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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 23. června 2020
Usnesení č. RM 20 12 29 01
Rada města projednala návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se
spol. Globdata, a.s. a
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se spol. Globdata, a.s.
Usnesení č. RM 20 12 29 02
Rada města projednala návrh zapojení města Děčína do česko-německého projektu
propojující město Děčín a Königstein a
schvaluje
zapojení města Děčína jako partnera do projektu Tok dějin - Život s vlivy přírody
v Českosaském Švýcarsku v minulosti a dnes.
Usnesení č. RM 20 12 29 03
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů projednala pozvánku na valnou hromadu společnosti TERMO
Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. dne 26.06.2020 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce statutárního města.
Usnesení č. RM 20 12 31 01
Rada města projednala návrh Pravidel pro vydávání periodického tisku Město Děčín –
zpravodaj a
schvaluje
Pravidla pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj.
Usnesení č. RM 20 12 32 01
Rada města projednala žádost pana Mgr. Martina Pošty, člena zastupitelstva statutárního
města Děčín k provádění svatebních obřadů a užití primátorské insignie a

pověřuje
pana Mgr. Martina Poštu, člena zastupitelstva statutárního města Děčín, k provádění
svatebních obřadů a užití primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje
dnem 23.06.2020 do zániku mandátu) a
stanovuje,
že pan Mgr. Martin Pošta, člen zastupitelstva statutárního města Děčín, při svatebních
obřadech ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 23.06.2020 do zániku mandátu)
užije primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 20 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020
a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 102/2020 – č. RO 118/2020 dle upravené důvodové zprávy,
tj. zvýšení příjmů roku 2020 o 7.656 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 7.656 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 12 35 02
Rada města projednala zadávací podmínky na veřejnou zakázku mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Dodavatel úvěru
ve výši 150 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín" a po úpravě
rozhodla
o zahájení prací směřujících k výběru dodavatele úvěru ve výši 150 mil. Kč, 250 mil. Kč
a 350 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín a
schvaluje
1. zadávací dokumentaci k uvedené veřejné zakázce, kde jediným kritériem pro
hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena,
2. písemné oslovení čtyř bankovních institucí – Komerční banky, a. s., České spořitelny,
a. s., Československé obchodní banky, a. s. a UniCredit Bank Czech Republik
and Slovakia, a. s. a po doplnění
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Ing. Jiří Anděl, CSc., Ing. Zdeňka
Čečáková, Ing. Marcela Tomanová, Ing. Pavel Herites a Ing. Martin Vošta (náhradník:
Ing. Jiří Chára)
Usnesení č. RM 20 12 36 01
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Výměna střešního pláště
zimního stadionu Děčín“ a
rozhodla
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-2040/OR ze dne 28.04.2020, který nemá
vliv na cenu a termín dokončení díla.
Usnesení č. RM 20 12 36 02
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ - Rekonstrukce
ul. Bezručova – úsek č. X. 5“ a
rozhodla
v souladu s § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek o uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019-0853/OR ze dne 18.10.2019, kterým bude původní
částka navýšena o 14.342,65 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 12 36 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova historické
části Podmokel - etapa C“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017-069/OR
ze dne 22.09.2017, kterým se hodnota smlouvy snižuje o 110.639,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 12 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 09.06.2020 do 22.06.2020.
Usnesení č. RM 20 12 36 05
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se Restaurování
architektury Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0241/OMH dne
