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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 14. schůze rady města konané dne 28. července 2020
Usnesení č. RM 20 14 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala:
− Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2019.
− Roční účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu na úhradu ztráty.
− Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její
činnosti v roce 2019.
− Návrh výše měsíčních odměn členům představenstva a dozorčí rady.
− Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 a
schvaluje
1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2019.
2. Roční účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu na úhradu ztráty.
3. Výši měsíčních odměn pro období od 07/2020 do 06/2021
− předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
− člena představenstva 9.000,00 Kč,
− předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
− člena dozorčí rady 7.000,00 Kč.
4. Auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 firmu ADaKa s.r.o., IČ: 25454510,
číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí
nad Labem a
bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2019.
Usnesení č. RM 20 14 29 02
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. srpna 2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.

Usnesení č. RM 20 14 29 03
Rada města projednala návrh Ústeckého kraje na přijetí věcného daru, kterým jsou čtyři kusy
dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 v celkové hodnotě 159.996,00 Kč včetně DPH pro
statutární město Děčín a
schvaluje
přijetí věcného daru od Ústeckého kraje, kterým jsou čtyři kusy dýchacích přístrojů Dräger
PSS 4000 v celkové hodnotě 159.996,00 Kč včetně DPH pro statutární město Děčín
a uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 20 14 30 01
Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance k výkonu činnosti „Koordinátora inkluze
na obci“ na odboru školství a kultury, a to na dobu určitou po dobu realizace projektu “Škola
pro všechny II“ v rámci výzvy 02_189_075 “Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené
lokality II“ a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín na odboru školství a kultury o 1 zaměstnance k výkonu činnosti
„Koordinátora inkluze na obci“ na dobu určitou po dobu realizace projektu “Škola pro
všechny II“ a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.09.2020 na 288, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka k zařazení zaměstnance do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 20 14 30 02
Rada města projednala podání občanů nazvané jako „Petice za zachování stávající čekárny
na autobus v obci Velká Veleň“, toto
bere na vědomí
a
pověřuje
tajemníka magistrátu města Děčín vyhotovením odpovědi.
Usnesení č. RM 20 14 30 03
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
zřizuje
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oddělení Spisovna stavebního úřadu, zařazené do odboru stavební úřad, a po úpravě
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění
dle upravených příloh tohoto usnesení, a to s účinností od 1. září 2020.
Usnesení č. RM 20 14 31 02
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o zajištění servisní podpory na TEES
(spisová služba) a uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě 163/2004 s firmou T-Mapy
spol. s r.o. a
schvaluje
1. smlouvu o zajištění servisní podpory 41/2020 firmy na TEES s firmou T-MAPY
spol. s r.o.,
2. dodatek číslo 9 ke smlouvě 163/2004 v předloženém znění s firmou T-Mapy
spol. s r.o.
Usnesení č. RM 20 14 31 03
Rada města po projednání návrhů na výběr přizvané osoby v rámci veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací statutárního města Děčín
schvaluje
přizvanou osobu Ing. Rodana Svobodu, jednatele firmy Eurodan, s.r.o., Marie
Cibulkové 394/19, Praha 4 - Krč, IČ: 273 78 802 v rámci veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací statutárního města Děčín - Městská knihovna Děčín,
K. Čapka 1441/3, Děčín I a Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín III., v celkové výši
66.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 14 34 01
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín - Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, a Lesního úřadu Děčín, příspěvková organizace, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Děčín s účinností od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 137/2020 – č. RO 160/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 20.219 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 20.219 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 20 14 35 02
Rada města projednala žádost paní E. P. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 119 na st. p. č. 299 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní E. P. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
145/38 v k. ú. Folknáře k rodinnému domu č. p. 119 na st. p. č. 299 v k. ú. Folknáře
dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 14 36 01
Rada města projednala informace k revitalizaci Labského nábřeží a
schvaluje
záměr revitalizace Labského nábřeží.
Usnesení č. RM 20 14 36 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 136/2020, tj. snížení výdajů § 3635 - ostatní (SEA, studie,
posudky, PD aj.) o 100 tis. Kč a zvýšení výdajů § 2212 - opravy a údržba MK, mostků,
propustků o 100 tis. Kč na výše uvedenou akci.
