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 pozemku p. č. 979/6 v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 16 37 46
Rada města projednala návrh smlouvy o zajištění provozu nízkotlaké plynové kotelny
v areálu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I, a
schvaluje
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smlouvu o zajištění provozu nízkotlaké plynové kotelny v areálu SD Střelnice,
Labská 691/23, Děčín I, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a Enersis, spol. s r.o., se
sídlem Na Pažitě 169, 403 40, Ústí nad Labem, IČO: 25420356 na dobu určitou dvou let,
s účinností dnem podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 21 16 37 47
Rada města projednala návrh předpisu „Zásady zřizování věcných břemen omezujících
vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým“ a
schvaluje
nové znění předpisu „Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města
Děčín k věcem nemovitým“ s účinností od schválení tohoto usnesení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 16 37 48
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 01.07.2021 do 30.09.2021.
Usnesení č. RM 21 16 37 49
Rada města projednala problematiku související s výší smluvní pokuty za nedodržení
termínu při odstraňování vad u uplatněné reklamace díla s názvem „ZŠ Míru, Děčín XXXII,
výměna zdravotních zařízení“ a
schvaluje
výši smluvní pokuty v částce 30.000,00 Kč v souladu s vyjádřením právního zástupce města.
Usnesení č. RM 21 16 38 01
Rada města projednala žádost Domova Potoky, IČO: 28744349, o mimořádnou dotaci
na činnost domova se zvláštním režimem a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace na činnost domova se
zvláštním režimem Domova Potoky, IČO: 28744349, ve výši 113.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 40.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 84
o velikosti 40 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.
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Usnesení č. RM 21 16 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. 39
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 16 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 06.10.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy na počet 17 dětí.
Usnesení č. RM 21 16 39 02
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, v termínu 27.09.2021
z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 21 16 39 03
Rada města projednala Návrhy střednědobých výhledů na období 2022 - 2025
příspěvkových organizací statutárního města Děčín a
schvaluje
střednědobé výhledy na období 2022 - 2025 příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
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Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace,
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace,
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace,
Zámek Děčín, příspěvková organizace,
Děčínská sportovní, příspěvková organizace,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace,
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 16 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 60.152,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením univerzálního šlehacího a hnětacího stroje 60 l včetně příslušenství a montáže
v předpokládané výši 285.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 21 16 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s přijetím účelově určených finančních darů
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 39.600,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 25 žáků v období od 06.10.2021 do 31.12.2021 a s přijetím finančního daru
ve výši 86.400,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh na obědy pro 25 žáků
v období od 01.01.2022 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 16 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičen a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičen pro:
- Basketbalový klub Děčín, 1,5 h týdně, smlouva s platností od schválení do 30.06.2022,
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-

Dům dětí a mládeže Děčín, 2 h týdně, smlouva s platností od schválení do 30.06.2022,
H. D. - cvičení seniorek, 2 h týdně, smlouva s platností od schválení do 30.06.2022,
TJ Spartak - nohejbal, 2 h týdně, smlouva od 01.11.2021 do 31.03.2022,
TJ Spartak - kopaná, 5 h týdně, smlouva od 01.11.2021 do 31.03.2022,
M. M. - florbal, 1,5 h týdně, smlouva s platností od schválení do 31.03.2022,
M. M. - mažoretky, 2 h týdně, smlouva s platností od schválení do 30.06.2022.

