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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 6. října 2020
Usnesení č. RM 20 18 29 01
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 22. října 2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 20 18 29 02
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání zasedání XXX. Sněmu DSO Euroregionu Labe dne 15.10.2020 a
ponechává
hlasování na zasedání XXX. Sněmu DSO Euroregionu Labe zcela v dispozici zástupce
města.
Usnesení č. RM 20 18 31 01
Rada města projednala návrh Směrnice č.19-7 Provoz autodopravy a
schvaluje
Směrnici č.19-7 Provoz autodopravy.
Usnesení č. RM 20 18 31 02
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu 28.října, Děčín I - místnost 1. podzemního podlaží
budovy B1 o ploše 24 m², pro JAW.cz s.r.o.,Slovanská 861/140, Děčín IV-Letná, zastoupená
jednatelem Ludvíkem Nesnídalem, na dobu určitou v trvání deseti let, za nájemné
dle „Zásad“ + úhrada nákladů za služby za účelem umístění IT technologie pro obsluhu
datové sítě a nájemní smlouvu v předloženém znění.

Usnesení č. RM 20 18 31 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí peněžitého daru a
schvaluje
1. poskytnutí peněžitého daru fyzickým osobám, které nejsou zaměstnanci Magistrátu
města Děčín a vykonávaly funkci předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové
volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu
České republiky, které se konaly ve dnech 02.-03.10.2020, ve výši 220,00 Kč,
2. vzorovou darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru fyzickým osobám, které
nejsou zaměstnanci Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 20 18 34 01
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p. o.,
Žižkova 1286/15, Děčín IV, IČO 00078921, o udělení souhlasu zřizovatele k nákupu
malotraktoru a zároveň vyřazení hmotného majetku, přesahujícího svou pořizovací hodnotou
či nedosahujícího stářím majetku hranici stanovenou pro pořízení či vyřazení v kompetenci
ředitele Zoo Děčín a po úpravě
schvaluje
1. pořízení majetku - „malotraktoru“ – ve výši 377 tis. Kč,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání zakázek malého
rozsahu a ze Směrnice č. 5-8 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
na výběr dodavatele,
3. vyřazení majetku – „malotraktoru TZ 4K“ - odprodej, případně likvidace,
v rozsahu dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 20 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 211/2020 – č. RO 217/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 1.195 tis. Kč, výdajů roku 2020 o 1.195 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 18 35 02
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s paní M. G. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 18 35 03
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s paní I. P. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 20 18 35 04
Rada města projednala žádost paní L. T. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní L. T. za poplatek
z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. Zelená 380/33, Děčín III ve výši
421.013,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 42.101,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 18 35 05
Rada města projednala žádost paní P. D. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 2065 na p. p. č. 1334/2 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní P. D. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
1334 a 1335 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č. p. 2065 na p. p. č. 1334/2 v k. ú.
Podmokly dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 18 35 06
Rada města projednala návrh na odpis nedokončeného dlouhodobého majetku a
rozhodla
schválit odpis nedokončeného dlouhodobého majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 20 18 36 01
Rada města projednala dokument Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 –
2027 a Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů a
doporučuje
zastupitelstvu města oba dokumenty schválit.
Usnesení č. RM 20 18 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Chodníky a veřejné
osvětlení podél silnice I/13 a
schvaluje
realizovat chodníky v úseku ul. Pivovarská od Revolučního náměstí ke křižovatce
ul. Pivovarská a ul. Teplická (u Ovčího můstku) z dlažby z přírodního kamene a po úpravě
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - podlimitní otevřené řízení;
2. zakázka dělená na 3 části;
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3. hodnotící kritérium shodné u všech částí - ekonomická výhodnost nabídky složená
z dílčích kritérií - nabídková cena 70 %, kvalita týmu 5 %, doba realizace 15 %,
zvýhodnění v případě nabídky k další části zakázky max. 10 %;
4. zadávací dokumentaci včetně návrhů smluv.
Usnesení č. RM 20 18 36 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Klimatizace
a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) a odst. 5) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 2020-0533/OR ze dne 10.07.2020, kterým se hodnota smlouvy zvyšuje o 233.394,00 Kč
bez DPH (282.406,74 vč. DPH).
Usnesení č. RM 20 18 36 04
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 218/2020, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 203 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3311 - Městské divadlo Děčín – Klimatizace a odvětrávání
divadelního sálu Městského divadla Děčín - kap. část o 203 tis. Kč na dokončení akce.
Usnesení č. RM 20 18 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 22.09.2020 do 05.10.2020.
Usnesení č. RM 20 18 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Domov pro osoby se
zvláštním režimem Křešice“ a po úpravě
schvaluje
1. rozdělení této veřejné zakázky na části s názvy:
• 1. část - Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu
– předpokládaná hodnota 84 mil. Kč bez DPH;
• 2. část – Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu –
nábytek – předpokládaná hodnota 5,7 mil. Kč bez DPH;
2. vyhlášení této zakázky v režimu otevřeného podlimitního řízení;
3. složení jistoty:
• první část 1 mil. Kč;
• druhá část 100 tis. Kč;
4. hodnotící kritérium:
• první část (stavební úpravy) – 80 % nabídková cena v Kč bez DPH, 15 % termín
realizace (max. 637 dnů); 5 % odbornost týmu;
• druhá část – nábytek, nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH;

