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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2020
Usnesení č. RM 20 10 30 01
Rada města projednala návrh na provedení prověrky dokumentace systému managementu
kvality, auditu pro recertifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a následných
dozorů pro udržení certifikátu a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění na provedení prověrky dokumentace systému managementu
kvality, auditu pro recertifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2015
a následných dozorů pro udržení certifikátu a
2. uzavření smlouvy č. CZ565867897/200504/QMS o kontrolní činnosti, na provedení
prověrky dokumentace systému managementu kvality, auditu pro recertifikaci shody
systému kvality s normou ISO 9001:2015 a následných dozorů pro udržení recertifikátu
s firmou SGS Czech Republic, s. r. o., se sídlem K Hájům 1233/2, Praha 5,
IČ: 48589241.
Usnesení č. RM 20 10 31 01
Rada města projednala návrh na nákup kancelářského nábytku pro odbor sociálních věcí
a zdravotnictví a
schvaluje
1. nákup kancelářského nábytku pro odbor sociálních věcí,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění a dodání nábytku firmou Daitl Vladimír-kancelářský nábytek,
IČO 10455787 za částku 382.549,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 10 31 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok
2020 a
schvaluje
1. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění na poskytnutí služeb firmou TOP AUDITING, s.r.o,
IČO 45477639 za částku 98.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 10 31 03
Rada města projednala návrh na realizaci přeložky telefonního a optického kabelu společnosti
Cetin a.s. a

schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města na realizaci přeložky telefonního a optického kabelu společnosti Cetin a.s.,
IČO 04084063
2. uzavření smlouvy se společností Cetin, a.s. na přeložku kabelového vedení za částku
221.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 10 31 04
Rada města projednala akci „Portál občana Děčín“ a
schvaluje
záměr realizace akce „Portál občana Děčín“.
Usnesení č. RM 20 10 32 01
Rada města projednala žádost Ing. Jiřího Cháry, člena zastupitelstva města Děčín,
k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne 20.06.2020 ve 14.00 hodin na
pozemku č. p. 1143/2 v obci Dobrná a po úpravě
pověřuje
Ing. Jiřího Cháru, člena zastupitelstva města Děčín, k provedení svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 26.05.2020 do zániku
mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Jiří Chára, člen zastupitelstva města Děčín, při svatebních obřadech ve volebním
období 2018 - 2022 (počínaje dnem 26.05.2020 do zániku mandátu) užije primátorskou
insignii.
Usnesení č. RM 20 10 34 01
Rada města projednala přijetí peněžitého daru ve výši 100 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby v roce 2020 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata, do majetku města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020
a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 76/2020 – č. RO 93/2020 dle upravené důvodové zprávy,
tj. zvýšení příjmů roku 2020 o 13.022 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 13.022 tis. Kč.

2

Usnesení č. RM 20 10 36 01
Rada města projednala problematiku veřejných zakázek na zabezpečení jednotlivých služeb
souvisejících s nakládáním s odpady, zajištění sběrného dvora, údržby komunikací a údržby
zeleně. Konstatovala, že dle platného Zákona o zadávání veřejných zakázek nelze slučovat
služby s odlišným zázemím a vybavením a
schvaluje
přípravu jednotlivých veřejných zakázek s níže uvedeným plněním:
1. nakládání s odpady s uzavřením smlouvy na dobu určitou 5 let,
2. zajištění sběrného dvora s uzavřením smlouvy na dobu určitou 3 let,
3. údržbu komunikací s uzavřením smlouvy na dobu určitou 5 let,
4. s rozdělením zakázky na údržbu zeleně na 4 segmenty - hřbitovy, zeleň I. zóna, zeleň
II. zóna, zeleň III. zóna - s uzavřením smluv na dobu určitou 3 let.
Usnesení č. RM 20 10 36 02
Rada města projednala přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních
věcí 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na projekt
„Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“ a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“.
Usnesení č. RM 20 10 36 03
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 2020 (SPRM) a
schvaluje
1. nové složení členů Řídícího výboru SPRM,
2. nové složení vedoucích pracovních skupin SPRM,
3. změnu metodiky výpočtu u indikátoru č. 64,
bere na vědomí
nové složení správců měřítek indikátorů Strategického plánu rozvoje města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2019,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2019.