Usnesení č. RM 20 14 36 03
Rada města projednala projekt „Škola pro všechny II“ a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit realizaci projektu „Škola pro všechny II“ od 01.09.2020,
2. uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem se všemi základními
a mateřskými školami zřizovanými městem Děčín, vyjma ZŠ a MŠ Školní,
3. schválit přijetí dotace v předpokládané výši 31.373.426,77 Kč (95 %),
4. schválit zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín
v přepokládané minimální výši 1.651.232,99 Kč (5 %),
5. schválit zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok
2020 ve výši 4,2 mil. Kč.
Usnesení č. RM 20 14 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ a
schvaluje
návrh smlouvy o dílo s projekční kanceláří AZ Consult spol. s r.o., IČO: 445 67 430, se
sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace
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„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy,
V. etapa“ ve stupni pro provádění stavby (DPS) v souladu se zpracovanou studií
proveditelnosti „Odkanalizování okrajové části Březin“, dle cenové nabídky ze dne
19.06.2020 za částku 249.403,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 14 36 05
Rada města projednala návrh dodatku ke Smlouvě Z_S14_12_8120066902 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce
„Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ a
schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě Z_S14_12_8120066902 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Usnesení č. RM 20 14 36 06
Rada města projednala předložené informace k projektu „Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně havarijní stav části jižní zdi“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 315.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 14 36 07
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna
zdravotních zařízení“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0645/OR ze dne
26.08.2019 v hodnotě 180.600,71 Kč,
2. v souvislosti s pracemi uvedenými v bodě č. 1 o prodloužení doby realizace
stavebních prací o 14 kalendářních dní.
Usnesení č. RM 20 14 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 04.07.2020 do 27.07.2020.
Usnesení č. RM 20 14 36 09
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Výměna
střešního pláště zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020-0240/OR ze dne 28.04.2020, kterým se
snižuje cena o 8.590,00 Kč bez DPH, který obsahuje:
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1. prodloužení termínu realizace v rámci vnitřních prostor o 15 dnů. Z důvodu prací,
které nebyly součástí položkového soupisu prací a jsou nutné provést k řádnému
dokončení díla;
2. změny vymezené v souladu s § 222 odst. 4); 6) a 7) Zákona o zadávání veřejných
zakázek včetně odůvodnění.
Usnesení č. RM 20 14 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu na části pozemku
v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 761/96 v k. ú. Bynov o výměře
182 m2 s p. J. B. dohodou k 31.07.2020.
Usnesení č. RM 20 14 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 837/24 v k. ú Bynov o výměře 993 m2 za účelem užívání jako
zahrada pro manž. R. a M. P. za cenu 9.930 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 14 37 03
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
výpůjčku 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“, pro spol. Pod Chlumem s.r.o., Přístavní 114/2, Lovosice, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 14 37 04
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
výpůjčku částí 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“, pro manž. H. a V. V. na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 14 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku p. č. 115 v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 115 o výměře 548 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město, na zahradu, pro
paní M. V. za cenu 5.480 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 14 37 06
Rada města projednala opětovně návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín- Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky:
1. p. č. 112 o výměře 712 m2,
2. p. č. 115 o výměře 548 m2,
3. p. č. 117 o výměře 381 m2 vše v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 20 14 37 07
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 02 37 27 ze dne 24.1.2012 týkající se prodeje části
pozemku p. č. 2228/2 v k. ú. Podmokly v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 02 05 19 ze
dne 23.02.2012 týkající se prodeje části pozemku p. č. 2228/2 v k. ú. Podmokly v plném
znění z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 20 14 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2228/2, nově ozn. jako p. č. 2228/7
o výměře 1 492 m2 dle geometrického plánu č. 3345-153/2010, v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČO 49099469,
Přítkovská 1689, Teplice za cenu 431.580,00 Kč stanovenou dle znaleckého posudku
č. 1134-039/2020 ze dne 15.06.2020 vypracovaného znalcem Ing. Zdeňkem Ješetou +
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 20 14 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1557/8 v k. ú. Horní Oldřichov 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
části pozemku p. č. 1557/8 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
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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 14 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice n/L. a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 500/6 v k. ú. Boletice nad Labem 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
části pozemku p. č. 500/6 v k. ú. Boletice nad Labem 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 14 37 11
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, 1336/1, 1106, 1107, 1120/4, 1112/3,
1120/1, 1120/2, 803/3, 803/1, 698, 724/1, 817/1, 624, 827, 843, 623, 943, 1056,
1058, 1062/4, 1062/3, 929, 1027/1, 844/2, 844/1 v k. ú. Podmokly 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. 1484/1, 1484/2, 1322, 1336/1, 1106, 1107, 1120/4, 1112/3,
1120/1, 1120/2, 803/3, 803/1, 698, 724/1, 817/1, 624, 827, 843, 623, 943, 1056,
1058, 1062/4, 1062/3, 929, 1027/1, 844/2, 844/1 v k. ú. Podmokly 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 14 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1383/1 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
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2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1383/1 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 14 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 1234 v k. ú. Horní Oldřichov 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
části pozemku p. č. 1234 v k. ú. Horní Oldřichov 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 14 37 14
Rada města projednala žádost o snížení nájemného v domě s byty zvláštního určení a
neschvaluje
snížení nájemného za pronájem bytu č. 68 v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
pro nájemkyni bytu paní M. M. o 50 % zpětně od 06.01.2020.