20.04.2020; a na základě požadavku poskytovatele dotace a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě, kterým pouze upřesňuje položkovým
soupisem prací plnění v roce 2020, včetně finančního a časového harmonogramu.
Usnesení č. RM 20 12 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ a písemnosti obdržené dne 11.02.2020 (podnět
občanů),
schvaluje
zadání zakázky firmě AZ Consult spol. s r.o., IČ: 44567430 se sídlem Klíšská 12, 400 01
Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro
provedení stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny rozšíření IV. etapy, V. etapa“, která bude zpracovaná dle cenové nabídky ze dne 19.06.2020
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za částku 249.403,00 Kč bez DPH v rozsahu úseků IO 01, IO 02 a IO 03 dle předložené studie
proveditelnosti z května 2020. Realizace úseků IO 02 a IO 03 by se prováděla spolu s akcí
„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ dle možností
zákona o veřejných zakázkách. Realizace úseku IO 01 by se prováděla samostatně
s ohledem na vzešlé náklady a stav rozestavěnosti silnice II/262 a
rozhodla
o odpovědi občanům, že s ohledem na morfologii terénu a výši nákladů nelze jejich objekty
nacházející se na úseku IO 04 do navrhovaných stok gravitačně napojit.
Usnesení č. RM 20 12 36 07
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne
23.06.2020, 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, 102 00 Praha.
Usnesení č. RM 20 12 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku pod místní komunikací
v k. ú. Nebočady a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 30/5 pod místní komunikací, jehož
součástí je zeleň, dle geometrického plánu č. 392-21/2019 nově ozn. jako p. p. č. 30/7
o výměře 605 m2 v k. ú. Nebočady, mezi statutárním městem Děčín a ČR – Správou železnic,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zast. Oblastním ředitelstvím Ústí
nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, za roční nájemné
ve výši 27.225,00 Kč bez DPH, na dobu neurčitou, a to s účinností od 01.07.2020 s tříměsíční
výpovědní dobou.
Usnesení č. RM 20 12 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 164/2 pod místní komunikací, jehož
součástí je zeleň, o výměře 1 194 m2 v k. ú. Děčín, mezi statutárním městem Děčín a ČR –
Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zast. Oblastním
ředitelstvím Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov,
za roční nájemné ve výši 53.730,00 Kč bez DPH, na dobu neurčitou, a to s účinností
od 01.07.2020 s tříměsíční výpovědní dobou.
Usnesení č. RM 20 12 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín o výměře 38 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Pizzeria Pod Zámkem, Tyršova ul. čp. 1091/11, Děčín I, pro
Sherifa Jashari, IČO 01578740 na dobu určitou od 01.07.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 12 37 04
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 15 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Křížová ul. čp. 342/7, Děčín I, pro Radku Telingerovou,
IČO 08616108 na dobu určitou od 01.07.2020 do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 12 37 06
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1555, 1455/10, 1455/11, 1455/5, 1557/2 a 1557/10 v k. ú. Horní
Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
vodárenského zařízení (vodovod a kanalizace - stavba DC 007 263 - „Přeložka vodovodu
a kanalizace vyvolaná stavbou mostu DC-004L, ul. Oldřichovská“) 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
1.000,00 Kč/síť + DPH.
Usnesení č. RM 20 12 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit most DC-004L Oldřichovská v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovod) včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedenou stavbu za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
1.000,00 Kč + ost. náklady + DPH.
Usnesení č. RM 20 12 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Maxičky a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 390 v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 st. p. č. 54
v k. ú. Maxičky, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 390 v k. ú. Maxičky věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce

5

tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka st. p. č. 54 v k. ú. Maxičky,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 12 37 09
Rada města projednala žádost
a v k. ú. Prostřední Žleb a

o

zřízení

věcného

břemene

v

k.

ú.

Podmokly

rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 385/2, 385/1, 387, 389/1 v k. ú. Podmokly a pozemků
p. č. 1198/1, 1229/2, st. 410, 701/1, 721/1, 1220/1, 1221, 1217, 1216, 723/6, 1223
v k. ú. Prostřední Žleb 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. 385/2, 385/1, 387, 389/1 v k. ú. Podmokly a pozemků p. č. 1198/1,
1229/2, st. 410, 701/1, 721/1, 1220/1, 1221, 1217, 1216, 723/6, 1223 v k. ú. Prostřední
Žleb 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 12 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 2959, 2966, 2968, 1734/4 a 1737 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stavba DC 007296) 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 1.000,00 Kč/síť + ostatní náklady + DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 2959, 2966, 2968, 1734/4 a 1737 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (rekonstrukce vodovodu a kanalizace - stavba DC 007296) 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 1.000 Kč/síť + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 20 12 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 276/75, 276/69, 276/84, 276/65, 276/63, 276/64, 276/74, 276/60,
276/55, 276/54, 276/110, 276/53, 276/111 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav,
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údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 12 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (Reko MS Děčín - Křížová) 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 12 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1253/1, 1268/1, 861/3, 1243/7, 1258/1, 1253/1 a 842/10
v k. ú. Prostřední Žleb 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. 1253/1, 1268/1, 861/3, 1243/7, 1258/1, 1253/1 a 842/10
v k. ú. Prostřední Žleb 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 12 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 130/3 v k. ú. Loubí u Děčína o výměře 2 545 m2 pro p. Z. N. za cenu
2.023 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 12 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a po úpravě
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1767/1a -108/12 ze dne 09.07.2012 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a p. J. S. na pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly
za účelem zahrady, ve smyslu zvýšení:
1. výměry pronajatého pozemku, tj. ze současných 120 m2 na nových 150 m2,
2. zvýšení nájemného, tj. ze současných 240 Kč/rok na 300 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 20 12 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a po úpravě
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1767/1j -108/19 ze dne 22.10.2019 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a p. J. S. na pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly
za účelem zahrady, ve smyslu
1. zvýšení výměry pronajatého pozemku, tj. ze současných 120 m2 na nových 150 m2,
2. zvýšení nájemného, tj. ze současných 240 Kč/rok na 300 Kč/rok.
Usnesení č. RM 20 12 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1810 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 20 12 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 64 o výměře 242 m2 a části
pozemků p. č. 70 a p. č. 63 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 20 12 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 761/136 o výměře 258 m2,
p. č. 761/154 o výměře 3 m2, p. č. 761/153 o výměře 3 m2 a části pozemků p. č. 761/134
a p. č. 761/138 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 20 12 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 683/57 v k. ú. Bynov o výměře
cca 30 m2.
Usnesení č. RM 20 12 37 21
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické
přípojky k pozemku p. č. 3447/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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vydání souhlasného stanoviska se zřízením 1 elektrické přípojky na pozemku p. č. 3447/1
v k. ú. Podmokly, po dobu trvání nájemní smlouvy, za následujících podmínek:
1. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
3. investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
o zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem,
4. po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu,
5. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
6. bude vypracována projektová dokumentace,
7. bude zakreslena stávající zeleň v okolí navrhované sítě,
8. za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
9. inženýrská síť bude navržena tak, aby neznemožňovala výsadbu a údržbu zeleně,
10. inženýrská síť povede mimo plochy zeleně nebo po obvodu ploch zeleně, a přitom
bude respektovat normy uložení sítí nejen ve vztahu ke stávající, ale i k nově
budované zeleni,
11. uložení rozvodů nesmí omezit funkci okolních zahrad.
Usnesení č. RM 20 12 37 22
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením vodovodní
přípojky k pozemku p. č. 135 v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 1 vodovodní přípojky na pozemku p. č. 135
v k. ú. Děčín - Staré Město, po dobu trvání nájemní smlouvy, za následujících podmínek:
1. investor zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
3. po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu,
4. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem,
5. bude vypracována projektová dokumentace,
6. bude zakreslena stávající zeleň v okolí navrhované sítě,
7. za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
8. inženýrská síť bude navržena tak, aby neznemožňovala výsadbu a údržbu zeleně,
9. inženýrská síť povede mimo plochy zeleně nebo po obvodu ploch zeleně, a přitom
bude respektovat normy uložení sítí nejen ve vztahu ke stávající, ale i k nově
budované zeleni.
Usnesení č. RM 20 12 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 22 m2) v k. ú. Vilsnice,
s podmínkou zatížení nezbytné části pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem
služebnosti cesty (práva chůze a jízdy) k prodávané části pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 20 12 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
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schvaluje
pronájem pozemku p. č. 357/6 o výměře 53 m2 a p. č. 357/7 o výměře 972 m2, vše v k. ú. Bělá
u Děčína, za účelem údržby pozemků, sekání trávy, pro manžele F. a P. D. za cenu
103 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 12 37 25
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 425/1 a 426/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (odpadní
potrubí z VDJ Pastýřská stěna) 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. 425/1 a 426/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (odpadní potrubí z VDJ
Pastýřská stěna) 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 12 37 26