Usnesení č. RM 20 10 36 04
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Multifunkční
sportoviště u objektu zimního stadionu“ a
rozhodla
v souladu s § 222, odst. 7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek o uzavření
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2019-0576/OR ze dne 15.07.2019. Jedná se o záměnu
materiálu zábradlí a tím se celková cena snižuje o 29.037,99 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 20 10 36 05
Rada města projednala písemnost doručenou na Magistrát města Děčín dne 04.05.2020
nazvanou jako „petice“ - Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou
č. p. 1525 Děčín VI-Letná a
rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo č. 2019-0398/OR se společností Stamo spol. s r. o., IČO: 43222323,
DIČ: CZ43222323 na provedení těchto prací v hodnotě 155.058,36 Kč bez DPH a
pověřuje
aby „petičníkům“ bylo odpovězeno ve smyslu, že jejich požadavkům bude vyhověno,
a to v souladu s místním šetřením konaného dne 14.05.2020.
Usnesení č. RM 20 10 36 06
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ - Stavební
úpravy objektu s pečovatelskou službou č. p. 1525, Děčín VI-Letná“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222, odst. 4), 5) 6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-0962/OR ze dne
20.11.2019, kterým bude původní částka navýšena o 2.126.994,50 Kč bez DPH,
2. v souvislosti s pracemi uvedenými v bodě č. 1 o prodloužení doby realizace stavebních
prací o 21 dnů.
Usnesení č. RM 20 10 36 07
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín“ a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi DCI Czech a.s., IČO 04501624 se sídlem
Štěrboholská 1404/104, Praha, který získal nejvyšší počet bodů za zkušenost účastníka,
za termín realizace v délce 30 dnů. Nabídková cena vítězné nabídky činí 3.567.000,00 Kč bez
DPH.
Usnesení č. RM 20 10 36 08
Rada města projednala stanovisko Advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři ze dne
22.05.2020 k problematice Obnova historické části Podmokel - etapa C a toto po diskuzi
a objasnění autory stanoviska
bere na vědomí
a
pověřuje
Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři vypracováním písemnosti ve smyslu
pokračování v plnění v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a jejím odeslání společnosti
Strabag a.s.
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Usnesení č. RM 20 10 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2951/30 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (rekonstrukce vodovodu) 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 20 10 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 3003, 2976, 1062/6, 1062/3, 1062/10, 1063, 3004, 1321,
673/1, 1326, 1325/1 a 1325/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 3003, 2976, 1062/6, 1062/3, 1062/10, 1063, 3004, 1321, 673/1,
1326, 1325/1 a 1325/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy 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 20 10 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a Březiny u Děčína a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2395/19, 2401/1 a 2919/2 v k. ú. Děčín a pozemků p. č.
319/12 a 319/7 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce komunikačního zařízení (DOK Děčín-Rumburk) 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. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2395/19, 2401/1 a 2919/2 v k. ú. Děčín a pozemků p. č. 319/12
a 319/7 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce komunikačního zařízení (DOK Děčín-Rumburk) 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 20 10 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
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1. zatížit část pozemku p. č. 500/6 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 500/6 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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 20 10 37 05
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 800/102 v k. ú. Podmokly – v rámci stavby
„Veřejné osvětlení ul. Drážďanská a Pod Svahem“ pro oprávněného - statutární město
Děčín, od povinného – Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234,
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město, za jednorázovou náhradu v částce
ve výši 24.900,00 Kč + DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 800/102 v k. ú. Podmokly – v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Drážďanská
a Pod Svahem“ pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Správa
železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové
Město, za jednorázovou náhradu v částce ve výši 24.900,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 20 10 37 06
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 276/23 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, pro
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za účelem využití jako přístupové cesty
na staveniště a zařízení staveniště pro stavbu: „Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách
nad mostem (3,900-4,515)“, na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2022 a
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 276/23 o výměře cca 800 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, mezi statutárním městem Děčín a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov,
za účelem využití jako přístupové cesty na staveniště a zařízení staveniště pro stavbu:
„Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900-4,515)“, na dobu určitou
od 01.07.2020 do 31.12.2022.
