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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 22. září 2020
Usnesení č. RM 20 17 29 01
Rada města projednala návrh na nové nominace členů do odborných komisí Předsednictva
Svazu měst a obcí České republiky a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 13C 29 01 u Bezpečnostní komise
a Komise pro informatiku a
navrhuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů za statutární město Děčín do odborných komisí Předsednictva Svazu
měst a obcí České republiky tyto členy:
Bezpečnostní komise: PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA, ředitel Městské policie Děčín
Komise pro informatiku: Ing. Petr Hodboď, vedoucího odboru provozního a organizačního
Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 20 17 31 01
Rada města projednala žádost sdružení Skatepoard DC, o.s., Kladenská 295/26, Děčín,
o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města na propagačních materiálech akce GRAND OPENING DC
SKATEPARK, která se koná dne 03.10.2020 na multifunkčním sportovišti za zimním
stadionem.
Usnesení č. RM 20 17 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2021 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a
schvaluje
plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2021 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 20 17 32 02
Rada města projednala žádost Ing. Anny Lehké, členky zastupitelstva statutárního města
Děčín k provádění svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje

Ing. Annu Lehkou, členku zastupitelstva statutárního města Děčín k provádění svatebních
obřadů a užití primátorské insignie ve volebním období 2018-2022 (počínaje dnem
03.10.2020 do zániku mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Anna Lehká, zastupitelka statutárního města Děčín při svatebních obřadech
ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.10.2020 do zániku mandátu) užije
primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 20 17 34 01
Rada města
schvaluje
Plán těžby Lesního úřadu Děčín, p. o., na období 2020/2021.
Usnesení č. RM 20 17 35 01
Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020
a tyto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 20 17 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 190/2020 – č. RO 209/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 10.145 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 10.145 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 17 35 03
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 30.06.2020 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 17 35 04
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
v I. pololetí 2020 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 17 35 05
Rada města projednala žádost manželů A. a Š. J. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 144 na p. p. č. 316 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům A. a Š. J. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 317/1 v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. 144 na p. p. č. 316
v k. ú. Křešice u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 17 35 06
Rada města projednala žádost pana M. D. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 9 na st. p. č. 497 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu M. D. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 498 a st. p. č. 497 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 9 na st. p. č. 497
v k. ú. Vilsnice dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 17 35 07
Rada města projednala žádost manželů T. S. a D. S. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 113 na p. p. č. 385 v k. ú.
Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních
vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a o poskytnutí
účelové dotace manželům T. S. a D. S. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
385 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 113 na p. p. č. 385 v k. ú. Vilsnice,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 17 35 08
Rada města projednala žádost paní M. Z. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 216 na st. p. č. 624 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní M. Z. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
257/9 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 216 na st. p. č. 624 v k. ú. Bělá
u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 20 17 35 09
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele úvěru
ve výši 150 mil. Kč, 250 mil. Kč, 350 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín
a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 17 36 02
Rada města projednala materiál o provedení vynucené překládky podzemního vedení
veřejné komunikační sítě v majetku Vodafone Czech Republic a. s., v rámci stavby „Obnova
historické části Podmokel - etapa D, ul. Teplická“ a
rozhodla
1. o realizaci překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě,
2. o uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné
komunikační sítě, která je v majetku Vodafone Czech Republic a. s., IČ: 25788001,
DIČ: CZ25788001.
Usnesení č. RM 20 17 36 03
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IXBynov, zateplení ZŠ“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4, 5, 6 a 7) Zákona o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018-0438/OR ze dne 26.06.2018 v celkové
hodnotě -6.857,10 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 17 36 04
Rada města projednala předloženou evidenci veřejných zakázek za 1. pololetí roku 2020
zadávaných městem Děčín a jím zřízených PO a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 17 36 05
Rada města projednala zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2021 a
schvaluje
podání žádosti o zařazení akce obnovy Růžové zahrady do Programu záchrany
architektonického dědictví pro rok 2021. Přijetí příspěvku bude v případě jeho přiznání
projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 20 17 36 06
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Městské divadlo
Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ a
rozhodla
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v souladu s § 222 odst. 4) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2019-0229/OR
ze dne 20.05.2019, kterým se hodnota smlouvy zvyšuje o 136.263,71 Kč bez DPH
(164.879,09 Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 20 17 36 07
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 210/2020, tj. snížení výdajů § 3639 - opravy majetku ve výpůjčce
PO o 88 tis. Kč, snížení výdajů § 3631 - Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část o 77 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3311 - Městské
divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí - kap. část o 165 tis. Kč na dokončení
akce.