Usnesení č. RM 20 14 37 15
Rada města projednala návrh na zatížení části pozemku v k. ú. Děčín věcným břemenem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín věcným břemenem služebnosti cesty,
dle geometrického plánu č. 2720-165/2020, pro oprávněného - vlastníka pozemku p. č. 123/3
v k. ú. Děčín, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 20 14 37 16
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat:
1. části pozemků p. č. 803/1, dle geometrického plánu č. 4338-160/2020 se jedná
o p. č. 803/10 o výměře 12 m2, p. č. 803/11 o výměře 2 m2 a p. č. 803/12 o výměře
3 m2 v k. ú. Podmokly;
2. část pozemku p. č. 821/3, dle geometrického plánu č. 4338-160/2020 se jedná
o p. č. 821/12 o výměře 94 m2 v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 20 14 37 17
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemku p. č. 777 v k. ú. Podmokly,
dle geometrického plánu č. 4338-160/2020 se jedná o p. č. 777/2 o výměře 4 m2
a p. č. 777/3 o výměře 3 m2, od spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV za cenu
2.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, do majetku města.
Usnesení č. RM 20 14 37 18
Rada města projednala návrh na výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků p. č. 821/1 a p. č. 822, dle geometrického
plánu č. 4338-160/2020 se jedná o p. č. 821/10 o výměře 87 m2, p. č. 821/11 o výměře 19 m2
a p. č. 822/2 o výměře 193 m2, vše v k. ú. Podmokly od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.,
28. října 3123/152, Moravská Ostrava, Ostrava, za cenu 89.700,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem, do majetku města.
Usnesení č. RM 20 14 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína, v rámci
realizace akce statutárního města Děčín „Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny - IV. etapa“ a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 332/2 o výměře 466 m2 a části p. č. 428/6 o výměře cca 300 m2
vše v k. ú. Březiny u Děčína pro spol. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, na dobu
určitou od 10.08.2020 do 31.12.2020, za nájemné 144.050,00 Kč, za účelem zařízení
staveniště, v rámci realizace akce „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště
Březiny - IV. etapa“.
Usnesení č. RM 20 14 37 20
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 334, 335, 336
ul. Litoměřická, Děčín III, o vydání souhlasného stanoviska s odstraněním keřů a umístěním
nájezdových ramp na pozemku p. č. 487 v k. ú. Děčín – Staré Město a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska s odstraněním
keřů a umístěním nájezdových ramp na částech pozemku p.č. 487 k.ú. Děčín – Staré Město
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. investor zajistí pravidelnou údržbu a případné opravy nájezdové plošiny na své
náklady,
3. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
4. po osazení nájezdové plošiny budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu,
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5. nájezdová plošina bude upevněna takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu uvolnění
povětrnostními vlivy,
6. nájezdová plošina nebude zasahovat do průchozího a průjezdního profilu stávajícího
chodníku,
7. kácení bude provedeno v souladu s vyhl. č. 189/2013 Sb. „Vyhláška o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení“,
8. kácení bude provedeno odborným způsobem,
9. likvidace rostlinné hmoty bude provedena v souladu s právními předpisy, a to vše
na vlastní náklady investora kácení,
10. dojde k odstranění nezbytné části živého plotu na p. p. č. 487 v k. ú. Děčín - Staré
Město z důvodu instalace nájezdové plošiny,
11. dojde k náhradní výsadbě keřů (v rozsahu dle domluvy zástupce OKD a žadatele).