Usnesení č. RM 21 16 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a hřiště a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem pro:
- M. S. - Krav maga, 2 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 30.06.2022,
- Dům dětí a mládeže Děčín, 1 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 30.06.2022,
- pan P., 1 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 24.11.2021.
Usnesení č. RM 21 16 39 09
Rada města projednala žádost Slunečnice z. s., IČ: 684 55 429, Hudečkova 664/1, Děčín IDěčín, 405 01 Děčín, o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
v rozpočtu projektu nad povolených 30 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle Čl. III.
bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 2021-0317/OSK a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám v rozpočtu
projektu nad povolených 30 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle Čl. III. bodu 1) odst.
a) veřejnoprávní smlouvy č. 2021-0317/OSK v předloženém znění (příloha č. 2).
Usnesení č. RM 21 16 39 10
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 a ZŠ Děčín XVII, Sv. Čecha
207/7 v termínu 27.09.2021 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 16 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičny pro:
- TJ UNION Děčín, o. s., 7,5 h týdně, smlouva od 11/2021 do 03/2022,
- Fotbalová akademie P. Voříška, o. s., 15 h týdně, smlouva od 11/2021 do 03/2022,
- J. J., 1 h týdně, smlouva od 10/2021 do 04/2022,
- R. L., 1 h týdně, smlouva od 10/2021 do 08/2022,
- J. H., 1 h týdně, smlouva od 10/2021 do 04/2022.
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Usnesení č. RM 21 16 39 12
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 109.639,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 39 13
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, o povolení
provozu plavání v mimosezónním období a
schvaluje
povolení provozu plavání ve venkovním 25 m bazénu v mimosezónním období
a jednorázové vstupné ve výši 55 Kč/90 min.
Usnesení č. RM 21 16 39 14
Rada města projednala oznámení Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o vypořádání úroků z prodlení Finančnímu úřadu a
bere na vědomí
informaci o úhradě úroků z prodlení Finančnímu úřadu ve výši 667.855,00 Kč
ze schváleného příspěvku organizace na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 16 39 15
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o souhlas s přijetím movitého daru a
souhlasí
s přijetím movitého daru 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S v celkové výši 19.990,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 16 39 16
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 89.103,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 15 žáků pro školní rok 2021/2022.
Usnesení č. RM 21 16 39 17
Rada města projednala žádosti o mimořádné individuální dotace v oblasti sportovní činnosti
a akcí pro rok 2021 a
rozhodla
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poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu mimořádné individuální dotace pro rok
2021 u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
v oblasti sportovní činnosti a akcí pro rok 2021 dle přílohy pro tyto subjekty:
1. FRI.DA studio tance a pohybu z.s.; IČ: 07800916; Podzim se studiem FRI.DA 2021:
15.000,00 Kč,
2. JUMP FOR JOY z.s.; IČ: 04840101; PRAHA - Finále světového poháru - 2021 jezdectví: 10.000,00 Kč,
3. Potápěčský klub Děčín, z.s.; IČ: 22877002; Rejnok: 15.000,00 Kč,
4. TAJV, z.s.; IČ: 09287094; Děčín a děti sportují: 0,00 Kč,
5. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s.; IČ: 26674742; Sportovní odpoledne: 15.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné individuální dotace pro rok 2021
u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
v oblasti sportovní činnosti a akcí pro rok 2021 dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; Mezinárodní turnaj žáků U14: 55.000,00 Kč,
2. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 49888366; A/Nadregionální turnaje mini: 35.000,00 Kč;
B/Minicupy U10: 13.000,00 Kč; C/CEYBL: 60.000,00 Kč; D/Pohybová školička:
12.000,00 Kč; E/Sportovní centrum mládeže: 150.000,00 Kč,
3. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; Federální pohár v Děčíně: 30.000,00 Kč,
4. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; Federální pohár Final Four: 18.000,00 Kč,
5. BK Děčín s.r.o.; IČ: 62740971; BK ARMEX Děčín - finanční ztráty, způsobené pandemií
COVIDU-19: 500.000,00 Kč,
6. FK JUNIOR Děčín z.s.; IČ: 66105609; ROZHÝBEME NEJMENŠÍ: 40.000,00 Kč,