4

5. zadávací dokumentaci včetně návrhů mluv.
Usnesení č. RM 20 18 36 07
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. 4 ke smlouvě o dílo č. 2020-0240/OR ze dne 28.04.2020, kterým
se snižuje cena o 36.650,00 Kč bez DPH, který obsahuje změny vymezené v souladu
s § 222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek včetně odůvodnění.
Usnesení č. RM 20 18 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 62/1 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 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku
p. č. 62/1 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 18 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zatížení části pozemků p. č. 595 a 1022/1 oba v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (DC 007 325, Děčín, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu) 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. 595 a 1022/1 oba v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (DC 007 325,
Děčín, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu) 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 18 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. zatížení části pozemku p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy a trubek HDPE 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“ a
2. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku
p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy a trubek HDPE 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 18 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1391/19 o výměře 570 m2
a st. p. č. 357 o výměře 59 m2 obojí v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 20 18 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem částí
pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem částí
pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Prostřední Žleb pro stavbu „Optimalizace trať. úseku Děčín
východ (mimo) - Děčín – Prostřední Žleb (mimo)“ ve smyslu rozšíření předmětu nájmu
o pozemky pro dočasný zábor, a to o části pozemků p. č. 673/1 o výměře cca 1 240 m2,
p. č. 673/2 o výměře cca 73 m2, p. č. 673/3 o výměře cca 252 m2, p. č. 733/1 o výměře
cca 5 m2, p. č. 737/4 o výměře cca 41 m2, p. č. 737/5 o výměře cca 185 m2, p. č. 3000
o výměře cca 1 183 m2, navýšení výměry u pozemku p. č. 2891/3 z původní výměry 151 m2
celkem na 310 m2 a u pozemku p. č. 2991 z původní výměry 132 m2 celkem na 151 m2, dále
ve smyslu zúžení předmětu nájmu vypuštěním částí pozemků p. č. 507/1 o výměře
cca 12 m2 a p. č. 668 o výměře cca 52 m2 vše v k. ú. Děčín, zúžení předmětu nájmu
snížením výměry u pozemku p. č. 1345 z původní výměry cca 203 m2 nově na cca 111 m2
v k. ú. Prostřední Žleb a s tím související změny výše ročního nájemného z původní výše
65.610 Kč/rok nově na 200.295 Kč/rok.
Usnesení č. RM 20 18 37 07
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 532 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město pro
spol. Auto Anex s.r.o., Žerotínova 378/9, Děčín III, za účelem využití výlučně jako místo
na parkování pro nabíjení vozidel na veřejné el. dobíjecí stanici, na dobu určitou,
a to po dobu trvání nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 532 v k. ú. DěčínStaré Město, která bude uzavřena za účelem vybudování veřejné el. dobíjecí stanice.
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Usnesení č. RM 20 18 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 837/1 o výměře 3 410 m2,
p. č. 837/39 o výměře 1 063 m2 a p. č. 837/44 o výměře 978 m2 vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 20 18 37 09
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 803/1 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku 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, společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu 5.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 18 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 821/3 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části 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, společnosti
ČEZ Korporátní služby s.r.o., 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, Ostrava, za cenu
28.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 18 37 11
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 21 37 21 ze dne 03.12.2019, týkající
se směny pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy,
z původního textu „z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, za cenu 2.466.243,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „z majetku ČR – Lesy
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.722.989,00 Kč +
ostatní náklady", z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 19 10 06 07 dne 12.12.2019, týkající se směny pozemků mezi statutárním městem
Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy, z původního textu „z majetku ČR – Lesy
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.466.243,00 Kč +
ostatní náklady“ na nový text „z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova
1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.722.989,00 Kč + ostatní náklady", z důvodu nových
skutečností.
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Usnesení č. RM 20 18 37 12
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 848/3 a 1301/6, dle geometrického
plánu č. 819-54/2019 nově ozn. jako p. p. č. 848/6 o výměře 262 m2 a p. p. č. 848/8
o výměře 103 m2, v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí
Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 55.000,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 20 18 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 14/1 (nově dle geometrického plánu
č. 612-232/2020 ozn. jako p. č. 14/20) v k. ú. Chrochvice o výměře 295 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro spol. PARS Děčín s.r.o., Slovanská 898/44, Děčín IV,
za cenu 236.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 18 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 3658/4 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a trubek HDPE 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 části pozemku
p. č. 3658/4 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství
a trubek HDPE 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 18 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 14/1 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“.
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Usnesení č. RM 20 18 37 16
Rada města projednala žádost Diakonie ČCE - středisko Praha, se sídlem
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 o převedení smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 5/2012/SBF - OMH a
schvaluje
zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 5/2012/SBF - OMH ze dne
29.08.2012 ve znění dodatku, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a Diakonií ČCE středisko Praha, Praha Stodůlky, Vlachova 1502/20, IČO: 62931270, formou dodatku č. 2
a to tak, že novým nájemcem bude Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů
a služeb Praha, Žižkov, Čajkovského 1640/8, IČO: 48136093.
Usnesení č. RM 20 18 37 17
Rada města projednala žádost o bezplatné využití pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Podmokly
(areál býv. letního kina Bažantnice) a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže vydáním souhlasného
stanoviska k bezplatnému využití pozemku p. č. 2833/2 v k. ú. Podmokly (areál býv. letního
kina Bažantnice) panu K. N. za účelem konání jednodenního rockového festivalu, spojeného
s charitativní akcí dne 21.08.2021, za podmínek:
1. žadatel instaluje mobilní podium před současným podiem, které zabezpečí tak, aby
byl zamezen vstup na stávající podium, které je v havarijním stavu,
2. žadatel přebírá veškerou zodpovědnost za dění a bezpečnost v době konání
koncertu,
3. vlastník statutární město Děčín nebude odpovídat za škody vzniklé na majetku
žadatele,
4. po skončení akce bude areál uklizen od odpadků na náklady žadatele.
Usnesení č. RM 20 18 37 20
Rada města projednala předložený návrh ceníku na pronájem kurtů a ubytování v objektu
sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V a
bere na vědomí
ceník na pronájem kurtů a ubytování sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V.
Usnesení č. RM 20 18 37 21
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Kortuse o prominutí závazku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí závazku vyplývajícího ze smlouvy o nájmu
nemovitostí a věcí movitých č. 01/OMH/2014 ze dne 13.12.2013, dodatku č. 1 ze dne
30.08.2014 a dodatku č. 2 ze dne 27.02.2019 uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a panem Jaroslavem Kortusem, se sídlem 28. října 661/4, Děčín I, IČO: 49067141 ve výši
120.000,00 Kč, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijetím krizových opatření.

