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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 1. září 2020
Usnesení č. RM 20 16 31 01
Rada města projednala návrh na prodej vozidla Městské police Škoda Roomster MP5DECIN
prostřednictvím internetové aukce a
schvaluje
prodej vozidla Škoda Roomster RZ MP5DECIN za 55.960,00 Kč včetně DPH společnosti
Audatex Systems s.r.o.
Usnesení č. RM 20 16 31 02
Rada města projednala žádost společnosti Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679, 76001
Zlín, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města na webových stránkách a tiskových materiálech společnosti Kvasar,
spol. s r. o.
Usnesení č. RM 20 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 179/2020 – č. RO 186/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 1.311 tis. Kč, výdajů roku 2020 o 2.611 tis. Kč a zvýšení financování roku
2020 o 1.300 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 16 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín“
v předpokládané hodnotě 2.954.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená s dílčích
kritérií:
• nejnižší nabídková cena (80 %)
• doba realizace (20 %, maximálně 40 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.

Usnesení č. RM 20 16 36 02
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Sanace suterénních zdí budovy
A1 Magistrátu města Děčín“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0796/OR ze dne
02.10.2019 v hodnotě 603.091,26 Kč bez DPH,
2. v souvislosti s pracemi uvedenými v bodě č. 1 o prodloužení doby realizace
stavebních prací o 20 kalendářních dní.
Usnesení č. RM 20 16 36 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Městské divadlo
Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí “ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2019-0229/OR
ze dne 20.05.2019, kterým se hodnota smlouvy zvyšuje o 359.937,95 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 16 36 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 188/2020, tj. snížení § 3631 - Úprava sítě VO - ul. V Hliništi,
Děčín VII - Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) - kap. část o 200 tis. Kč, snížení
§ 3639 - opravy majetku ve výpůjčce PO o 270 tis. Kč a navýšení § 3311 - Oprava poruch
nosných konstrukcí v Městském divadle Děčín, p. o. - kap. část o 470 tis. Kč na navýšení
hodnoty zakázky a technický dozor stavby.
Usnesení č. RM 20 16 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 14.08.2020 do 31.08.2020.
Usnesení č. RM 20 16 37 01
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 257/3 v k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. RM 20 16 37 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 895 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 20 16 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 334/18 o výměře 695 m2
v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 20 16 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 332 o výměře 2 944 m2,
případně jeho části o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Křešice
u Děčína.
Usnesení č. RM 20 16 37 07
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Krásný Studenec
a uzavření smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. nabytí pozemku p. č. 1592/1 o výměře 1 125 m2 v k. ú. Krásný Studenec pod stavbou
veřejně přístupné účelové komunikace, bezúplatným převodem od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha,
do majetku města a
2. uzavření smlouvy č. 06/U/Nov/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem
Děčín pro bezúplatný převod pozemku p. č. 1592/1 o výměře 1 125 m2 v k. ú. Krásný
Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, do majetku
města.
Usnesení č. RM 20 16 37 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Děčín-Staré
Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 21 37 13 ze dne 04.12.2018, týkající se prodeje
pozemku 711/6 v k. ú. Děčín-Staré Město, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 711/6 o výměře 1 195 m2 v k. ú. DěčínStaré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím pro spol. STAVMAT STAVEBNINY a.s.,
Pod Můstkem 884/6, Rudná, za cenu 956.000,00 Kč + ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 20 16 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1563 o výměře 194 m2, p. č. 107/2
o výměře 161 m2 a p. č. 107/1 o výměře 424 m2, vše v k. ú. Velká Veleň, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana P. Z. za kupní cenu 155.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 16 37 10
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrických
přípojek v pozemku p. č. 1659/1 v k. ú. Podmokly (kromě místa VPS D 49, vymezeného
územním plánem) a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrických přípojek v pozemku p. č. 1659/1
v k. ú. Podmokly (kromě místa VPS D 49, vymezeného územním plánem, ve kterém nebude
umístěna žádná stavba elektrického vedení), pro uživatele zahrad v ČZS ZO Máj, 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, neprodleně po dokončení stavby, doloží odboru místního hospodářství
zákres skutečného provedení trasy elektrické přípojky,
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 zahrádkářské osady,
12. před případným ukončením pronájmu z jakéhokoliv důvodu, uvede nájemce pozemek
do původního stavu (odstraní elektrické přípojky na své náklady).
Usnesení č. RM 20 16 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1250/48 v k. ú. Děčín,
za účelem umístění kiosku hlavního uzávěru plynu (HUP) a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/48 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 1 m2).
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Usnesení č. RM 20 16 37 13
Rada města projednala návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím ZDP (zařízení dálkového přenosu) na pult centralizované ochrany a o přijetí
opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany pro objekt
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI a
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím ZDP (zařízení
dálkového přenosu) na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení
zásahu jednotkou požární ochrany pro objekt Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI mezi
statutárním městem Děčín, Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300 a AEC NOVÁK s.r.o., se sídlem
Beethovenova 216/28, 400 01, Ústí nad Labem, IČO: 49097652.
Usnesení č. RM 20 16 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260 o výměře 164 m2 v k. ú. Nebočady,
se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši ¾ pro
p. J. K. a podíl ve výši ¼ pro manž. E. a J. K. za cenu 82.000,00 Kč + poplatek ve výši
nájemného za užívání pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady + platná sazba
DPH.
Usnesení č. RM 20 16 37 15
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pachtu pozemků
v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu č. 726/2,765/1 775/3-111/2014
ze dne 30.06.2014 o pachtu pozemků p. č. 726/2 o výměře 31 436 m2, p. č. 765/1 o výměře
9 237 m2 a p. č. 775/3 o výměře 26 611 m2 v k. ú. Vilsnice, s panem M. Š. dohodou ke dni
31.08.2020.
Usnesení č. RM 20 16 37 16
Rada města projednala návrh na propachtování pozemků v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
zveřejnění záměru města propachtovat pozemky p. č. 726/2 o výměře 31 436 m2, p. č. 765/1
o výměře 9 237 m2 a p. č. 775/3 o výměře 26 611 m2 v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 20 16 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku
v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje

