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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 18. srpna 2020
Usnesení č. RM 20 15 30 01
Rada města usnesením RM 20 14 30 03 zřídila oddělení Spisovna stavebního úřadu,
schválila nový Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín účinný
od 01.09.2020 a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu k zařazení oddělení Spisovna stavebního úřadu
a pracovních míst do organizační struktury odborů a oddělení v souladu s platným
Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 20 15 30 02
Rada města po projednání předloženého návrhu
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě 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
ICS Czech Republic, s.r.o, se sídlem K Hájům 1233/2, Praha-Stodůlky, IČ 08735531.
Usnesení č. RM 20 15 31 01
Rada města projednala návrh na aktualizaci územní energetické koncepce statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o podání žádosti o dotaci na vypracování aktualizace
územní energetické koncepce statutárního města Děčín včetně vypracování akčního plánu
k realizaci územní energetické koncepce statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 20 15 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 ods. 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 na Valné
hromadě Honebního společenstva Krásný Studenec, konané dne 02.09.2020 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 15 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 161/2020 – č. RO 178/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 1.336 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 1.336 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 15 35 02
Rada města projednala návrh na pověření k otevření elektronických nabídek v rámci zakázky
Dodavatel úvěru ve výši 150 mil. Kč, 250 mil. Kč a 350 mil. Kč vyhlášené v souladu
s § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
pověřuje
Ing. Marcelu Tomanovou k odšifrování a otevření elektronických nabídek pro výše uvedenou
veřejnou zakázku.
Usnesení č. RM 20 15 36 01
Rada města projednala informaci o možném navýšení dotace u akce „Domov pro osoby
se zvláštním režimem Křešice“ a
bere na vědomí
a
schvaluje
možnost navýšení dotace akce „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“
o 11.447.100,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 15 36 02
Rada města projednala předložené informace k projektu „Oprava střechy objektu kaple
sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 200.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 15 36 03
Rada města projednala akci „ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2021
v předpokládané výši 4 mil. Kč vč. DPH (3,3 mil. Kč bez DPH),
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
předpokládané výši 1.164 tis. Kč vč. DPH (962 tis. Kč bez DPH).
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Usnesení č. RM 20 15 36 04
Rada města projednala předložené informace k projektu „Restaurování Glorietu v Růžové
zahradě děčínského zámku“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 1.100.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 15 36 05
Rada města projednala návrh na odpis investic a
rozhodla
schválit odpis projektových dokumentací, tak jak jsou uvedeny v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 20 15 36 06
Rada města projednala informace o stavbách „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny“ a „Investice v části města Děčín – Horní Oldřichov“, v rámci
kterých se realizují mimo jiné kanalizační řady, tyto bere na vědomí a
rozhodla
o vybudování částí přípojek kanalizace ve veřejné části za hranici zpevněných částí
(komunikace, chodníků) na náklady investora staveb (statutární město Děčín) a
ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Děčín zajistit úpravu Zásad postupu statutárního města Děčín
při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů
na území statutárního města Děčín s termínem do října 2020.
Usnesení č. RM 20 15 36 07
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy interiéru nové
obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0386/PR ze dne 20.05.2019
v hodnotě -2.055,49 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 15 36 08
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) a odst. 6) ZZVZ o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
č. 2017-069/OR ze dne 22.09.2017, kterým se hodnota smlouvy snižuje o 186.437,45 Kč
bez DPH.

3

Usnesení č. RM 20 15 36 09
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 verze 8, k pořizování služeb,
materiálu a majetku města a
ruší
ke dni 31.08.2020 Směrnici č. 5 verze 7 vydanou radou města usnesením č. RM 17 11 36 05
a
vydává
Směrnici č. 5 verze 8, k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností
od 01.09.2020. Zároveň v souvislosti s touto Směrnicí ve věci administrování veřejných
zakázek a uzavírání smluv či objednávek
rozhodla
o udělení pravomoci jednotlivých vedoucích odborů až do výše 500 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 15 36 10
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Stavební úpravy DOZP Boletice“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení a
rozhodla
1. o vyloučení účastníků:
a) sanex cz, s.r.o., Čsl. armády 943/9, 40502 Děčín, IČO 28686292, pro nesplnění
podmínek dané zadávací dokumentací (maximální termín realizace),
b) Bajger, s.r.o., Gogolova 29/2, 400 04 Trmice, IČO 8701101, pro nesplnění podmínek
dané zadávací dokumentací (maximální termín realizace),
2. o zadání veřejné zakázky účastníkovi s nejvyšším počtem bodů - tj. ZEMPRA DC,
s.r.o., Vítězství 460, 40711 Děčín, IČO 25480065.
