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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 22. schůze rady města konané dne 8. prosince 2020

Usnesení č. RM 20 22 29 01
Rada města projednala akci „Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram
činností povodňové komise“ a
schvaluje
1. záměr realizace této akce,
2. vypracování projektu a žádosti o dotaci firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a.s., IČO 47116901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, za cenu 37 tis. Kč včetně
DPH,
3. podání žádosti o dotaci na realizaci této akce z operačního programu Životní
prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.4. „Podpořit preventivní protipovodňová
opatření“ s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v Zastupitelstvu města
Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 29 02
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 17. prosince 2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 20 22 30 01
Rada města projednala snížení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín v odboru místního hospodářství o 1 pracovní místo, které bylo
usnesením RM 20 08 30 05 ze dne 21.04.2020 navýšeno k výkonu činnosti domovníka
na dobu určitou po dobu realizace projektu s názvem „Zvýšení kvality bydlení
prostřednictvím působení domovníků“ a
rozhodla
od 01.01.2021 o snížení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín
zařazených do Magistrátu města Děčín v odboru místního hospodářství o 1 zaměstnance domovníka z důvodu ukončení realizace projektu s názvem „Zvýšení kvality bydlení
prostřednictvím působení domovníků“, který končí dne 31.12.2020 a
stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.01.2021 na 287, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka s upraveným počtem zaměstnanců
dle organizační struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 20 22 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o. Ing. Antonína Nováka o změnu limitu mzdových prostředků pro rok 2020 a
schvaluje
změnu závazného ukazatele limitu mzdových prostředků za rok 2020 ze současné výše
3.100 tisíc Kč na 3.300 tisíc Kč.
Usnesení č. RM 20 22 34 02
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 10 ke zřizovací listině Lesního úřadu
Děčín, příspěvkové organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřízené
městem Děčín s účinností od 01.01.2021.
Usnesení č. RM 20 22 34 03
Rada města projednala návrh na odvolání dosavadních členů povodňové komise
statutárního města Děčín a jmenování členů povodňové komise statutárního města Děčín a
odvolává
Jaroslava Hroudu z funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
Ing. Vladislava Rašku z funkce místopředsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
Richarda Musila z funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín,
Ing. Jiřího Anděla, CSc., z funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín a
jmenuje
Ing. Jiřího Anděla, CSc., do funkce předsedy povodňové komise statutárního města Děčín,
Ing. Bc. Tomáše Brčáka do funkce místopředsedy povodňové komise statutárního města
Děčín,
Mgr. Radka Střelku do funkce člena povodňové komise statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 34 04
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření „PPO Děčín - centrum Podmokly oba břehy“, které jsou součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem
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v územní působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik
v povodí Labe“ zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s. a
nesouhlasí
s návrhem protipovodňových opatření „PPO Děčín - centrum Podmokly - oba břehy“, které
jsou součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní
působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s.
Usnesení č. RM 20 22 34 05
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření „PPO Děčín - centrum Podmokly pravý břeh“, které jsou součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem
v územní působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik
v povodí Labe“ zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s. a
nesouhlasí
s návrhem protipovodňových opatření „PPO Děčín - centrum Podmokly - pravý břeh“, které
jsou součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní
působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s.
Usnesení č. RM 20 22 34 06
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření „PPO Děčín - Dolní Oldřichov“,
které jsou součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní
působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s. a
nesouhlasí
s návrhem protipovodňových opatření „PPO Děčín - Dolní Oldřichov“, které jsou součástí
projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí
Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ zpracovaných
firmou Sweco Hydroprojekt a.s.
Usnesení č. RM 20 22 34 07
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření „Ploučnice, Děčín - doplnění
protipovodňové ochrany levobřežní oblasti v lokalitě nad jezem“, které jsou součástí projektu
„Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře
a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ zpracovaných firmou
Sweco Hydroprojekt a.s. a
souhlasí
s návrhem protipovodňových opatření „Ploučnice, Děčín - doplnění protipovodňové ochrany
levobřežní oblasti v lokalitě nad jezem“, které jsou součástí projektu „Analýza oblastí
s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu
pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s.
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Usnesení č. RM 20 22 34 08
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření „SN Pod Vlčím jezerem“, které jsou
součástí projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti
Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
zpracovaných firmou Sweco Hydroprojekt a.s. a
nesouhlasí
s návrhem protipovodňových opatření „SN Pod Vlčím jezerem“, které jsou součástí projektu
„Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře
a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ zpracovaných firmou
Sweco Hydroprojekt a.s.