5

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 276/33a-114/07 ze dne 18.07.2007
na pronájem části pozemku p. č. 276/33 o výměře 60 m2 v k. ú. Březiny u Děčína s paní
V. S. a s manž. C. a K. K. dohodou ke dni 31.08.2020.
Usnesení č. RM 20 16 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 276/33 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Březiny u Děčína
na zahradu pro paní J. D. za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 16 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1205/3 o výměře cca 653 m2
v k. ú. Děčín, jako zázemí k nemovitosti na pozemku p. č. 1202 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 20 16 39 01
Rada města projednala návrh dotace ve výši do 50.000,00 Kč subjektu, který působí
v oblasti kultury pro rok 2020 a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci subjektu, který působí v oblasti kultury pro rok 2020:
M. H. - „Koncert v čajovém klubu Ve Vlnách“: 5.000,00 Kč a o neuzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020 subjektu, který působí v oblasti kultury pro rok 2020
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 16 39 02
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
oznámení o prodloužení přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372 v době
od 24.08.2020 do 31.08.2020, a to z organizačních a technických příčin.
Usnesení č. RM 20 16 39 03
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
IČ: 006 73 692, Teplická 587/75, Děčín IV - Podmokly, 405 02, Děčín o souhlas
se spoluúčastí zřizovatele na přijetí dotace a
souhlasí
s přijetím dotace od Státního fondu kinematografie ve výši 164.000,00 Kč na projekt „Provoz
Kina Sněžník v Děčíně“ a spoluúčasti zřizovatele ve výši 44.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 20 16 39 04
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková
organizace o navýšení rozpočtu na rok 2020 a po úpravě
schvaluje
navýšení rozpočtu Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
o 110.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 16 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a po úpravě
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 187/2020, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 110 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3141 - ŠJ Jungmannova - navýšení příspěvku na provoz
o 110 tis. Kč na zajištění přepravy jídel do ZŠ Na Stráni.
Usnesení č. RM 20 16 39 06
Rada města v souvislosti s nutností technického a programového zajištění akce Děčínský
Advent 2020
schvaluje
realizaci akce Děčínský advent 2020 příspěvkovou organizací Zámek Děčín, Dlouhá jízda
1254, 405 02 Děčín 1, IČ: 000 78 867 v období od 29.11.2020 do 20.12.2020 a
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1,
IČ: 000 78 867, k zajištění organizace kulturní akce Děčínský advent 2020.
Usnesení č. RM 20 16 42 01
Rada města projednala darovací smlouvu k adopci dřevin v rámci projektu PaR 2018
Zatraktivnění jihozápadního Děčína a
schvaluje
darovací smlouvu k adopci dřevin v rámci projektu PaR 2018 Zatraktivnění jihozápadního
Děčína.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
náměstek primátora pro ekonomiku,
finance a majetek

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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