7. Fotbalová akademie Petra Voříška; IČ: 22893849; TURNAJOVÝ PROSINEC:
20.000,00 Kč,
8. Futsal Děčín z.s.; IČ: 26592053; HRAJEME FUTSAL: 0,00 Kč,
9. HC Děčín z.s.; IČ: 69387605; Restart po Covidu 2021: 200.000,00 Kč,
10. HC Grizzly Děčín s.r.o.; IČ: 28717546; Zpátky do hry 2021; 100.000,00 Kč,
11. Karatedó Steklý, z.s.; IČ: 66102014; Děti, pojďte se hýbat - vybavení pro děti a mládež:
40.000,00 Kč,
12. Klub vodních motoristů; IČ: 68298374; Reprezentační oblečení a vybavení
pro reprezentaci města Děčín na MČR, MS: 8.000,00 Kč,
13. Plavecký klub Děčín z. s.; IČ: 04807219; Plavecké poháry ČR: 50.000,00 Kč,
14. PRESTIGE, z.s.; IČ: 09803530; Restart taneční skupiny Prestige Děčín; 30.000,00 Kč,
15. SK Březiny z.s.; IČ: 46717161; Podzim 2021: 0,00 Kč,
16. SKST Děčín z.s.; IČ: 63782472; Stolní tenis nejen pro talentovanou mládež:
15.000,00 Kč,
17. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.; IČ: 00527076; Úhrada provozních nákladů,
Havárie přívodu vody do objektu SKDM: 0,00 Kč,
18. Sportovní klub TKC Děčín, z.s.; IČ: 18385532; Korfbal do škol v Děčíně: 0,00 Kč;
Mezinárodní setkání korfbalové mládeže - podzim 2021: 30.000,00 Kč,
19. TJ Gymnastika Děčín z.s.; IČ: 46797696; Vzpomínka na Věru Čáslavskou: 0,00 Kč,
20. TJ Kajak Děčín z.s.; IČ: 00554472; Mezinárodní regata mládeže v SRN: 20.000,00 Kč,
21. TJ Slavoj Děčín; z.s.; IČ: 40229734; Příprava žactva a náborová činnost: 30.000,00 Kč,
22. TJ Sokol Bělá; IČ: 46797831; Kroužek sportovních aktivit: 15.000,00 Kč,
23. T.J. Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Oddílové závody listopad – 2021: 9.000,00 Kč,
24. T.J. Sokol Maxičky; IČ: 18382185; Zase trénujeme společně: 20.000,00 Kč,
25. TJ Spartak Boletice n.L., z.s.; IČ: 14868156; Tréninková, soutěžní a náborová činnost
mládeže: 20.000,00 Kč,
26. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., IČ: 01261045, Reprezentace města na závodech
Primátorské osmiveslice 2021 - Praha 17.09. - 19.09.2021: 35.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 21 16 39 18
Rada města projednala oznámení ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky II. stupně ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3 v termínu
27.09.2021 z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 21 16 42 01
Rada města projednala návrh Nájemní smlouvy č. 2667109421 o nájmu pozemku a
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy č. 2667109421 o nájmu pozemku p. č. 800/139 v k. ú. Podmokly
mezi statutárním městem Děčín a Českými drahami, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226.
Usnesení č. RM 21 16 42 02
Rada města projednala záměr na rozšíření parkovací plochy na pozemku p. č. 2889/85
v k. ú. Podmokly podél místní komunikace ul. U Tvrze, Děčín VI, a
schvaluje
záměr na rozšíření parkovací plochy na pozemku p. č. 2889/85 v k. ú. Podmokly podél
místní komunikace ul. U Tvrze, Děčín VI.
Usnesení č. RM 21 16 42 03
Rada města projednala návrh na rekonstrukci místní komunikace ul. Na Nivách Děčín X Bělá u Děčína a
schvaluje
rekonstrukci místní komunikace ul. Na Nivách Děčín X - Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 16 42 04
Rada města projednala Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh
se společností Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405 01 Děčín III, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh
se společností Technické služby Děčín a. s., Březová 402, 405 01 Děčín III, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Anna Lehká, v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města a sociální věci
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Oprava
usnesení rady města č. RM 21 16 37 49 z jednání 16. schůze konané dne 05.10.2021
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 21 16 37 49 z důvodu administrativní chyby – neuvedení
názvu zakázky do usnesení
Původní text usnesení
Usnesení č. RM 21 16 37 49
Rada města projednala problematiku související s výší smluvní pokuty za nedodržení
termínu při odstraňování vad u uplatněné reklamace a
schvaluje
výši smluvní pokuty v částce 30 000,00 Kč v souladu s vyjádřením právního zástupce města.

Nový text usnesení
Usnesení č. RM 21 16 37 49
Rada města projednala problematiku související s výší smluvní pokuty za nedodržení
termínu při odstraňování vad u uplatněné reklamace díla s názvem „ZŠ Míru, Děčín XXXII,
výměna zdravotních zařízení“ a
schvaluje
výši smluvní pokuty v částce 30.000,00 Kč v souladu s vyjádřením právního zástupce města.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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

Děčín, 27.10.2021

21