Usnesení č. RM 20 15 36 11
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“, a
bere na vědomí
předložené informace za období od 28.07.2020 do 13.08.2020.
Usnesení č. RM 20 15 36 12
Rada města projednala korespondenci doručenou na Magistrát města Děčín dne 10.08.2020
od společnosti STRABAG a. s. týkající se realizované akce „Obnova historické části
Podmokel - etapa C“ a tuto
bere na vědomí
a na základě proběhlé diskuze
pověřuje
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primátora města svoláním jednání se zástupci společnosti STRABAG a. s. a to za účasti
jeho, náměstků primátora a právních zástupců města s tím, že bude této společnosti zaslána
písemnost se sdělením, že smluvní vztah týkající se akce „Obnova historické části Podmokel
- etapa C“ je v současné době stanoven uzavřenou příslušnou smlouvou včetně jejích
dodatků.
Usnesení č. RM 20 15 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 683/57 v k. ú. Bynov o výměře cca 30 m2 pro K. F. pod kolnou
a jako zázemí, na dobu neurčitou, za cenu 1.200 Kč/rok.
Usnesení č. RM 20 15 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 926/1 o výměře 16 954 m2
a p. č. 927 o výměře 200 m2, vše v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 20 15 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 204 a 381 v k. ú. Chrochvice 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. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 204 a 381 v k. ú. Chrochvice 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 15 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemku p. č. 980/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 2 souběžných vodovodních přípojek 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 pozemků p. č. 1104/75 a 1104/78 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemku
p. č. 980/1 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
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a rekonstrukce 2 souběžných vodovodních přípojek 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 pozemků
p. č. 1104/75 a 1104/78 v k. ú. Děčín, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 15 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 2951/30 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě 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 15 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 2888/1, 2889/77, 2982, 2983, 3006/20, 3006/21, 3006/1,
3006/28, 3006/46, 3006/49, 3006/50, 3006/23, 3006/24, 3006/25, 3006/26, 3006/27,
3006/51, 3006/55, 3006/56, 3008/3, 3008/1, 3009/1, 3022 vše k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
plynárenského zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Kozinova+1“) včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení částí
pozemků p. č. 2888/1, 2889/77, 2982, 2983, 3006/20, 3006/21, 3006/1, 3006/28,
3006/46, 3006/49, 3006/50, 3006/23, 3006/24, 3006/25, 3006/26, 3006/27, 3006/51,
3006/55, 3006/56, 3008/3, 3008/1, 3009/1, 3022 vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (stavba „REKO MS Děčín – Kozinova+1“) 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 15 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 168/1 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. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 168/1 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,
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oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 15 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
1. pronájem pozemku p. č. 197/2 v k. ú. Děčín-Staré Město o výměře 924 m2
pod stavbou místní komunikace - točna autobusů MAD mezi státní organizací Správa
železnic, Dlážděná 1003/7, Praha 1 a statutárním městem Děčín, za roční nájemné
ve výši 41.580,00 Kč bez DPH, a
2. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku VS 6508004320 na pronájem pozemku
p. č. 197/2 v k. ú. Děčín-Staré Město o výměře 924 m2 pod stavbou místní
komunikace - točna autobusů MAD mezi státní organizací Správa železnic,
Dlážděná 1003/7, Praha 1 a statutárním městem Děčín, za roční nájemné ve výši
41.580,00 Kč bez DPH a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 197/2 v k. ú. Děčín-Staré Město o výměře
924 m2 pod stavbou místní komunikace - točna autobusů MAD bezúplatným převodem
od státní organizace Správa železnic, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234 do majetku
města.