Usnesení č. RM 20 10 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 85/3 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 20 10 37 08
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 888/5 o výměře 413 m2 v k. ú. Krásný
Studenec z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, do majetku města formou výběrového řízení nebo elektronickou aukcí.
Usnesení č. RM 20 10 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Hoštice nad Labem a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 793 o výměře 1 124 m2
v k. ú. Hoštice nad Labem.
Usnesení č. RM 20 10 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143
a p. p. č. 643/1 v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit prodej pozemku p. č. 642 o výměře 735 m2, jehož součástí je
stavba čp. 143 a pozemek p. č. 643/1 o výměře 2 034 m2, vše v k. ú. Chrochvice s tím, že
v objektu je umístěno zařízení pro varování obyvatel (siréna), formou dohadovacího řízení
s výchozí cenou stanovenou dle ZP č. 1082-116/2019 o ceně obvyklé ve výši 9.500.000,00 Kč
+ ostatní náklady s upozorněním, že se dle Územního plánu města Děčín objekt nachází
ve stabilizované ploše zóny OV-objekty a areály občanského vybavení, kde je trvalé bydlení
přípustné pouze formou polyfunkce se zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti
a pozemek p. č. 643/1 se nachází ve stabilizované ploše sportu zóny S-areály tělovýchovy
a sportu.
Usnesení č. RM 20 10 37 11
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 25 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně restaurace U žíznivé želvy, Křížová ul. čp. 1410, Děčín I, pro
Ivanu Stehlíkovou, IČO 18432271, na dobu určitou od 05.06.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 10 37 12
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín o výměře 33 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně bar MAX II, ul. K. Čapka čp. 809/2, Děčín I, pro Marka Menše,
IČO 87477220, na dobu určitou od 05.06.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 10 37 13
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly
a po úpravě důvodové zprávy
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly o výměře 12 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně kavárna Jordan, ul. Prokopa Holého čp. 117, Děčín IV, pro Lucii
Podanou, IČO 03751252, na dobu určitou od 05.06.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 10 37 14
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly
a po úpravě důvodové zprávy
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 623 v k. ú. Podmokly o výměře 16 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně restaurace Prokopka, ul. Prokopa Holého čp. 113, Děčín IV,
pro Ing. Davida Hronka, IČO 41303334, na dobu určitou od 05.06.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 10 37 15
Rada města projednala návrh na vypůjčení pozemků, resp. jejich částí pro předzahrádky
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 3466/12, p. č. 3466/1, p. č. 2889/82,
p. č. 817/1, p. č. 895, p. č. 901, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 20 10 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku
v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 837/24 v k. ú. Bynov o výměře 993 m2
s p. J. L. dohodou, ke dni 31.05.2020.
Usnesení č. RM 20 10 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 761/10 a p. č. 761/100
v k. ú. Bynov o výměrách dle geometrického plánu, který bude vypracován.
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Usnesení č. RM 20 10 37 18
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 789/9 o výměře 24 m2 a p. č. 789/10
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Boletice nad Labem bezúplatným převodem od ČR - Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, do majetku města.
Usnesení č. RM 20 10 37 19
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemku p. č. 2709/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem
od ČR - ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města,
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 8/U/Zi/2020 pozemku p. č. 2709/6 o výměře 46 m2 v k. ú. Podmokly od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do majetku města.
Usnesení č. RM 20 10 37 20
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 390/6 a část pozemku
p. č. 1147/2 v k. ú. Bělá u Děčína o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 20 10 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1147/2 v k. ú. Bělá
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (pod částí zděné garáže majetkoprávní urovnání).
Usnesení č. RM 20 10 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem pozemků p. č. 2275 o výměře 545 m2 a p. č. 2271 o výměře 370 m2 vše
v k. ú. Podmokly, na zahradu, pro paní A. M. za cenu 1.415 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 10 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku p. č. 761/130 v k. ú. Bynov a
schvaluje
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pronájem částí pozemku p. č. 761/130 v k. ú. Bynov o celkové výměře cca 3 m2, za účelem
umístění 2 reklamních pylonů s logem spol. „Renault“, pro spol. Louda reality a.s.,
Choťánky 166, na dobu neurčitou, za cenu 360 Kč/rok.