Usnesení č. RM 20 17 36 08
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. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0386/OR ze dne 20.05.2019, kterým se
celková cena snižuje o 342,80 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 17 36 09
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 01.09.2020 do 21.09.2020.
Usnesení č. RM 20 17 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku st. p. č. 358, jehož součástí je stavba č. p.
151, části pozemku p. č. 428/6, pozemku p. č. 332/2, vše v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 358 o výměře 1 239 m2,
jehož součástí je stavba č. p. 151, část pozemku p. č. 428/6 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, pozemek p. č. 332/2 o výměře 466 m2, vše v k. ú. Březiny
u Děčína.
Usnesení č. RM 20 17 37 03
Rada města projednala informaci o odstranění havárie vnitřní a venkovní vodovodní přípojky
v objektu Jindřichova 337, Děčín IX a
bere na vědomí
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postup při odstranění havárie vnitřní a venkovní vodovodní přípojky v objektu
Jindřichova 337, Děčín IX, výjimku ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, čl. 7 výjimky z obecného postupu čl. 1d), dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 17 37 04
Rada města projednala změnu návrhu 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 návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 14 37 26 ze dne 28.07.2020 v plném znění
z důvodu nových skutečností,
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu a provozu sportovní haly č. 20170907/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.
Usnesení č. RM 20 17 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 2915/1 a 137 oba 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
2. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků
p. č. 2915/1 a 137 oba 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 17 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemků p. č. 536, 2984 a 2992 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační
sítě 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. 536, 2984 a 2992 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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“.
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Usnesení č. RM 20 17 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemků p. č. 2984, 2994 a 2995 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační
sítě 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. 2984, 2994 a 2995 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě 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 17 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 2872, 2887, 2888, 2892, 2893, 2890/2 a 2871/2 vše
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodárenského zařízení (stavba „Děčín, 28. října, Nerudova, Labská,
Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, DC 007 304“) 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. 2872, 2887, 2888, 2892, 2893, 2890/2 a 2871/2 vše v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
vodárenského zařízení (stavba „Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova rekonstrukce vodovodu a kanalizace, DC 007 304“) 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 17 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a k. ú. Krásný
Studenec a
schvaluje
1. zatížení částí pozemku p. č. 1715 v k. ú. Podmokly a p. č. 306/14 a 1579/1 oba v k. ú.
Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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 zařízení,
za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemku
p. č. 1715 v k. ú. Podmokly a p. č. 306/14 a 1579/1 oba v k. ú. Krásný Studenec
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
telekomunikačního zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
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uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 17 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 54/10 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
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. č. 54/10 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 17 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemků p. č. 2959, 2962, 2965/10, 2963, 1063, 3003, 2961, 2965/6,
2984, 2992, 2995, 2986, 2999, 2988, 1062/3, 2959 vše v k. ú. Děčín věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné
komunikační sítě 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. 2959, 2962, 2965/10, 2963, 1063, 3003, 2961, 2965/6, 2984, 2992,
2995, 2986, 2999, 2988, 1062/3, 2959 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační sítě
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 17 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 1268/1 a 845/18 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu a kanalizace 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 17 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 100/2 v k. ú. Děčín - Staré
Město o výměře 1 038 m2.
Usnesení č. RM 20 17 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 945 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 20 17 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 721/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře cca 85 m2 za účelem
užívání na zahradu, zázemí k RD pro p. M. T. za cenu 170 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 17 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 797/2 v k. ú. Boletice nad Labem
o výměře cca 350 m2 za účelem zázemí k domu, pro vlastníka bytového domu.