Usnesení č. RM 20 15 37 09
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1277 v k. ú. Prostřední Žleb – v rámci
stavby „Veřejné osvětlení ul. Drážďanská a Pod Svahem“ pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988,
Bezručova 4219, 43003 Chomutov, za jednorázovou náhradu v částce stanovené
výnosovým způsobem podle vzorce: 28,75 Kč x výměra věcného břemene x 5 let,
celková cena pak bude minimálně 900,00 Kč + DPH podle platné sazby, a náklady
spojené s uzavřením smlouvy ve výši 600,00 Kč + DPH, a
2. uzavření Smlouvy č. 346/2020-POH o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu
- služebnosti na pozemku p. č. 1277 v k. ú. Prostřední Žleb – v rámci stavby „Veřejné
osvětlení ul. Drážďanská a Pod Svahem“ pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219,
43003 Chomutov, za jednorázovou náhradu v částce stanovené výnosovým
způsobem podle vzorce: 28,75 Kč x výměra věcného břemene x 5 let, celková cena
pak bude minimálně 900,00 Kč + DPH podle platné sazby, a náklady spojené
s uzavřením smlouvy ve výši 600,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 20 15 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 768/2 k. ú. Bynov o výměře 701 m2 za účelem užívání na zahradu
pro p. J. D. za cenu 1.201 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 20 15 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1521/1 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 20 15 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 287/3 o výměře 24 m2 a podíl ve výši
1/3 pozemku p. č. 287/2 o výměře 30 m2 vše v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. P. a M. F. za cenu 48.600,00 Kč + platná sazba DPH a ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 20 15 37 13
Rada města projednala nabídku ČVUT Praha na převod částí pozemků v k. ú. Děčín
do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p. č. 2912/3 nově dle geometrického
plánu ozn. jako 2912/4 o výměře 325 m2 a části pozemku p. č. 2221/6 nově dle
geometrického plánu ozn. jako 2221/11 o výměře 508 m2 vše v k. ú. Děčín bezúplatným
převodem od ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice do majetku
města.
Usnesení č. RM 20 15 37 14
Rada města projednala žádost společnosti One art spol. s r.o. se sídlem Praha 1,
Na Perštýně 342/1, IČO: 26513196, zastupující na základě plné moci uzavřené
dne 17.06.2020 paní Mgr. Jiřinu Mordačíkovou, IČO: 48261564, s místem podnikání
Jindřichova 337, Děčín IX a
schvaluje
převod nájemní smlouvy č. SNP 7/94 ze dne 10.02.1994 vč. následných dohod o změně
smlouvy o nájmu uzavřené s paní Mgr. Jiřinou Mordačíkovou, se sídlem Jindřichova 337,
Děčín IX-Bynov, IČO: 48261564 na paní Mgr. Pavlínu Grubovou, se sídlem
Thunská 1021/28, Děčín VI-Letná, IČO: 09269495, v souvislosti s převodem lékárny
v souladu s ustanovením § 2175 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. RM 20 15 37 15
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor SNP č. 7/94 a
neschvaluje
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zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor SNP č. 7/94 dne 10.02.1994
ve znění dohod, uzavřenou mezi městem Děčín a paní Mgr. Jiřinou Mordačíkovou, se sídlem
Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov, IČO: 48261564, na dobu určitou pěti let, za stávající
nájemné, vč. vložení inflační doložky, za účelem zachování provozu lékárny.
Usnesení č. RM 20 15 37 16
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného a
schvaluje
prominutí nájemného vč. souvisejících plateb za podnájem nebytového prostoru - restaurace
v objektu Zimního stadionu Oblouková 638/21, Děčín I, za období od 01.08.2020 do zahájení
provozu zimního stadionu, pro paní Lincovou Martinu, se sídlem Jeronýmova 792/9,
Děčín IV, IČO: 66104947 z důvodu probíhající rekonstrukce střešní krytiny.