Usnesení č. RM 20 22 34 09
Rada města projednala návrh na odměny ředitelů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 22 35 01
Rada města projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Děčína
na období 2021 - 2025 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města schválit.
Usnesení č. RM 20 22 35 02
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021 v celkovém objemu příjmů
882.879 tis. Kč, výdajů 924.502 tis. Kč a financování 41.623 tis. Kč a
2. stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou
uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 20 22 35 03
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
rozhodla
o zadání veřejné zakázky mimo režim zákona na dodavatele úvěru ve výši 150 mil. Kč (část
A) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle,
Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242 a
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ruší
části B a C veřejné zakázky mimo režim zákona na dodavatele úvěru ve výši 150 mil. Kč,
250 mil. Kč a 350 mil. Kč a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru č. 961/20-120 s UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 150 mil. Kč na financování akcí statutárního
města Děčín dle předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 3M PRIBOR
s podmínkou, že čerpání úvěru bude účelově vázáno na rozhodnutí zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 20 22 35 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020
a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 268/2020 – č. RO 298/2020 dle důvodové zprávy, tj. snížení
příjmů roku 2020 o 62 tis. Kč a snížení výdajů roku 2020 o 62 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 22 35 05
Rada města projednala žádost paní V. S. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní V. S. za poplatek
z prodlení ve výši 62.815,00 Kč a úrok z prodlení ve výši 16.504,00 Kč, vzniklých při placení
nájemného za byt v objektu Mírové nám. 242/4, Děčín IV v celkové výši 79.319,00 Kč,
a to o snížení na částku 7.932,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 22 36 01
Rada města projednala implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021 – 2027
(dále SPRM) a
schvaluje
1. Organizační strukturu a Jednací řád SPRM a
2. Metodiku pro tvorbu akčního plánu a
odvolává
Ing. Vladislava Rašku z funkce gestora Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021 –
2027 a po úpravě
jmenuje
Ing. Annu Lehkou gestorem Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021- 2027.
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Usnesení č. RM 20 22 36 02
Rada města projednala informaci týkající se předběžné tržní konzultace na zajištění
komunálních služeb pro město Děčín. Jedná se o následující zakázky, které budou
zadávány v otevřeném nadlimitním řízení:
1. Údržba zeleně zóna I - v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
21,4 mil. Kč bez DPH - závazek 3 roky.
2. Údržba zeleně zóna II - v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
29,3 mil. Kč bez DPH - závazek 3 roky.
3. Údržba zeleně zóna III - v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
28 mil. Kč bez DPH - závazek 3 roky.
4. Údržba zeleně hřbitovy - v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
21,4 mil. Kč bez DPH - závazek 3 roky.
5. Údržba komunikací - v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
100 mil. Kč bez DPH - závazek 5 let.
6. Nakládání s odpady v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku
220 mil. Kč bez DPH - závazek 5 let.
7. Sběrný dvůr v předpokládané hodnotě bez vyhrazené změny závazku 35 mil. Kč bez
DPH - závazek 3 roky;
a tuto informaci
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 20 22 36 03
Rada města projednala společné zadání veřejné zakázky na zajištění poskytování mobilních
hlasových a datových služeb, kde město Děčín jako centrální zadavatel zajistí
prostřednictvím veřejné zakázky tuto službu pro příspěvkové organizace, které jsou jím
zřízeny a
schvaluje
předloženou smlouvu centrálního zadavatele (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Usnesení č. RM 20 22 36 04
Rada města projednala složení komisí pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti
s početním zastoupením jednotlivých uskupení v zastupitelstva města
doporučuje
zastupitelstvu města
I.
provést revokaci č. ZM 17 04 07 06 ze dne 27.04.2017;
II.
schválit následující postup:
1. Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení
veřejných zakázek – odboru rozvoje, MM Děčín.
2. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou
radou města pro každou jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku.
Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho zaměstnance Magistrátu
města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených
prostřednictvím členů rady města, které zastupují jednotlivé politické kluby.
Za OHK Děčín a každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen
komise bude mít svého náhradníka.
3. Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny.
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4. Informace o veřejné zakázce a o termínu konání jednání komise bude oznámeno
všem zastupitelům města prostřednictvím portálu pro zastupitele, kteří se
v případě jejich zájmu, po předběžném ohlášení, mohou jednání komise zúčastnit.
