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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 9. června 2020

Usnesení č. RM 20 11 29 01
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje a.s. dne 23.6.2020 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 20 11 29 02
Rada města projednala návrh na zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXIKřešice, zařazené do kategorie JPO V, dislokované v požární zbrojnici na adrese Klicperova
231, 407 11 Děčín XXXI a
doporučuje
zastupitelstvu zrušit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice, zařazenu
do kategorie JPO V, dislokovanou v požární zbrojnici na adrese Klicperova 231, 407 11
Děčín XXXI a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny organizační složky – Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Děčín ve znění dle přílohy.
Usnesení č. RM 20 11 29 03
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. června 2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 20 11 29 04
Rada města projednala návrh Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu příspěvkovými organizacemi a

schvaluje
Směrnici č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností
od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 11 29 05
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. dne
18.06.2020 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce statutárního města.
Usnesení č. RM 20 11 30 01
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 25 ks akcií města Rumburk, třída
9. května 1366/48, 408 01 Rumburk za cenu 25.000,00 Kč za jednu akcii a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého
kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 25 ks akcií města
Rumburk, třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk za cenu 25.000,00 Kč za jednu akcii.
Usnesení č. RM 20 11 31 01
Rada města projednala dokument Koncepce Smart City Děčín a
schvaluje
dokument Koncepce Smart City Děčín.
Usnesení č. RM 20 11 31 03
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471, o uzavření
dodatků k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Smlouvě o dopravě a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dopravě (provozování lodní dopravy).
Usnesení č. RM 20 11 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o.
- Ing. Antonína Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín k podání žádosti a čerpání
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dotací v rámci druhého Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Jaroslava Hroudu uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.
Usnesení č. RM 20 11 34 02
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, Žižkova 1286/15, Děčín IV, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného
finančního daru a
souhlasí
s přijetím tohoto finančního daru od fyzické osoby v roce 2020 ve výši 50 tis. Kč účelově
určeného na chov zvířat, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 11 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 94/2020 – č. RO 101/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2020 o 2.814 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 2.814 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 11 35 02
Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019 včetně
účetní závěrky sestavené k 31.12.2019 a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2019 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2019,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2019, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 20 11 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda
– opravy podlahových krytin a malování“ dělené na dvě části v celkové předpokládané
hodnotě 4 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
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2. základní hodnotící kritérium části A i B:
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (90 %),
podaná nabídka pro část A příp. B (10 %) po splnění kvalifikačních předpokladů,
3. zadávací podmínky včetně návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek na 48 měsíců v objemu:
ČÁST A: Pokládka podlahových krytin (2 mil. Kč bez DPH),
ČÁST B: Malířské práce (2 mil. Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 20 11 36 02
Rada města projednala projekt „Portál občana Děčín“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Portál občana Děčín“ v celkové odhadované výši nákladů
projektu 3.779 tis. Kč bez DPH (4.573 tis. Kč vč. DPH) do výzvy č. 109 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v zastupitelstvu
města.
Usnesení č. RM 20 11 36 03
Rada města projednala informace o projektu „Sportoviště ul. Práce“ a
schvaluje
záměr realizace projektu „Sportoviště ul. Práce“.
Usnesení č. RM 20 11 36 04
Rada města projednala námitku účastníka JVB Engineering s.r.o. se sídlem
Komenského 1173, Rumburk, IČO 47287985 k veřejné zakázce s názvem “Klimatizace
a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín“ a
rozhodla
těmto námitkám vyhovět, a vzhledem k tomuto rozhodnutí
ruší
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (viz usnesení rady města č. RM 20 10 36 07 ze dne
26.05.2020) s tím, že celé výběrové řízení bude vráceno zpět do fáze hodnocení.
Usnesení č. RM 20 11 36 05
Rada města projednala přihlášení města do Platformy odpovědného veřejného zadávání
a toto
schvaluje
včetně uvedení znaku města na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, aby v rámci
svého projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných
zakázek“ bylo město Děčín označeno jako ten, který implementuje odpovědné veřejné
zadávání. Zároveň na webových stránkách města bude umístěno logo “Člen Platformy
odpovědného zadávání“. Dále rada města
jmenuje
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zástupce v Platformě - Ing. Věru Havlovou a paní Petru Šivrovou z oddělení veřejných
zakázek.