9

Usnesení č. RM 20 18 37 22
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Kortuse o změnu smlouvy o nájmu
nemovitostí a věcí movitých a
neschvaluje
zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 01/OMH/2014
ze dne 13.12.2013, vč. dodatku č. 1 ze dne 30.08.2014 a dodatku č. 2 ze dne 27.02.2019
uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a panem Jaroslavem Kortusem, se sídlem
28. října 661/4, Děčín I, IČO: 49067141, čl. VI. Provozní povinnosti nájemce, bod 1.f), g)
a to tak, že smlouvy s dodavatelem el. energie a plynu budou uzavřeny a hrazeny
statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 20 18 37 23
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Kortuse k provozování SD Střelnice a
neschvaluje
uzavření objednávky na zajištění správy areálu SD Střelnice a zajištění všech případných
akcí po dobu nezbytně nutnou, do vyřešení krizové situace v rámci vyhlášení nouzového
stavu a uzavření areálu SD Střelnice, maximálně však do ukončení nájemního vztahu,
ve výši 50.000,00 Kč bez DPH/měsíc, pro pana Jaroslava Kortuse, se sídlem 28. října 661/4,
Děčín I, IČO: 49067141.
Usnesení č. RM 20 18 37 24
Rada města projednala žádost pana Jaroslava Kortuse k provozování SD Střelnice a
schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 01/OMH/2014 ze dne 13.12.2013,
vč. dodatku č. 1 ze dne 30.08.2014 a dodatku č. 2 ze dne 27.02.2019 uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a panem Jaroslavem Kortusem, se sídlem 28. října 661/4,
Děčín I, IČO: 49067141 dohodou ke dni 31.10.2020.
Usnesení č. RM 20 18 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020.
Usnesení č. RM 20 18 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 40.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 45
o velikosti 40 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do bytu zvláštního
určení, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
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Usnesení č. RM 20 18 39 01
Rada města projednala informaci Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
pořízení nového plynového kotle 150 l do školní jídelny přímým nákupem ve výši
146.400,00 Kč s DPH z důvodu havárie stávajícího kotle a nutnosti zajistit chod školní
jídelny.
Usnesení č. RM 20 18 39 02
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy
Děčín IV, Máchovo nám. a Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12
o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor - tělocvičen a bazénu ve školním roce
2020/2021:
•