Usnesení č. RM 20 22 36 05
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Zámek Děčín oprava střešního pláště, sektor E a F“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-0404/OR
ze dne 20.06.2019 spočívající ve snížení smluvní ceny o 2.926,84 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 22 36 06
Rada města projednala problematiku a podanou žádost související s realizací veřejných
zakázek s názvy „Trvalá parkovací plocha na p. p. č. 505/1, 276/1, v k. ú. Dolní Žleb“
a „Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336 - SO1“ a tuto
bere na vědomí
a
rozhodla
o dalším postupu - vyzvat zhotovitele stavby o doložení dokladů prokazující skutečné
události na stavbách ve vztahu k pandemii Covid - 19.
Usnesení č. RM 20 22 36 07
Rada města projednala problematiku a podanou žádost související s realizací veřejné
zakázky s názvem „Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách“ a
schvaluje
prodloužení termínu realizace díla na 160 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
na základě doložených dokladů prokazující skutečné události na stavbě.
Usnesení č. RM 20 22 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 24.11.2020 do 07.12.2020.
Usnesení č. RM 20 22 36 09
Rada města projednala přípravu projektu „Děčín - statické zajištění skalního masivu
pod Glorietem v Růžové zahradě“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí v předpokládaném
objemu 1,158 mil. Kč vč. DPH s tím, že přijetí dotace bude předloženo ke schválení
Zastupitelstvu města Děčín a
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2. plnou moc pro Ing. Terezou Svobodovou, která bude pověřená jednáním se Státním
fondem životního prostředí.
Usnesení č. RM 20 22 36 10
Rada města projednala projekt „ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o nerealizování akce s tím, že nebude podepsána Rámcová
smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o financování projektu „ITS - Inteligentní
dopravní systémy v Děčíně“.
Usnesení č. RM 20 22 36 11
Rada města projednala projekt „Oprava chodníků a veřejného osvětlení podél silnice I/13 - I.,
II. a III. etapa“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o nerealizování akce s tím, že nebudou podepsány
Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury k akcím „Oprava chodníků a veřejného osvětlení podél silnice I/13 - I., II. a III.
etapa“. Dále nebudou zpracovány podklady vedoucí k uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí na veřejné osvětlení.
Usnesení č. RM 20 22 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2012/SBF-OMH ze dne
29.08.2012 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Diakonií ČCE- středisko Praha, se
sídlem Vlachova 1502, 15500 Praha 13, IČO: 62931270.
Usnesení č. RM 20 22 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Loubí
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 805/1b-106/2018 ze dne 27.07.2018
na pronájem části pozemku p. č. 805/1 v k. ú. Loubí u Děčína s paní V. P. dohodou ke dni
31.12.2020.
Usnesení č. RM 20 22 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2647 v k. ú.
Podmokly.
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Usnesení č. RM 20 22 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku
p. č. 3453/57 (nově dle geometrického plánu č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře
95 m2) vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím pro společnost
Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI, za cenu 112.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1218/1 v k. ú. Horní
Oldřichov.
Usnesení č. RM 20 22 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle geometrického
plánu č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/7) v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 69 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. L. Š. za cenu 20.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle geometrického
plánu č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/8) v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 51 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. T. Ž. za cenu 15.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle geometrického
plánu č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/9) v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 39 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. P. B. za cenu 7.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 10
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a žádost o zřízení věcného břemene
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 14 37 11 ze dne 28.07.2020 v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. zatížení částí pozemků p. č. 1484/1, 1484/2, 1322, 1336/1, 1106, 1107, 1120/4,
1112/3, 1120/1, 1120/2, 803/3, 803/1, 698, 724/1, 817/1, 624, 827, 843, 623, 943,
1056, 1058, 1062/4, 1062/3, 929, 1027/1, 844/2, 844/1, 1141/1, 1159, 1214/1, 1214/2
a 1323 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy a sdělovacího vedení
vše včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 1484/1, 1484/2, 1322, 1336/1, 1106, 1107, 1120/4,
1112/3, 1120/1, 1120/2, 803/3, 803/1, 698, 724/1, 817/1, 624, 827, 843, 623, 943,
1056, 1058, 1062/4, 1062/3, 929, 1027/1, 844/2, 844/1, 1141/1, 1159, 1214/1, 1214/2
a 1323 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy a sdělovacího vedení
vše včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 22 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 1291/3 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky 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 přípojky, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 22 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1149 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku
p. č. 400/4 v k. ú. Bělá u Děčína, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 1149 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku
p. č. 400/4 v k. ú. Bělá u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 20 22 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
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1. zatížení části pozemků p. č. 966, 2985, 2982, 2984, 2965/6 a 2965/11 vše 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 966, 2985, 2982, 2984, 2965/6 a 2965/11 vše 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 22 37 14
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické
přípojky k pozemku p. č. 403/3 v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 1 elektrické přípojky na pozemku p. č. 403/3
v k. ú. Chrochvice (přes pozemky p. č. 403/17, 403/4 v k. ú. Chrochvice), 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, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství
o zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem,
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 okolních zahrad.