Usnesení č. RM 20 11 36 06
Rada města dne 26.05.2020 schválila usnesením rady města č. RM 20 10 36 04 uzavření
dodatku č. 3 na akci s názvem „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“. Následně
byla zjištěna zjevná chyba v psaní spočívající v chybném uvedení konečné ceny díla. Rada
města tímto
schvaluje
dodatek č. 4 obsahující opravu této chyby v psaní:
chybné znění 31.675.738,85 Kč bez DPH
správné znění 31.646.700,83 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 11 36 07
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova historické
části Podmokel - etapa C“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2017-069/OR ze
dne 22.09.2017, kterými se smlouva navyšuje o 392.516,24 Kč bez DPH za práce související
se zjištěním, že po odtěžení zeminy až na pláň v částí vozovky v ulici Prokopa Holého
a po závěrech provedených zátěžových zkoušek k únosnosti podloží je nutné provést změnu
konstrukčních vrstev. Součástí dodatku č. 4 je oprava administrativní chyby v dodatku č. 2
a následně i v dodatku č. 3.
Usnesení č. RM 20 11 36 08
Rada města projednala projekt Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 a
schvaluje
změnu projektu ve smyslu posunu autobusové zastávky Kovočas o cca 70 metrů směrem
do centra města.
Usnesení č. RM 20 11 36 09
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 26.05.2020 do 08.06.2020.
Usnesení č. RM 20 11 37 01
Rada města projednala žádost o pronájem halového garážového stání a návrh smlouvy
o nájmu nebytového prostoru a po úpravě
schvaluje
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1. pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 1 v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV pro paní S. M. na dobu neurčitou s účinností od 10.06.2020,
za nájemné 600 Kč/měsíc včetně nákladů za služby a DPH,
2. smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2020-0426/OMH uzavřenou mezi statutárním
městem Děčín a paní S. M.
Usnesení č. RM 20 11 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2872, 2885, 344, 2894/1 a 341 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – 28. října +2“) 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“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2872, 2885, 344, 2894/1 a 341 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – 28. října +2“) 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“.
Usnesení č. RM 20 11 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1484/1, 1484/2, 1322, 1536, 1574, 1590, 1715, 1827,
1824/3, 1314/1, 1931/1, 1839/22, 1839/21, 1839/2, 1944, 1966, 1962, 2053, 2009/2,
2152/1, 2162, 2590, 2600/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
a optické infrastuktury 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. 1484/1, 1484/2, 1322, 1536, 1574, 1590, 1715, 1827, 1824/3,
1314/1, 1931/1, 1839/22, 1839/21, 1839/2, 1944, 1966, 1962, 2053, 2009/2, 2152/1,
2162, 2590, 2600/2 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy a optické
infrastruktury 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 11 37 05
Rada města projednala žádost o zrušení věcného břemene a nové zatížení pozemků v k. ú.
Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. zrušení věcného břemene chůze a jízdy na všech povinných pozemcích vedených
na LV 2067 v k. ú. Podmokly k pozemkům p. č. 3717/1, 3717/2 a 3717/3
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v k. ú. Podmokly a uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene chůze a jízdy
na všech pozemcích vedených na LV 2067 v k.ú. Podmokly mezi vlastníkem
povinných pozemků - Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800
Praha a oprávněným - vlastníkem pozemků p. č. 3717/1, 3717/2 a 3717/3
v k. ú. Podmokly, tj. statutárním městem Děčín a
2. zřízení věcného břemene jízdy a chůze na částech pozemků p. č. 3992/2, 3713,
3715/1, 3716/3, 3716/4 a 3711/10 v k. ú. Podmokly v rozsahu dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného - statutární město Děčín (vlastníka
pozemků p. č. 3717/1, 3717/2, 3717/3 a 3716/5 v k. ú. Podmokly) od povinného - Lidl
Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha, bezúplatně s tím, že
náklady za uzavření a vložení smlouvy do KN ponese povinný.
Usnesení č. RM 20 11 37 06
Rada města projednala návrh na výkup pozemku s věcným břemenem v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit výkup pozemku p. č. 3022/95 v k. ú. Děčín o výměře 897 m2 z majetku
společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000
Praha 1, za cenu 90.000,00 Kč + DPH a
2. zatížit budoucí služebný pozemek p. č. 3022/95 v k. ú. Děčín věcným břemenem služebností kabelové trasy elektrotechnických zařízení pro budoucího oprávněného
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, bezúplatně a
3. uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebností kabelové
trasy elektrotechnických zařízení na pozemku p. č. 3022/95 v k. ú. Děčín pro
budoucího oprávněného - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha 1, bezúplatně.