Usnesení č. RM 20 17 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 11 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 20 17 37 18
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 3055/136 o výměře 11 m2 a část
pozemku p. č. 3055/34, dle geometrického plánu č. 4245-180/2019 nově
ozn. jako p. p. č. 3055/154 o výměře 1 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím do majetku p. Z. K. za cenu 10.800,00 Kč + ostatní náklady a
• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 3055/20, dle geometrického
plánu č. 4245-180/2019 nově ozn. jako p. p. č. 3055/151 o výměře 11 m2,
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v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím z majetku p. Z. K. za cenu
9.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 17 37 19
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Bělá
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 19/2-102/1995 ze dne 20.10.1995
na pronájem pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Bělá u Děčína s paní A. S. dohodou ke dni
30.06.2020.
Usnesení č. RM 20 17 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 19/2 o výměře 1 181 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu pro
manžele D. a V. R. za cenu 11.810 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 17 37 21
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 276/33 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Březiny u Děčína
na zahradu pro pana R. D. za cenu 1.200 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 17 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 108 v k. ú. Velká Veleň o výměře 324 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. M. P. za cenu 32.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 17 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM a ZM a prodej částí pozemku
v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 17 37 16 ze dne 08.10.2019 v plném znění,
z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 08 05 01 ze dne 24.10.2019
z důvodu nových skutečností a
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2. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u Děčína,
a to část o výměře cca 225 m2 za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod
a část o výměře cca 1 694 m2.
Usnesení č. RM 20 17 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína, v rámci
majetkoprávního vypořádání po dokončení akce „PD Údržby VT - Rajon 608
(Březinský potok ř.km 0,000 – 0,200)“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 294/1
(dle geometrického plánu č. 737-89/2015 se jedná o p. č. 294/26 o výměře 304 m2), část
pozemku p. č. 1057/6 (dle geometrického plánu č. 737-89/2015 se jedná o p. č. 1057/7
o výměře 191 m2) a část pozemku p. č. 292/9 (dle geometrického plánu č. 738-89/2015 se
jedná o p. č. 292/11 o výměře 26 m2), vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 20 17 37 25
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú.
Křešice u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 15 19 37 19 ze dne 03.11.2015, týkající se
prodeje části pozemku 845/2, dle geometrického plánu č. 522-99/2015 nově ozn. jako p. p. č.
845/3 o výměře 93 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, z původního textu „za cenu 74.400,00 Kč +
ostatní náklady“ na nový text „za cenu 12.741,00 Kč + ostatní náklady“ z důvodu nových
skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 1509 05 14 ze dne 26.11.2015, týkající se prodeje části pozemku 845/2,
dle geometrického plánu č. 522-99/2015 nově ozn. jako p. p. č. 845/3 o výměře 93 m2, v k. ú.
Křešice u Děčína, z původního textu „za cenu 74.400,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text
„za cenu 12.741,00 Kč + ostatní náklady“ z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 20 17 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú Lesná u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 549, dle geometrického plánu
č. 281-189/2019 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 1 m2 a díl „c“ o výměře 5 m2, v k. ú. Lesná
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manž. J. a V. K. za cenu 3.000,00 Kč +
ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 20 17 37 27
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 376/2 o výměře 182 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele J. a A. A. za cenu 54.600,00 Kč
+ ostatní náklady + DPH.
Usnesení č. RM 20 17 37 28
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města pronajmout část pozemku p. č. 3600/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 20 17 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3600/1 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 20 17 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 596 o výměře 549 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 20 17 37 31
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 304 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 20 17 37 32
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1258/4 o výměře 66 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem z majetku ČR – Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, do majetku
města.
Usnesení č. RM 20 17 37 33
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 3536/3 o výměře 3 080 m2 v k. ú.
Podmokly z majetku spol. České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, Praha, do majetku
města za cenu 450.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 20 17 37 34
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
1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 15 37 15 ze dne 18.08.2020 v plném znění,
2. 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 tří let, za účelem zachování provozu lékárny, za stávající nájemné
s tím, že po uplynutí doby nájmu se změní doba nájmu na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou šest měsíců, za nájemné platné pro dané období.