Usnesení č. RM 20 22 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice o výměře
cca 120 m2, za účelem zázemí a odstavné plochy pro 2 osobní vozidla k objektu na p. č.
349/1 v k. ú. Chrochvice (vybudování nové bytové jednotky).
Usnesení č. RM 20 22 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 356/1 v k. ú.
Chrochvice o výměře cca 120 m2, za účelem zázemí a odstavné plochy pro 2 osobní vozidla
k objektu na p. č. 349/1 v k. ú. Chrochvice (vybudování nové bytové jednotky).
Usnesení č. RM 20 22 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 1105 v k. ú. Děčín o výměře 2 442 m2 za účelem zahrady pro pana
M. S. za cenu 2.221 Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 22 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 915/2 o výměře 4 516 m2
a st. p. č. 225 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 20 22 37 19
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p.o., týkající se nutnosti výměny
rozvaděče osobního výtahu v objektu Městského divadla v Děčíně a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, dle čl. 10, odst. 2), písmene d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele a
2. uzavření objednávky s firmou VÝTAHY Dc, s.r.o., Peškova 529, 403 31,
Ústí nad Labem - Mojžíř, IČ: 27273504, v hodnotě 94.500,00 Kč bez DPH,
na výměnu rozvaděče osobního výtahu v Městském divadle Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 527/1 k. ú. Prostřední
Žleb o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 20 22 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 721/1 o výměře 162 m2
a p. č. 1218 o výměře 32 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb.

12

Usnesení č. RM 20 22 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 469 (nově
dle geometrického plánu č. 619-59/2020 ozn. jako p. č. 469/2) v k. ú. Křešice u Děčína
o výměře 9 m2 a dále části pozemku p. č. 469 o výměrách dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 20 22 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 313/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře 400 m2 za účelem zahrady
pro manž. J. a L. K. za cenu 4.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 22 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 390/6 (dle geometrického plánu
č. 804-192/2020 se jedná o díl “d“ o výměře 8 m2) a části pozemku p. č. 1147/2
(dle geometrického plánu č. 804-192/2020 se jedná o díl “g“ o výměře 58 m2) vše v k. ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a J. J. za cenu 19.800,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1147/2 (dle geometrického plánu
č. 804-192/2020 se jedná o st. p. č. 1005 o výměře 7 m2) v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro manžele M. a J. H. za cenu 6.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 20 22 37 26
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 18 12 37 15 ze dne 26.06.2018 v plném znění,
a to na základě nových skutečností.
Usnesení č. RM 20 22 37 27
Rada města projednala předložený návrh na rozšíření smlouvy o výpůjčce a návrh
na rozšíření smlouvy o obstarávání služeb spojených s užíváním nebytových prostor a
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schvaluje
1. uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 6.10.2009, mezi
Centrem sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a statutárním městem
Děčín, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.01.2010, dodatku č. 2 ze dne 29.12.2010,
dodatku č. 3 ze dne 01.01.2012, dodatku č. 4 ze dne 2020, dodatku č. 5 ze dne
29.06.2012, dodatku č. 6 ze dne 11.12.2013, dodatku č. 7 ze dne 03.06.2015,
dodatku č. 8 ze dne 12.01.2017, dodatku č. 9 ze dne 18.12.2018 a dodatku č. 10
ze dne 15.01.2020, a to z důvodu rozšíření prostor uvedených v Seznamu
nebytových prostor - Obytný dům, ul. Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI, který je
přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarávání služeb spojených s užíváním
nebytových prostor uzavřené dne 02.02.2017 mezi Centrem sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a statutárním městem Děčín, a to z důvodu rozšíření prostor
uvedených v Seznamu nebytových prostor - Obytný dům, ul. Krásnostudenecká
1525/30, Děčín VI, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se
nedílnou součástí této smlouvy.
Usnesení č. RM 20 22 37 28
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků p. č. 33/9, p. č. 33/12, p. č. 33/3
a pozemku p. č. 7/29 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku částí pozemků p. č. 33/9, p. č. 33/12, p. č. 33/3 a pozemku p. č. 7/29 v k. ú. Děčín
o výměře 45 m2, za účelem umístění předzahrádky k provozovně restaurace El Granero,
ul. Maroldova č.p. 1279, Děčín I, pro společnost VTM CZ s.r.o., IČO 05250871, se sídlem
Na Mlejnku 992/26, Praha 4, na dobu neurčitou od 16.12.2020.