Usnesení č. RM 20 11 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku a uzavření Smlouvy o nájmu pozemku
v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 1679 v k. ú. Velká Veleň o výměře cca 96 m2 za účelem
realizace stavby „Oprava propustku ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ mezi Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, a statutárním městem Děčín,
za roční nájemné ve výši 2.870,00 Kč + DPH, valorizované k 01.01. aktuálního
kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace a
2. uzavření Smlouvy o nájmu č. 010/N/956/2020 na pronájem části pozemku p. č. 1679
v k. ú. Velká Veleň o výměře cca 96 m2 za účelem realizace stavby „Oprava propustku
ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ mezi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, a statutárním městem Děčín, za roční nájemné ve výši 2.870,00 Kč +
DPH, valorizované k 01.01. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené
míry inflace.
Usnesení č. RM 20 11 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku a uzavření Smlouvy o nájmu pozemku
v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
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1. pronájem části pozemku p. č. 164 v k. ú. Velká Veleň o výměře cca 46 m2 za účelem
realizace stavby „Oprava propustku ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ mezi Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, a statutárním městem Děčín,
za roční nájemné ve výši 30 Kč/m2 + DPH, valorizované k 01.01. aktuálního
kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace a
2. uzavření Smlouvy o nájmu č. 240847 na pronájem části pozemku p. č. 164
v k. ú. Velká Veleň o výměře cca 46 m2 za účelem realizace stavby „Oprava propustku
ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ mezi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, a statutárním městem Děčín, za roční nájemné ve výši 30 Kč/m2 +
DPH, valorizované k 01.01. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené
míry inflace.
Usnesení č. RM 20 11 37 09
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Veleň a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 164 v k. ú. Velká Veleň – v rámci stavby
„Oprava propustku ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ pro oprávněného - statutární město
Děčín, od povinného – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2020-003-240 na pozemku p. č. 164 v k. ú. Velká Veleň – v rámci stavby „Oprava
propustku ev.č. DC-039P, Velká Veleň“ pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,
za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku.
Usnesení č. RM 20 11 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 757/2 o výměře 385 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. T. za cenu 115.500,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 11 37 13
Rada města projednala návrh na prodeji pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1455/3 o výměře 209 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 20 11 37 14
Rada města projednala návrh na vypůjčení části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 16 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Vinotéka, ul. Křížová čp. 435/9, Děčín I, pro Martinu Novotnou,
IČO 61561525 na dobu určitou od 15.06.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 11 37 15
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město v rámci
realizace stavby soukromého investora „Obytný soubor Pod Chlumem“ a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 989, 1075, 1080/1, 1062, 1063/2, 340,
319, 345, 346/2 v k. ú. Děčín - Staré Město, za účelem výstavby, rozšíření komunikací v této
lokalitě a umístění technické infrastruktury v rámci realizace stavby soukromého investora
„Obytný soubor Pod Chlumem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření „Plánovací smlouvy“ pro budoucí majetkoprávní
urovnání staveb, vybudovaných v rámci stavby „Obytný soubor Pod Chlumem“ mezi
statutárním městem Děčín a spol. Pod Chlumem s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, Lovosice.
Usnesení č. RM 20 11 37 16
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov v rámci
realizace stavby soukromého investora „Novostavba RD na pozemku p. č. 899/66 v k. ú. Horní
Oldřichov“ a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 1230/1 a 1230/2 v k. ú. Horní Oldřichov
za účelem výstavby účelové komunikace v rámci realizace stavby soukromého investora
„Novostavba RD na pozemku p. č. 899/66 v k. ú. Horní Oldřichov“.
Usnesení č. RM 20 11 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 260 o výměře 164 m2
v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 20 11 37 18
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 21 37 21 ze dne 03.12.2019, týkající se
směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy,
z původního textu „část pozemku p. č. 850, dle geometrického plánu č. 381-047/2005 nově
ozn. jako p. p. č. 850/2 o výměře 7 176 m2, pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2 a pozemek
p. č. 901 o výměře 3 593 m2 vše v k. ú. Křešice u Děčína“ na nový text „pozemek p. č. 850/4
o výměře 11 511 m2 v k. ú. Křešice u Děčína ", z důvodu nových skutečností a

9

doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 19 10 06 07 dne 12.12.2019, týkající se směny pozemků mezi statutárním městem
Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy, z původního textu „část pozemku p. č. 850,
dle geometrického plánu č. 381-047/2005 nově ozn. jako p. p. č. 850/2 o výměře 7 176 m2,
pozemek p. č. 891 o výměře 742 m2 a pozemek p. č. 901 o výměře 3 593 m2 vše v k. ú.