Usnesení č. RM 20 17 37 35
Rada města projednala havarijní stav skalního bloku pod stavbou Glorietu v Růžové zahradě
a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 8, odst. 1.) písmene e) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele pro akci: Statické zajištění skalního masívu pod Glorietem
v Růžové zahradě,
2. uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 948.833,00 Kč bez DPH (1.148.087,93 Kč
vč. DPH) s firmou AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 25033514.
Usnesení č. RM 20 17 38 01
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,
Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín 6, panu J. Š., a to z důvodů trvalého pobytu mimo
město Děčín.
Usnesení č. RM 20 17 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. 38
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 17 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 50
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 17 38 04
Rada města projednala návrh na schválení nových „Pravidel statutárního města Děčín pro
přidělování bytů zvláštního určení“, a
schvaluje
nová „Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení“ s účinností
od 22.09.2020, která
ruší
„Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení v domech
s pečovatelskou službou a obytných místností v ubytovně pro seniory“ schválená usnesením
rady města č. RM 15 13A 38 01 ze dne 21.07.2015, a
bere na vědomí
vzory žádosti a smluv, které jsou přiloženy k tomuto materiálu, a které budou průběžně
upravovány odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín dle platné
legislativy a interních předpisů statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 20 17 38 05
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to za účelem nákupu
43 ks polohovacích lůžek v rámci nutného technického vybavení a
souhlasí
s pořízením investičního majetku z investičního fondu na nákup 43 ks polohovacích lůžek
v rámci nutného technického vybavení v hodnotě do 1.200.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 17 39 01
Rada města projednala informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace a
bere na vědomí
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přerušení provozu MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 178 z technických příčin dne 23.09.2020 a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky základní školy dne 23.09.2020 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 20 17 39 02
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy
Děčín VIII, Vojanova 178/12 a Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5
o udělení souhlasu s realizací projektů podaných v rámci Výzvy č. 02_20_080_Šablony III a
souhlasí
s realizací projektu „Inkluze a my II“ v celkové výši 952.817,00 Kč pro Základní školu
a Mateřskou školu Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a s realizací
projektu „Společné vzdělávání III“ v celkové výši 1.352.342,00 Kč pro Základní školu
a Mateřskou školu Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 20 17 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením průmyslové pračky v předpokládané výši 78.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 17 39 04
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova
1474/11, příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu MŠ Děčín VI, Moskevská od 03.09.2020 do 13.09.2020 a přerušení
provozu MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec 131
a MŠ Děčín IV, Thunská 1303/4 od 07.09.2020 do 16.09.2020 z organizačních příčin.
Usnesení č. RM 20 17 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením multifunkční kopírky v předpokládané výši 57.257,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 17 39 06
Rada města projednala záměr způsobu přepravy jídel ze Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 3 do Školní jídelny - výdejny Děčín VI, Na Stráni 879/2 a
schvaluje
od 01.01.2021 záměr přepravovat jídla externí firmou.
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Usnesení č. RM 20 17 39 07
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací Základní školy Děčín XXXII, Míru
152, Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5 a Základní školy a Mateřské
školy Děčín IX, Na Pěšině 330 o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor - tělocvičen ve školním roce 2020/2021:
• Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
− Basketbalový klub Děčín 4,5 hodiny týdně (07.09.2020 – 30.06.2021)
− Dům dětí a mládeže Děčín 3 hodiny týdně (14.09.2020 – 31.05.2021)
− Cvičení seniorek 2 hodiny týdně (08.09.2020 – 30.06.2021)
− TJ Spartak Boletice nad Labem 8 hodin týdne (01.11.2020 – 31.03.2021)
− M. M. – florbal 1,5 hodiny týdně (01.10.2020 - 31.03.2021)
− M. M. – mažoretky 2 hodiny týdně (25.09.2020 – 21.05.2021)
Tělocvična nová budova 220 Kč/hod. Tělocvična stará budova 120 Kč/hod. Stará
tělocvična 270 Kč/hod.
• Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
− VSK Spartak Děčín: pronájem haly 7,5 hodin týdně, cena 440 Kč/1 hod. smlouva
ze dne 31.08.2020 – 30.04.2021
− JOGA KLUB Děčín: pronájem tělocvičny 1,5 hodin týdně, cena 160 Kč/1 hod.
smlouva ze dne 31.08. 2020 – 25.06.2021
− Sportovní klub Děčín: pronájem haly 3 hodiny týdně, cena 440 Kč/1 hod. smlouva
ze dne 31.08.2020 – 31.05.2021
− Dům dětí a mládeže Děčín IV: pronájem haly 6,5 hodin týdně, cena 440 Kč/1 hod.
smlouva ze dne 31.08.2020 – 31.05.2021
− Basketbalový klub Děčín: pronájem haly 1,5 hodin týdně, cena 440 Kč/1 hod.
smlouva ze dne 11.09. 2020 – 25.06.2021
− H. I. Děčín: pronájem tělocvičny 1,5 hodin týdně, cena 160 Kč/1 hod. smlouva ze dne
31.08.2020 – 25.06.2021
− P. Z. Děčín: pronájem haly 1,5 hodin týdně, cena 440 Kč/1 hod. smlouva ze dne
18.09.2020 – 30.04.2021
− SK Kraso Děčín: pronájem tělocvičny 1 hodinu týdně, cena 160 Kč/1 hod. smlouva
ze dne 15.09.2020 do 25.06.2021
− F. Děčín: pronájem haly 1 hodina týdně, cena 440 Kč/1 hod. smlouva ze dne
07.09.2020 – 25.06.2021
− Sportovní klub Atletika pro děti: pronájem hřiště 5 hodin týdně, cena 205 Kč/1 hod.
smlouva ze dne 14.09.2020 – 25.06.2021
− Veselá věda Jablonec n/Nisou: pronájem učebny 1 hodina týdně, cena 160 Kč/1 hod.
smlouva 15.09.2020 do 30.06.2021
• Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace.
− TJ UNION Děčín, o. s. 6 hodin týdně, cena 320,00 Kč (11/2020 – 03/2021)
− Fotbalová akademie P. Voříška, o. s. 15 hodin týdně, cena 320,00 Kč (11/2020 –
03/2021)
− J. J. 1 hodina týdně, cena 320,00 Kč (10/2020 – 04/2021)
− R. L. 1 hodina týdně, cena 320,00 Kč (10/2020 – 04/2021).
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Usnesení č. RM 20 17 39 08
Rada města projednala žádosti Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace a Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace o schválení zřízení nové pracovní pozice - bezpečnostní pracovník školy a
schvaluje
zřízení nové pracovní pozice - bezpečnostní pracovník školy v Základní škole Děčín XXXII,
Míru 152, příspěvková organizace a Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace hrazené ze schváleného příspěvku zřizovatele.
Usnesení č. RM 20 17 39 09
Rada města projednala informaci ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
z technických příčin dne 15.09.2020.
Usnesení č. RM 20 17 42 01
Rada města projednala záměr realizace projektu „Inteligentní zastávky“ a
schvaluje
záměr realizace projektu „Inteligentní zastávky“.
Usnesení č. RM 20 17 42 02
Rada města projednala záměr realizace výstavby parkovacího domu Maroldova ul.,
na pozemku p. č. 7/1, p. č. 16/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
záměr realizace výstavby parkovacího domu Maroldova ul., na pozemku p. č. 7/1, p. č. 16/1
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 20 17 42 03
Rada města projednala záměr realizace projektu: “Vybavenost parkovišť“ a
schvaluje
záměr realizace projektu: “Vybavenost parkovišť“.
Usnesení č. RM 20 17 42 04
Rada města projednala záměr vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
v ul. Chelčického x Máchovo nám. a ul. Duchcovská a
schvaluje
záměr vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ul. Chelčického x Máchovo
nám. a ul. Duchcovská.
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Usnesení č. RM 20 17 42 05
Rada města projednala záměr vybudování lávky přes náhon ze Zámeckého rybníka
u Mariánské louky a
schvaluje
záměr realizace výstavby lávky přes náhon ze Zámeckého rybníka u Mariánské louky.
Usnesení č. RM 20 17 42 06
Rada města projednala záměr na realizaci Revitalizace prostor na Pastýřské stěně a
schvaluje
záměr na realizaci Revitalizace prostor na Pastýřské stěně.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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