Usnesení č. RM 20 22 37 29
Rada města projednala návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavíraných mezi
statutárním městem Děčín a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín a
schvaluje
návrhy dodatků ke smlouvám o výpůjčce uzavíraných mezi statutárním městem Děčín
a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 37 30
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p.o. o pronájem nebytového prostoru kavárny,
restaurace v prostoru děčínského zámku a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 93 m2 v objektu Děčínského zámku,
Dlouhá jízda č.p. 1253, Děčín I, který je zapsanou kulturní památkou č. ÚSKP 25265/5-4082,
za účelem provozování kavárny, restaurace pro poskytovatele sociálních služeb, na dobu
neurčitou, za cenu 8.260,00 Kč bez DPH/měsíc + 4.950,00 Kč za odběr elektřiny, vody
a za vytápění, pro organizaci Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. se sídlem
Hudečkova 664/1, Děčín, IČO: 72068396.
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Usnesení č. RM 20 22 37 31
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, p.o. o pronájem nebytového
prostoru divadelního klubu, bufetu u komorního sálu děčínského divadla a
schvaluje
pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 112 m2 v objektu Městského divadla Děčín,
Teplická 75/587, Děčín za cenu dle Zásad rady města o stanovení nájemného z nebytových
prostor v majetku statutárního města Děčín, tj. 79.016 Kč/rok + úhrada nákladů za služby,
za účelem restauračního provozu sloužícího jako doplněk společenské prezentace divadla,
na dobu neurčitou, pro firmu Pivovar Nomád, s.r.o., Na Stráni 1857/8, 40502 Děčín,
IČO: 05857244.
Usnesení č. RM 20 22 37 32
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení č. RM 20 02 37 28 ze dne
21.01.2020 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 20 02 37 28 ze dne 21.01.2020 ve smyslu
změny názvu akce a využití objektu ul. Benešovská 667, Děčín II na „Dům pro krizové
bydlení ul. Benešovská“.
Usnesení č. RM 20 22 37 33
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
Zimního stadionu Děčín pro rok 2021 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 7.482.000,00 Kč pro HC Děčín z.s.,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu
Děčín v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 22 37 34
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici
Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2021 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 575.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s.
na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu
„Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 22 37 35
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2021 a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.384.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín
z.s. na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 22 37 36
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 20 37 04 ze dne 10.11.2020 v plném znění.
Usnesení č. RM 20 22 37 37
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p.o. o zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor a po úpravě
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného v majetku statutárního města
Děčín,
2. zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 17,53 m 2
v objektu Plaveckého areálu Děčín, Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín I, I. NP
plavecké haly v zóně welness, za účelem provozování služeb návštěvníkům, na dobu
neurčitou, za cenu 6.000 Kč/měsíc včetně služeb za odběr energií.
Usnesení č. RM 20 22 37 38
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu zimního
stadionu v roce 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2020-0005/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. dne
13.01.2020 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 20 22 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Přímá 398, Děčín 32, paní M. F.,
a to z důvodu požadavku na byt o velikosti 1+1 pro jednotlivce.
Usnesení č. RM 20 22 38 02
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. 56
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
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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.