Křešice u Děčína“ na nový text „pozemek p. č. 850/4 o výměře 11 511 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína ", z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 20 11 37 19
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace, Zámek Děčín o pronájem nebytového
prostoru letního občerstvení v prostoru Čajového pavilónu v jižních zahradách děčínského
zámku a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Čajového pavilónu v jižních zahradách děčínského
zámku, objekt bez č.p., pozemek p. č. 2366, v k. ú. Děčín a části pozemku p. č. 2367/1,
o výměře 10 m2, za účelem provozování letního občerstvení, na dobu neurčitou, za cenu
1.000,00 Kč bez DPH/měsíc + 500,00 Kč za odběr elektřiny, jen po dobu provozování
v období od května do září (5 měsíců), pro firmu Petr Tomečka, Žižkova 1688/12a, 412 01
Litoměřice, IČO: 86855735.
Usnesení č. RM 20 11 37 20
Rada města projednala havarijní stav části jižní zdi Dlouhé jízdy v Děčíně a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 7, odst. 1.) písmene d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele pro akci: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav
části jižní zdi,
2. uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 1.155.354,00 Kč bez DPH (1.397.978,00 Kč
vč. DPH) s firmou StuccoTM - Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město
Touškov, IČO: 04874391.
Usnesení č. RM 20 11 37 21
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace, Zámek Děčín, o schválení prominutí
nájemného z nebytových prostor a
neschvaluje
odpuštění platby měsíčního nájemného za období od 14. března 2020 do 25. května 2020
z pronájmu nebytových prostor zámecké restaurace v děčínském zámku, v objektu Dlouhá
jízda č.p. 1253, Děčín, panu Petru Tomečkovi, IČ: 86855835, se sídlem Žižkova 1688/12a,
412 01 Litoměřice.
Usnesení č. RM 20 11 37 22
Rada města projednala realizaci oplocení beach volejbalu v Aquaparku Děčín a
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schvaluje
záměr realizace oplocení areálu beach volejbalu v Aquaparku Děčín a
pověřuje
ředitele Děčínské sportovní, p.o. k realizaci oplocení areálu beach volejbalu v Aquaparku
Děčín s tím, že po ukončení realizace bude tato převedena do majetku města.
Usnesení č. RM 20 11 37 25
Rada města projednala informace týkající se užívání nebytového prostoru v objektu Mírové
náměstí 242/4, Děčín IV a
bere na vědomí
informace týkající se užívání části nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 242/4,
Děčín IV statutárním městem Děčín a
souhlasí
s pokračováním užívání části nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 242/4, Děčín IV
statutárním městem Děčín, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 11 39 01
Rada města projednala návrh na změnu platového zařazení ředitelky Domu dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace a
schvaluje
platové zařazení ředitelky Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace s účinností od 01.06.2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 11 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve čtyřech
třídách Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 20 11 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV,
výzva č. 02_20_080 - Šablony III a
souhlasí
s realizací projektu „Rozvíjíme naši školu“ ve výši 1.161.628,00 Kč.
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Usnesení č. RM 20 11 39 04
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40 a ve třídě Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97 na počet
28 dětí.
Usnesení č. RM 20 11 39 05
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve čtyřech
třídách Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12a na počet 26 dětí, v jedné třídě na počet
25 dětí a v jedné třídě Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34 na počet 26 dětí.
Usnesení č. RM 20 11 39 06
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/14 na počet 25 dětí, 26 dětí a 27 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 20 11 39 07
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve dvou
třídách 8. ročníku Základní školy Děčín IV, Máchovo nám., se sídlem Raisova 688/11 na počet
33 žáků ve třídě.
Usnesení č. RM 20 11 39 08
Rada města projednala nabídku spolupráce na neziskovém projektu „Skutečná liga“ a
nesouhlasí
se spoluprací na neziskovém projektu „Skutečná liga“.
Usnesení č. RM 20 11 42 01
Rada města projednala vyčíslení skutečné kompenzace za veřejné služby v přepravě
cestujících za rok 2019 Dopravního podniku města Děčína, a.s. a
schvaluje
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úhradu doplatku kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících Dopravnímu podniku
města Děčína, a.s. za rok 2019 ve výši 2.427 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 11 42 02
Rada města projednala Dohodu o realizaci managementových opatření - výsadba stromů
na Šustrově cestě a
schvaluje
Dohodu o realizaci managementových opatření - výsadba stromů na Šustrově cestě
a předfinancování této dohody.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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