Usnesení č. RM 20 15 37 17
Rada města projednala návrh na úpravu předpisu „Zásady zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým“ a
schvaluje
nové znění předpisu „Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města
Děčín k věcem nemovitým“ ve smyslu:
1. změny požadavků náležitostí k žádosti;
2. zrušení povinnosti zveřejňování záměru města zatížit nemovitosti;
3. doplnění úhrady za zřízení VB pro SVS a.s. v případě rekonstrukce sítí;
4. změna min. ceny za zřízení VB;
5. změna paušálního poplatku za vyhotovení smlouvy;
6. změna sazebníku úhrad, příloha č. 1 „zásad“ včetně doplnění samostatné ceny
za rozvodnou skříň;
7. úprava žádosti dle požadavku GDPR;
8. administrativní úpravy dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 15 37 18
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 20 14 37 19 ze dne 28.07.2020
v plném znění (z důvodu administrativní chyby) a 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
1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 14 37 19 ze dne 28.07.2020, týkající se
pronájmu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění (z důvodu administrativní
chyby),
2. 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 19.08.2020 do 31.12.2020, za nájemné 11.333,00 Kč,
za účelem zařízení staveniště, v rámci realizace akce „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa“.

9

Usnesení č. RM 20 15 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 6508001817
na pronájem pozemku p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 6508001817 ze dne 21.6.2017 na pronájem
části pozemku p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína od Správy železnic, st.org.,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město ve smyslu změny výše nájemného na částku
45 Kč/m2/rok bez DPH a změny doby nájmu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 15 37 20
Rada města projednala návrh doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a zřízení
věcného břemene a
schvaluje
doplnění usnesení rady města č. RM 20 09 37 30 ze dne 12.05.2020 týkající se prodeje částí
pozemků p. č. 1292, p. č. 1134/13 a p. č. 1267/2 v k. ú. Bělá u Děčína o text „a zatížení části
pozemku p. č. 1134/13 v k. ú. Bělá u Děčína, dle geometrického plánu č. 793-132/2019 nově
ozn. jako p. p. č. 1134/18 v k. ú. Bělá u Děčína, věcným břemenem služebnosti cesty, pro
oprávněného, tj. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, bezúplatně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 20 04 08 42
ze dne 25.06.2020 týkající se prodeje částí pozemků p. č. 1292, p. č. 1134/13 a p. č. 1267/2
v k. ú. Bělá u Děčína o text „a zatížení části pozemku p. č. 1134/13 v k. ú. Bělá u Děčína,
dle geometrického plánu č. 793-132/2019 nově ozn. jako p. p. č. 1134/18 v k. ú. Bělá
u Děčína věcným břemenem služebnosti cesty, pro oprávněného, tj. Povodí Ohře, s.p.,
Bezručova 4219, Chomutov, bezúplatně“.
Usnesení č. RM 20 15 37 21
Rada města projednala návrh doplnění usnesení rady města a zastupitelstva města a zřízení
věcného břemene a
schvaluje
doplnění usnesení č. RM 20 09 37 28 ze dne 12. 5. 2020 týkající se prodeje částí pozemků
p. č. 1291 a p. č. 1292 v k. ú. Bělá u Děčína o text „a zatížení části pozemku dle
geometrického plánu č. 793-132/2019 nově ozn. jako p. p. č. 1292/2 v k. ú. Bělá u Děčína
věcným břemenem služebnosti stezky, a to v rozsahu dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení č. ZM 20 04 08 40 ze dne 25.06.2020
týkající se se prodeje částí pozemků p. č. 1291 a p. č. 1292 v k. ú. Bělá u Děčína o text
„a zatížení části pozemku dle geometrického plánu č. 793-132/2019 nově ozn. jako
p. p. č. 1292/2 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem služebnosti stezky, a to v rozsahu
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného, tj. město Děčín,
bezúplatně“.
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Usnesení č. RM 20 15 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 117.597,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 15 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o souhlas s přijetím účelových darů a
souhlasí
s přijetím účelového daru od Aleše Ledvinky IČO 69410189 ve výši 60.000,00 Kč a od Jana
Bräuera IČO 65616642 ve výši 60.000,00 Kč. Oba dary jsou účelově určeny na podporu
a posílení personální infrastruktury trenérů zájmových útvarů florbalu, na další vzdělávání
trenérů v oblasti sportu a zvyšování si kvalifikace.