Usnesení č. RM 20 22 38 03
Rada města projednala informaci o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2021
a
rozhodla
o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2021 z kapitoly odboru sociálních věcí
a zdravotnictví za podmínek dle důvodové zprávy a o uzavření smluv dle vzoru, který je
přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 20 22 38 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 20 17 38 05 ze dne 22.09.2020
týkající se udělení souhlasu zřizovatele s pořízením investičního majetku z investičního
fondu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 17 38 05 ze dne 22.09.2020 týkající se souhlasu
s pořízením investičního majetku z investičního fondu příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 38 05
Rada města projednala návrh s pořízením investičního majetku z investičního fondu
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín na nákup 2 ks polohovacích lůžek
ve výši 90 tis. Kč vč. DPH a
souhlasí
s pořízením investičního majetku z investičního fondu příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Děčín na nákup 2 ks polohovacích lůžek ve výši 90 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 20 22 38 06
Rada města projednala návrh na pořízení 41 ks lůžek příspěvkovou organizací Centrum
sociálních služeb Děčín z finančních prostředků účelově určených na nákup v hodnotě
1.110.000,00 Kč vč. DPH z provozního příspěvku s možností čerpání do 31.12.2021 a
souhlasí
s pořízením 41 ks lůžek příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín
z finančních prostředků účelově určených na nákup v hodnotě 1.110.000,00 Kč vč. DPH
z provozního příspěvku s možností čerpání do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 20 22 38 07
Rada města projednala návrh na odměnu ředitelce PhDr. Janě Skalové, CSS Děčín, p. o.,
a po úpravě
schvaluje
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odměnu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 22 38 08
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Děčín v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2020 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti Centra sociálních služeb Děčín, p. o., na rok
2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 22 38 09
Rada města dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní vůči právnickým osobám a organizačním
složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele
podle zvláštních předpisů. Na základě výše uvedeného rada města projednala výsledek
výběrového řízení vyhlášeného na obsazení funkce vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín na dobu určitou
po dobu mateřské dovolené a následně rodičovské dovolené kmenové ředitelky příspěvkové
organizace Centra sociálních služeb Děčín a
jmenuje
s účinností od 14.12.2020 Mgr. Lenku Plickovou na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, se sídlem 28. října 1155/2,
Děčín I, 405 02 na dobu určitou po dobu čerpání mateřské dovolené a následně rodičovské
dovolené kmenové ředitelky CSS, p. o., PhDr. Jany Skalové, nejdéle však do 13.12.2023 a
stanovuje
povinnost dodržovat platné právní předpisy související s výkonem činnosti ředitelky
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín, a to zejména tyto zákony:
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřní předpisy zaměstnavatele.
Usnesení č. RM 20 22 38 10
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Děčín, IČ 71235868, se sídlem 28. října 1155/2, Děčín I, 405 02 a
stanovuje
plat Mgr. Lence Plickové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Děčín, IČ 71235868, se sídlem 28. října 1155/2, Děčín I, 405 02, dle důvodové zprávy
s účinností od 14.12.2020.
Usnesení č. RM 20 22 39 01
Rada města projednala předloženou informaci a
bere na vědomí
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omezení a přerušení provozu mateřských škol v Děčíně v době od 23.12.2020
do 03.01.2021.
Usnesení č. RM 20 22 39 02
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy a
schvaluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.12.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy na počet 16 dětí.
Usnesení č. RM 20 22 39 03
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor divadelní kavárny v časovém
rozmezí březen až říjen tohoto roku nájemci paní E. T. v celkové výši 38.400,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor divadelní
kavárny v časovém rozmezí březen až říjen tohoto roku nájemci paní E. T. v celkové výši
38.400,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 22 39 04
Rada města projednala Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 a
schvaluje
rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na úseku školství a kultury:
• Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
• Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Bc. Helena Králíčková,
• Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Mgr. Jiřina Machačková,
• Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Iveta Mácová,
• Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá,
• Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála,
• Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Alena Čuříková,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. Mgr. Martin Lána,
• Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,
Ph.D.,
• Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra
Floriánová,
• Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek,
• Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková,
• Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová,
• Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Bc. Světluše Hochwalderová,
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•
•
•
•

Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Miroslava Poskočilová,
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer,

na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
• Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28. října 1155/2, p. PhDr. Jana Skalová,
na úseku životního prostředí:
• Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák,
• Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 20 22 39 06
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, Teplická 587/75, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením dvou svítidel LED BEAM v hodnotně 92.783,40 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 20 22 39 07
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k akci Rogalo DC 2020 a
schvaluje
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k akci Rogalo DC 2020.