Rada města projednala žádost o bezplatné využití pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Podmokly
(areal býv. Letního kina Bažantnice) a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže vydáním souhlasného stanoviska
k bezplatnému využití pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Podmokly (areál býv. letního kina
Bažantnice) panu K. N. za účelem konání jednodenního rockového festivalu, spojeného
s charitativní akcí dne 15.08.2020 od 13.30 hod do 21.30 hod., za podmínek:
1. žadatel instaluje mobilní podium před současným podiem, které zabezpečí tak, aby byl
zamezen vstup na stávající podium, které je v havarijním stavu,
2. žadatel přebírá veškerou zodpovědnost za dění a bezpečnost v době konání koncertu,
3. vlastník statutární město Děčín nebude odpovídat za škody vzniklé na majetku
žadatele,
4. po skončení akce bude areál uklizen od odpadků na náklady žadatele.
Usnesení č. RM 20 12 37 27
Rada města projednala předložené nabídky na provoz a správu víceúčelové sportovní haly
v ulici Práce 1966/17, Děčín V, v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a
schvaluje
1. pronájem sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V pro Ing. Davida Hronka, se
sídlem Nová 185, Jílové - Martiněves, 405 02, IČO: 41303334 za nájemné ve výši
2.000 Kč/měsíc + úhrada nákladů za služby,
2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání č. 2020-0378/OMH mezi
statutárním městem Děčín a Ing. Davidem Hronkem, se sídlem Nová 185, Jílové Martiněves, 405 02, IČO: 41303334 v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 20 12 37 28
Rada města projednala záměr přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku
Děčín a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce: Přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku
Děčín.
Usnesení č. RM 20 12 37 29
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí
č. 01/OMH/2005 ze dne 08.07.2005 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 ze dne 08.07.2005
vč. všech dodatků uzavřené mezi statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí
1175/5, Děčín IV a HC Děčín z.s., se sídlem Oblouková 638/21, Děčín I v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 12 37 30
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o převzetí odpovědnosti v rámci
poskytnuté dotace na akci TJ-Děčín-Reko ZS-LED, rozhodnutí č. 133D512001100 ze dne
14.11.2011 v objektu zimního stadionu a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě
zániku nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převzetí odpovědnosti v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 12 37 31
Rada města projednala návrh smlouvy o pronájmu nebytového prostoru a návrhu na výjimku
ze „Zásad rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního
města Děčín“ (dále jen „Zásad“) a
schvaluje
1. návrh smlouvy o pronájmu nebytového prostoru mezi ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
p. o., a ŠJ Děčín IV, Jungmannova 640/3, p. o.,
2. výjimku dle čl. 6 „Zásad“ v objektu Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2 - pronájem
místnosti výdejny školních obědů a hygienického zázemí o celkové ploše 44,5 m2,
za účelem zajištění výdeje obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ, na dobu neurčitou
za nájemné 1 Kč/rok.
Usnesení č. RM 20 12 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 77
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
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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 12 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 39
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 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 12 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 107
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 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 12 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou,
Jindřichova 337, Děčín 9, paní J. V. a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 20 12 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 40.238,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 12 39 02
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a
jmenuje
pana Mgr. Martina Lánu od 01.08.2020 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace.
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Usnesení č. RM 20 12 39 04
Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 178 na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 20 12 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením podlahového mycího stroje v předpokládané výši 64.035,02 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 12 39 07
Rada města projednala předloženou informaci o úpravě prázdninovém provozu mateřských
škol v Děčíně a
bere na vědomí
upravenou délku přerušení a omezení provozu mateřských škol v Děčíně v měsíci červenci
a srpnu 2020 dle předloženého přehledu.
Usnesení č. RM 20 12 39 08
Rada města projednala informaci o úpravě zajištění provozu školních družin při základních
školách v Děčíně v době přerušení jejich činnosti v měsíci červenci a srpnu 2020 a
bere na vědomí
zajištění činnosti ŠD v měsíci červenci 2020 Základní školou a Mateřskou školou Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a v měsíci srpnu 2020 Základní školou a Mateřskou
školou Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 20 12 39 09
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o. o změnu
pořizovací ceny majetku vyřazeného z evidence a
souhlasí
se změnou pořizovací ceny vyřazeného majetku Dolby Stereo, inv. číslo 3076 z pořizovací
ceny 136.500,00 Kč na 139.681,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 12 39 10
Rada města projednala informaci o zavedení náborového příspěvku na Základní škole
Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a

13

bere na vědomí
zavedení náborového příspěvku na Základní škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace od 01.08.2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 12 39 11
Rada města projednala návrh dotací ve výši do 50.000,00 Kč subjektům pracujícím v oblasti
kultury pro rok 2020 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti kultury finanční dotace pro rok 2020:
1. Pivovar Nomád s.r.o., IČ: 058 57 244, Na Stráni 1857/8, Děčín VI-Letná, 405 02 „Děkujeme Děčíne“: 15.000,00 Kč
2. Martina Novotná, IČ: 615 61 525, Sv. Čecha 123, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 „2. ročník hudebního festivalu Bzukot“: 15.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2020 subjektům pracujícím
v oblasti kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 12 42 01
Rada města po úpravě
schvaluje
záměr města Děčín vypracovat studii využití a zpracování odpadu.
Usnesení č. RM 20 12 42 02
Rada města projednala záměr zpracování studie dopravního řešení vymezené oblasti kolem
Zámeckého náměstí dle přílohy a
schvaluje
záměr zpracování studie dopravního řešení vymezené oblasti kolem Zámeckého náměstí
dle přílohy.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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