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace:
Dům dětí a mládeže Děčín: pronájem tělocvičny, 2 hodiny týdně, cena 270 Kč/h,
smlouva 01.10.2020 do 30.06.2021

•

Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková
organizace:
Dům dětí a mládeže Děčín: pronájem tělocvičny, 12 hodin týdně, cena 370 Kč/h,
smlouva 01.10.2020 - 31.05.2021
BK Děčín: pronájem tělocvičny, 3 hodiny týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 01.09.2020 30.06.2021
Z. M.: pronájem tělocvičny, 1 hodina týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 03.11.2020 31.03.2021
F. P.: pronájem tělocvičny, 3 hodina týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 01.10.2020 31.05.2021
SK Dumbo Děčín - V. V.: pronájem tělocvičny, 1,5 hodiny týdně, cena 370 Kč/h,
smlouva 18.09.2020 - 28.05.2021
S. V.: pronájem tělocvičny, 1 hodina týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 14.09.2020 28.06.2021
Plavecký klub Děčín - M.: pronájem bazénu, 2,5 hodiny týdně, cena 370 Kč/h,
smlouva 01.09.2020 - 30.06.2021
B. L.: pronájem tělocvičny, 1,5 hodina týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 14.09.2020 28.06.2021
M. S.: pronájem taneční místnosti, 3 hodiny týdně, cena 100 Kč/h, smlouva
01.10.2020 - 30.06.2021
P. A.: pronájem taneční místnosti, 1 hodina týdně, cena 100 Kč/h, smlouva
01.09.2020 - 31.08.2021
ZŠ a MŠ Na Pěšině - S. M.: pronájem bazénu, 2 hodiny týdně, cena 370 Kč/h,
smlouva 01.09.2020 - 30.06.2021
Ferox: pronájem tělocvičny, 1,5 hodiny týdně, cena 370 Kč/h, smlouva 01.09.2020 30.06.2021
TJ Slavoj - J. T.: pronájem tělocvičny, 1,5 hodiny týdně, cena 370 Kč/h, smlouva
01.09.2020 - 15.04.2021.
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Usnesení č. RM 20 18 39 03
Rada města projednala žádost o mimořádnou finanční dotaci spolku pracujícímu v oblasti
sportovní činnosti pro rok 2020 a
rozhodla
poskytnout spolku Potápěčský klub Děčín, z.s., IČ: 228 77 002, mimořádnou finanční dotaci
pro rok 2020 ve výši 17.000,00 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 18 39 04
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2021, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2021 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2021, „Podpora aktivit v oblasti sportu“
v roce 2021 a programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021.
Usnesení č. RM 20 18 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
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 55.016,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 41 žáků v období od 15.10.2020 do 31.12.2020.
Usnesení č. RM 20 18 39 06
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254,
Děčín, IČ 00078867 o schválení ceníku únikové hry a
schvaluje
předložený ceník v následujícím znění s platností od 10/2020:
Vstupné 1 hra pro 2 osoby 1.000,00 Kč
Vstupné 1 hra pro 3-6 osoby 1.200,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 18 42 01
Rada města projednala přijetí finančního daru ve výši 602.013,00 Kč vč. DPH od společnosti
KOMASTAV DS s.r.o. a návrh Dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace
ul. Resslova v Děčíně IV a
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 602.013,00 Kč vč. DPH od společnosti KOMASTAV DS s.r.o.
na zajištění rekonstrukce místní komunikace v ul. Resslova Děčín IV, a uzavření Dohody
o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace v ul. Resslova Děčín IV.

12

Usnesení č. RM 20 18 42 02
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního
města Děčín v období od 01.11.2020 do 31.03.2021 na rok 2020 - 2021 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2020 do 31.03.2021 na rok 2020 - 2021 dle přílohy.

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor

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