Usnesení č. RM 20 14 37 21
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zřízení věcného břemene práva zřízení a provozování a údržby rozvodné skříně veřejného
osvětlení včetně příslušenství na části pozemku p. č. 142 v k. ú. Chrochvice v rozsahu
dle geometrického plánu č. 608-1620/2019 pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného - vlastníka pozemku p. č. 142 v k.ú. Chrochvice - manželů S. V. a H. V. za
cenu 500,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 20 14 37 22
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro objekt
č. p. 1940, ul. Jiřího z Poděbrad, na p. č. 2861/2 v k. ú. Podmokly 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. 2861/2 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro objekt č.p. 1940,
ul. Jiřího z Poděbrad, na p. č. 2861/2 v k. ú. Podmokly 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. 2861/2
v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 14 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 2162 a p. č. 2644/1 oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky
včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného - vlastníka
p. č. 2161/6 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 20 14 37 24
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 2162 a p. č. 2644/1 oba v k. ú. Podmokly, věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní přípojky včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav,
údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného - vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 14 37 25
Rada města projednala návrh na doplnění „Tabulky pro stanovení výše nájemného
v městských bytech“ schválené usnesením č. RM 19 20 37 20 ze dne 19.11.2019 a
schvaluje
doplnění usnesení „Tabulky pro stanovení výše nájemného v městských bytech“ schválené
usnesením č. RM 19 20 37 20 ze dne 19.11.2019 o byt č. 1 nacházející se v objektu
Jindřichova 337, Děčín IX a zařazení tohoto bytu do I. zóny v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 14 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu a provozu
sportovní haly č. 2017-0907/OMH ze dne 20.12.2017 vč. dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu a provozu sportovní haly č. 2017-0907/OMH
ze dne 20.12.2017 vč. Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018 uzavřené mezi statutárním městem
Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV a Basketbalovým klubem Děčín z.s.,
se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 14 37 27
Rada města projednala návrh na výjimku ze Směrnice č. 5-7 a návrh smlouvy o poskytování
služeb ostrahy majetku a osob a
schvaluje
1. výjimku ze Směrnice č. 5 -7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 7
výjimky z obecného postupu, bod 1 d),
2. smlouvu o poskytování služeb ostrahy majetku a osob uzavřenou mezi statutárním
městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 38 a G4S
Services s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Košince 2257/9, PSČ 18000, na dobu určitou
od 01.08.2020 do 31.12.2020, za cenu za jeden standardní týden poskytování
bezpečnostních služeb ve výši 22.680,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 14 37 28
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí služby dálkového přenosu informací
z ústředny EPS provozovatele EPS a ÚD ZDP na operační středisko HSZ Ústeckého kraje
pro objekt Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a
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schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS
provozovatele EPS a ÚD ZDP na operační středisko HSZ Ústeckého kraje pro objekt
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI mezi statutárním městem Děčín a AEC NOVÁK s.r.o.,
se sídlem Beethovenova 216/28, 400 01, Ústí nad Labem, IČO: 49097652 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 20 14 37 29
Rada města projednala havarijní stav skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě 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: Provizorní statické podepření havarijního stavu
skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě,
2. uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 206.950,00 Kč bez DPH (250.410,00 Kč vč. DPH)
s firmou StuccoTM - Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov,
IČO: 04874391.
Usnesení č. RM 20 14 38 01
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Děčín v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2020 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti Centra sociálních služeb Děčín, p.o. na rok
2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 14 38 02
Rada města projednala Dodatek č. 25 ke zřizovací listině CSS Děčín, příspěvkové
organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
CSS Děčín, zřízené statutárním městem Děčín s účinností od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 14 38 03
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to profesionální myčky
včetně dávkovače mycího prostředku a odpadového čerpadla a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to profesionální myčky na nádobí CO 501B DD včetně
dávkovače mycího prostředku a odpadového čerpadla v hodnotě do 50.000,00 Kč včetně
DPH.
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Usnesení č. RM 20 14 39 01
Rada města projednala změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Školní jídelny
Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace a
souhlasí
se zápisem školní jídelny - výdejny na adrese: Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI jako dalšího
místa poskytování školských služeb Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková
organizace s kapacitou 500 stravovaných od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 14 39 02
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín, jejichž metodické postupy sjednocuje odbor školství a kultury a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatky ke zřizovacím listinám těchto příspěvkových organizací
s účinností od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 14 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
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 25.155,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 5 žáků v období od 01.09.2020 do 30.06. 2021.