Usnesení č. RM 20 10 37 24
Rada města projednala žádost o zrušení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
zrušení věcného břemene chůze a jízdy na p. č. 463/2 v k. ú. Krásný Studenec pro pozemek
p. č. 2/3, 51/4 a 464/5 vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 20 10 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 837/45 o výměře 839 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 20 10 37 28
Rada města projednala návrh na pronájem části objektu č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice a
schvaluje
1. pronájem části objektu č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice o celkové ploše 75 m2 pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Křešice, se sídlem Děčín XXXIKřešice 231, zastoupené starostou panem Rudolfem Brzobohatým, za účelem využití
odborné přípravy a klubové činnosti hasičů, za symbolické nájemné ve výši 120 Kč/rok
+ úhrada nákladů za služby, na dobu neurčitou,
2. uzavření Smlouvy o nájmu č. 2020-0418/OMH na pronájem části objektu č.p. 231,
Děčín XXXI - Křešice pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Křešice,
se sídlem Děčín XXXI- Křešice 231, zastoupené starostou panem Rudolfem
Brzobohatým v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 10 38 01
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. 23
o velikosti 40 m2 v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do domu
s pečovatelskou službou, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 20 10 39 01
Rada města projednala návrh dotace na rok 2020 na podporu aktivit v oblasti kultury
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně a po úpravě
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace v roce 2020 pro nájemce Společenského
domu Střelnice ve výši 375.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v upraveném znění.
Usnesení č. RM 20 10 39 02
Rada města na základě usnesení rady města č. RM 20 09 39 01 ze dne 12.05.2020
projednala návrh na poskytnutí daru a
neschvaluje
poskytnutí daru Střední škole zahradnické a zemědělské A.E.K., Děčín-Libverda, p.o.
zastoupené Ing. Liborem Kuntem k proplacení nákladů na přípravu propagace Mistrovství
floristů „Děčínská kotva 2020“ ve výši 14.883,00 Kč a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 09 39 01 ze dne 12.05.2020 v plném znění.
Usnesení č. RM 20 10 39 03
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40 v době od 11.05.2020
do 15.05.2020 z organizačních příčin.
Usnesení č. RM 20 10 39 04
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Zámku Děčín, p.o., IČ 00078867,
se sídlem Dlouhá jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín a
stanovuje
plat Ing. Miroslavy Poskočilové, ředitelce Zámku Děčín, p.o., IČ 00078867, se sídlem Dlouhá
jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, dle důvodové zprávy s účinností od 01.05.2020.
Usnesení č. RM 20 10 39 05
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXII, K. H. Borovského 336 dne 02.06.2020
z technických příčin.
Usnesení č. RM 20 10 39 06
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o schválení podání projektu v rámci dotačního programu Českého florbalu,
Program podpory č. 3 - komplexní rozvoj oddílů a
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schvaluje
podání projektu „Program podpory 3: Komplexní rozvoj oddílu“ se spoluúčastí ve výši
120.000,00 Kč hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2020.
Usnesení č. RM 20 10 39 07
Rada města na základě ukončení vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR k 17.05.2020
a s tím souvisejícím ukončením rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 1/2020/COV19
o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu
rozhodla
ke dni 17.05.2020 o ukončení výkonu nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro děti,
jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému,
rodiče samoživitele a pro rodiče dětí, kteří oba pracují a nemají jinou možnost péče o dítě
v hejtmanem určených školách:
− Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
− Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
− Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
− Mateřská škola Děčín VI, Školní 1475/17,
− Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3.
Usnesení č. RM 20 10 39 08
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2020 a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města dle čl. 7, odst. 1, písm. d) pro akci „Rogalo DC 2020“ dle důvodové zprávy a zároveň
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo v rámci kulturní akce „Rogalo DC 2020“ se spolkem Malá Paříž z.s.,
IČ: 013 35 081, Modlany 94, 471 13, ve výši 220.000,00 Kč.

Ing. Vladislav Raška, v. r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj

Jaroslav Hrouda, v. r.
primátor
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