Usnesení č. RM 20 22 39 08
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín a
rozhodla
o udělení finanční odměny nejlepším sportovcům města Děčín, sportovním klubům
a trenérům, osobnostem v oblasti sportu za rok 2020 dle jednotlivých kategorií:
Jednotlivci do 18 let
1. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké a dlouhé tratě, reprezentace ČR, Házová Adéla:
4.000,00 Kč,
2. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, dlouhé tratě, Florián Jindřich: 3.000,00 Kč,
3. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Válková Karolína: 3.000,00 Kč,
4. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Zelinková Ema: 3.000,00 Kč,
5. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, dlouhé tratě, Cerman Vladimír: 3.000,00 Kč,
6. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Dvořák Čestmír: 3.000,00 Kč,
7. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Šulitka Jan: 3.000,00 Kč,
8. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Florián Heřman: 3.000,00 Kč,
9. SKST Děčín,z.s., stolní tenis,dvojhra, Kacálková Kristýna: 3.000,00 Kč,
10. Bella Danza Děčín z.s., tanec - reprezentace ČR, Štochl Filip: 4.000,00 Kč
11. Bella Danza Děčín z.s., tanec - reprezentace ČR, Herodesová Klára: 4.000,00 Kč
12. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, dvojskif, Bureš Filip: 3.000,00 Kč
13. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, dvojskif, Koupá
Aneta: 3.000,00 Kč
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14. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, dvojskif, Hajná
Klára: 3.000,00 Kč
15. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Strnadová Zuzana:
3.000,00 Kč
16. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Techlová Natálie:
3.000,00 Kč
17. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Svobodová
Mariana: 3.000,00 Kč
18. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, Miroslav Strnad: 3.000,00 Kč
19. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, dvojskif, Žaba František: 3.000,00 Kč
20. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., dvojskif, Strnadová Viktorie: 3.000,00 Kč
21. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., osma, reprezentace ME juniorů, Baldinus Vít:
4.000,00 Kč
22. Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Blažková Alžběta: 3.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Žáčková Anežka: 3.000,00 Kč
24. Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Silná Barbora: 3.000,00 Kč
25. Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Šolín Petr, 3.000,00 Kč
26. TJ Gymnastika Děčín, z.s., sportovní gymnastika, Mrázková Hana: 3.000,00 Kč
27. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Křesálek Jan: 3.000,00 Kč
28. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Navrátilová Michaela: 3.000,00 Kč
29. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Žáková Anna: 3.000,00 Kč
30. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Trlica Matti: 3.000,00 Kč
31. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Najman Matyáš: 3.000,00 Kč
32. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Klemáková Žaneta: 3.000,00 Kč
33. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Daniž Filip: 3.000,00 Kč
34. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Rejtharová Daniela, 3.000,00 Kč
35. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Kuchař Luboš: 3.000,00 Kč
36. FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Loubek Kryštof: 2.000,00 Kč
37. FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Horn Martin: 2.000,00 Kč
38. FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Slánský Petr: 2.000,00 Kč
39. Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U17, Žižka Oliver:
2.000,00 Kč
40. Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U17, Rajchl Karel:
2.000,00 Kč
41. Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U18, Loun Ondřej:
2.000,00 Kč
42. Judo DDM Děčín, judo, Vlach Radek: 3.000,00 Kč
Sportovní kolektivy do 18 let:
1. Sportovní klub Děčín, z.s., vodní pólo: 7.000,00 Kč
2. FBC DDM Děčín, florbal: 7.000,00 Kč
3. Život na hraně o.s., Taneční skupina Prestige: 7.000,00 Kč
4. Basketbalový klub Děčín z.s., Válečníci U12: 7.000,00 Kč
5. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Formula Future: 7.000,00 Kč
Jednotlivci nad 18 let:
1. Sportovní klub Děčín, z.s., šachy, Sejkora Vlastimil: 3.000,00 Kč
2. Sportovní klub Děčín, z.s., šachy, Janda Zdeněk: 3.000,00 Kč
3. Sportovní klub Děčín, z.s., atletika - hod kladivem, diskem, Němcová Eliška:
4.000,00 Kč
4. Sportovní klub Děčín, z.s., atletika - desetiboj, Bulva Pavel: 4.000,00 Kč
5. TJ Kajak Děčín z.s., kajak, Zárubová Kateřina: 3.000,00 Kč
6. TJ Kajak Děčín z.s., kajak- krátké a dlouhé tratě, Hrochová Lenka: 3.000,00 Kč
7. TJ Kajak Děčín,z.s., kajak- dlouhé tratě, Oberman Jan: 3.000,00 Kč
8. Judo DDM Děčín, judo, Kőnigová Lenka: 3.000,00 Kč
9. Judo DDM Děčín, judo, John Jakub: 3.000,00 Kč
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10. Judo DDM Děčín, judo, Březovský Jan: 3.000,00 Kč
11. Karatedó Steklý, z.s., karate, trenér, Steklý Jan: 3.000,00 Kč
12. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Stanko Milan: 3.000,00 Kč
13. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Netbal Petr: 3.000,00 Kč
14. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Bezděkovský Tomáš: 3.000,00 Kč
Sportovní kolektivy nad 18 let:
1. SKST Děčín, z.s., stolní tenis: 3.000,00 Kč
2. TK Scratch DDM Děčín, sportovní tanec: 3.000,00 Kč
Trenérům mládeže:
1. Smysl života Děčín o.s., TS Prestige, Dzurková Valentýna: 3.000,00 Kč
2. TJ Kajak Děčín z.s., rychlostní kanoistika, Charvát Tomáš, 3.000,00 Kč
3. HC Děčín z.s., hokej, Volráb Daniel: 3.000,00 Kč
4. Judo DDM Děčín, judo, Černohorský Otto: 3.000,00 Kč
5. Judo DDM Děčín, judo, Vrána Tomáš: 3.000,00 Kč
6. Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Rouček Petr: 3.000,00 Kč
7. Fotbalová akademie Petra Voříška, fotbal, Valštýn Václav: 3.000,00 Kč
8. FBC DDM Děčín, florbal, Matza David: 3.000,00 Kč
Handicapovaný sportovec:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.,
kuželky, Kumstát Petr: 4.000,00 Kč
Za celoživotní činnost:
1. SKST Děčín, z.s., trenér mládeže - stolní tenis, Knébl Milan: 3.000,00 Kč
2. Plavecký klub Děčín z.s., trenér mládeže - plavání, Rouček Pavel: 3.000,00 Kč
3. HC Děčín z.s., hokej, Olivierus Michal: 3.000,00 Kč
4. HC Děčín z.s., hokej, Klein Jozef: 3.000,00 Kč
Mimořádné ocenění za činnost s dětmi a mládeží in MEMORIAM:
Bečková Michaela, trenérka mládeže, fotbal, basketbal, navrhl Basketbalový klub
Děčín z.s.