Usnesení č. RM 20 14 39 04
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín a po úpravě
schvaluje
výši odměn dle upravené důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 14 39 05
Rada města projednala opravu administrativní
č. RM 20 07 39 05 ze dne 07.04.2020 a

chyby

v usnesení

rady

města

schvaluje
opravu administrativní chyby v příjmení žadatele u bodu 13. z Kamil Novák na Kamil
Navrátil a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit opravu administrativní chyby v příjmení žadatele u bodu 13.
usnesení zastupitelstva města č. ZM 20 02 06 01 ze dne 23.04.2020 z Kamil Novák na Kamil
Navrátil.
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Usnesení č. RM 20 14 39 06
Rada města projednala návrh Upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci ředitele Městského divadla Děčín, příspěvková
organizace a
rozhodla
o předání Upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Městského divadla Děčín, příspěvková
organizace.
Usnesení č. RM 20 14 39 07
Rada města projednala návrh mimořádných finančních dotací spolkům pracujícím v oblasti
sportu pro rok 2020 a
rozhodla
poskytnout spolkům pracujícím v oblasti sportu mimořádnou finanční dotaci pro rok 2020 ve
výši do 50.000,00 Kč:
1. Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060, IČ: 661 10 556, název projektu č. 1:
„O pohár města Děčína - XX. ročník - závody agility“: 12.000,00 Kč, název projektu
č. 2: „Obnova překážek agility v důsledku změny předpisů Klubu agility ČR“: 0,00 Kč,
2. Společně pro lepší město z.s., IČ: 073 70 229, název projektu: „ABL - Aquapark
Benefiční liga 2020“: 30.000,00 Kč,
3. TJ JUNIOR ROMA Děčín z.s., IČ: 266 74 742, název projektu: „Sportujeme
společně“: 40.000,00 Kč,
4. CLIFF, s.r.o., IČ: 261 70 698, název projektu: „Adrenalin Challenge Race a Adrenalin
Challenge Kids“: 50.000,00 Kč,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádných dotací v roce 2020 subjektům
pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 14 39 08
Rada města projednala žádosti o mimořádnou finanční dotaci spolku pracujícímu v oblasti
sportovní činnosti pro rok 2020 a
rozhodla
poskytnout spolku pracujícímu v oblasti sportu mimořádnou finanční dotaci pro rok 2020
ve výši do 50.000,00 Kč:
Klub vodních motoristů Děčín, z.s., IČ: 682 98 374, žádost č. 1) projekt: „Tréninkový
maraton“ ve výši 0,00 Kč, žádost č. 2) projekty „2. kolo MČR FF 2020 slalom v Děčíně“,
„Reprezentace města na závodech MČR FF2020“ a „3. kolo MČR FF 2020 paralelní slalom“
ve výši 25.000,00 Kč a
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace pro uvedený spolek pracující
v oblasti sportovní činnosti v roce 2020 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 14 39 09
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo v rámci sportovně kulturní akce Tyršův Děčín a
schvaluje
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výjimku ze Směrnice č. 5 – 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle článku 7
odst. 1 d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele, na dodržení
postupu při zadávání veřejných zakázek na zajištění sportovně kulturní akce Tyršův
Děčín 2020 se spolkem Malá Paříž z.s., IČO: 013 35 081, Modlany 94, 417 13,
zastoupeného Mgr. Antonínem Moravcem a zároveň
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na zajištění sportovně kulturní akce Tyršův Děčín se spolkem
Malá Paříž z.s., IČO: 013 35 081, Modlany 94, 417 13.
Usnesení č. RM 20 14 42 01
Rada města projednala návrh na dokončení projektové dokumentace „Osvětlení Tyršova
mostu, zámku v Děčíně a zámečku na Pastýřské stěně“ a
schvaluje
pokračování dle uzavřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 20 14 42 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou Ústeckého kraje a
nedoporučuje
zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 20 14 42 03
Rada města projednala záměr na řešení sportovišť, cestiček a zeleně v parku Bažantnice a
schvaluje
záměr na řešení sportovišť, cestiček a zeleně v parku Bažantnice.

Ing. Vladislav Raška v. r.
člen rady města

Jaroslav Hrouda v. r.
pověřen výkonem pravomoci
primátora města
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