Usnesení č. RM 20 15 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
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 42.608,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 8 žáků v období od 01.09.2020 do 30.06.2021.
Usnesení č. RM 20 15 39 04
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace a
bere na vědomí
oznámení o mimořádném přerušení provozu Mateřské školy Děčín VI, Weberova 1535/16
v době od 23.07.2020 od 13:00 hodin do 24.07.2020, a to z organizačních a technických
příčin.
Usnesení č. RM 20 15 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, 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 22.172,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 5 žáků v období od 01.09.2020 do 30.06.2021.
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Usnesení č. RM 20 15 39 07
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci kulturní akce
Rogalo DC 2020 sjednanou mezi objednatelem statutárním městem Děčín, Mírové
nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 002 61 238 a zhotovitelem Malou Paříží, z.s., Modlany 94,
417 13, IČ: 013 35 081 a
schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2020.
Usnesení č. RM 20 15 39 08
Rada města projednala žádosti jednotlivých příspěvkových organizací spadajících
pod metodické vedení odboru školství a kultury a odboru životního prostředí o udělení
generálních výjimek z obecného postupu pro zadávání veřejných zakázek dle Směrnice
č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro nákup potravin a nápojů,
revizí technických zařízení a systémů, správy ICT sítí, a to pro všechny příspěvkové
organizace a v případě škol a školských zařízení pro nákup pojištění odpovědnosti
a majetku. Dále pro nákup kulturních akcí a představení pro Městské divadlo Děčín,
příspěvková organizace a Zámek Děčín, příspěvková organizace, nákup lektorských služeb
pro Městskou knihovnu Děčín, příspěvková organizace, nákup sazenic pro zalesnění pro
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace a nákup krmiv pro Zoologickou zahradu Děčín Pastýřská stěna, příspěvková organizace a
schvaluje
udělení těchto výjimek pro všechny příspěvkové organizace spadající pod metodické vedení
odboru školství a kultury a odboru životního prostředí pro nákup potravin a nápojů, revizí
technických zařízení a systémů a správy ICT sítí a v případě škol a školských zařízení pro
nákup pojištění odpovědnosti a majetku. Dále pro nákup kulturních akcí a představení pro
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace a Zámek Děčín, příspěvková organizace,
nákup lektorských služeb pro Městskou knihovnu Děčín, příspěvková organizace, nákup
sazenic pro zalesnění pro Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace a nákup krmiv pro
Zoologickou zahradu Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace, a to s účinností
od 01.09.2020.
Usnesení č. RM 20 15 39 09
Rada města projednala informaci o odložení termínu slavnostního ohňostroje v souvislosti
s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR a
bere na vědomí
odložení termínu pořádání slavnostního ohňostroje.
Usnesení č. RM 20 15 39 10
Rada města projednala návrhy smluv o vypořádání závazků se sportovním klubem
HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČ: 287 17 546, a se spolkem Karatedó Steklý, z.s., IČ: 661 02 014
a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o vypořádání závazků se sportovním
klubem HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČ: 287 17 546, a se spolkem Karatedó Steklý, z.s.,
IČ: 661 02 014.
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Usnesení č. RM 20 15 39 11
Rada města projednala mimořádnou žádost o dotaci Sportovního klubu Děčín, z.s.,
IČ: 005 24 417 ve výši nad 50.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné individuální dotace pro Sportovní
klub Děčín, z.s., IČ: 005 24 417, Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín na projekt
„Retoping ploch atletického stadionu“ ve výši 1.732.440,40 Kč a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro uvedený subjekt v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 15 42 01
Rada města projednala zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města
Děčín za rok 2019 a
bere na vědomí
zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města Děčín za rok 2019.
Usnesení č. RM 20 15 42 02
Rada města
schvaluje
„Pravidla“ o podrobnostech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území
města Děčína.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

13