Usnesení č. RM 20 22 39 09
Rada města projednala žádost o mimořádnou finanční dotaci spolku HC Děčín z.s.,
IČ: 693 87 605 ve výši 71.450,00 Kč na oblast sportovní činnosti s dětmi a mládeží pro rok
2020 a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí mimořádné individuální dotace pro rok 2020 spolku
HC Děčín z.s., IČ: 693 87 605, ve výši 71.450,00 Kč a
2. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace pro uvedený spolek
pracující v oblasti sportovní činnosti s dětmi a mládeží v roce 2020 v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 20 22 39 10
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2020 v celkové výši 530.265,00 Kč.
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Usnesení č. RM 20 22 39 11
Rada města projednala návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací statutárního
města Děčín, jejichž postupy metodicky sjednocuje odbor školství a kultury a
schvaluje
odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 22 39 12
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 o úpravu ceníku v Aquaparku Děčín a
schvaluje
změnu ceníku, který je přílohou č. 1 s účinností od 01.01.2021. Zvýšení cen se týká
jednorázových návštěvníků i abonentů, a to ve venkovním areálu v průměru o cca 17 %,
ve vnitřním areálu o cca 16 % a ve wellness zóně o cca 15 % oproti původní ceně služeb.
Usnesení č. RM 20 22 39 13
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace o povolení
částečného odpuštění pronájmu za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od března
do září 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 65.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit povolení částečného odpuštění pronájmu za horní a spodní bar
v kině Sněžník za období od března do září 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437
v celkové výši 65.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 20 22 42 01
Rada města projednala návrh dopravního řešení v Děčíně II „oblast pod nemocnicí“
a po úpravě
schvaluje
realizaci dopravního řešení v Děčíně II „oblast pod nemocnicí“ dle zpracovaného návrhu
Ing. Vtelenského.
Usnesení č. RM 20 22 42 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) č. SUZB/3007/2020
na umístění rozvodů veřejného osvětlení na zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s. v místní části
Hoštice nad Labem a
schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) č. SUZB/3007/2020 na umístění rozvodů
veřejného osvětlení na zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s. v místní části Hoštice nad Labem
mezi statutárním městem Děčín a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
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Usnesení č. RM 20 22 42 03
Rada města projednala návrh na pořízení 1ks zastávkového informačního panelu a
neschvaluje
1. pořízení 1 ks zastávkového informačního panelu od firmy BUSE s.r.o., Masarykova 9,
678 01 Blansko, IČO: 46972552,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města,
3. uzavření kupní smlouvy na 1 ks zastávkového informačního panelu na zastávku
městské autobusové dopravy Myslbekova směr z centra za cenu 491.502,00 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 22 42 04
Rada města projednala návrh Kupní smlouvy č. KSP/3024/2020 na odkoupení 23 ks
podpěrných bodů pro veřejné osvětlení v ulici Popovická, Děčín XXII a
neschvaluje
uzavření Kupní smlouvy č. KSP/3024/2020 na odkoupení 23 ks podpěrných bodů pro
veřejné osvětlení v ulici Popovická, Děčín XXII mezi statutárním městem Děčín a spol. ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 20 22 42 05
Rada města projednala návrh dodatku č. 10 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby,
týkající se změny jízdních řádů mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem
města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO 62240935.
Usnesení č. RM 20 22 42 06
Rada města projednala návrh Pravidel pro vydávání souhlasu vlastníka pozemní
komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Děčín a
schvaluje
Pravidla pro vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího
místa na území statutárního města Děčín.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Anna Lehká, v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města
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