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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 22A. schůze rady města konané dne 15. prosince 2020
Usnesení č. RM 20 22A 29 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 20 11 29 02 ze dne 09.06.2020,
kterým rada doporučila zastupitelstvu zrušit Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Děčín XXXI-Křešice a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 20 11 29 02 ze dne 09.06.2020, kterým rada doporučila
zastupitelstvu zrušit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice.
Usnesení č. RM 20 22A 29 02
Rada města projednala návrh na rozšíření působnosti náměstka primátora města pro
realizaci staveb a oprav a náměstka primátora města pro školství a kulturu a
doporučuje
zastupitelstvu města rozšířit působnost náměstka primátora města pro realizaci staveb
a oprav Ing. Bc. Tomáše Brčáka o oblast „smart city“ a analýzu projektů informačních
a komunikačních technologií, a dále rozšířit působnost náměstka primátora města
pro školství a kulturu Mgr. Martina Pošty o oblast sportu.
Usnesení č. RM 20 22A 29 03
Rada města projednala návrh na odvolání zástupce města v orgánu obchodní společnosti
Technické služby Děčín a.s., v níž má statutární město Děčín majetkovou účast, a návrh
na nového zástupce města do orgánu obchodní společnosti Technické služby Děčín a.s.,
v níž má statutární město Děčín majetkovou účast a
doporučuje
zastupitelstvu města v souladu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
navrhnout
1. odvolání Mgr. Václava Lešanovského z dozorčí rady obchodní společnosti Technické
služby Děčín a.s., ke dni konání nejbližší valné hromady, a po doplnění
delegovat
2. nového zástupce města Radka Flachse do dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby Děčín a.s., ke dni konání nejbližší valné hromady.

Usnesení č. RM 20 22A 29 04
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
a po doplnění
odvolává
Ing. Martina Weisse,
Mgr. Romana Stružinského,
Jiřího Štajnera z představenstva společnosti a
Marka Jabora,
Ing. Zdeňka Mrkuse z dozorčí rady,
všechny k 31.12.2020,
bere na vědomí
písemné upozornění Ing. Valdemara Grešíka, který je navrhován za člena představenstva
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., že je statutárním orgánem jiné právnické
osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního podniku města
Děčína, a.s., a
volí
Ing. Zdeňka Machalu, Ph.D., za předsedu představenstva,
Ing. Valdemara Grešíka,
Ing. Rudolfa Brejšku, Dis., za členy představenstva společnosti a
Ing. Tomáše Reichelta,
Mgr. Petra Látala za členy dozorčí rady,
všechny k datu 01.01.2021
Usnesení č. RM 20 22A 30 01
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. ledna 2021.
Usnesení č. RM 20 22A 30 02
Rada města v souladu s usnesení RM 20 22A 30 01, kterým schválila nový Organizační řád
statutárního města Děčín a Magistrátu Děčín, účinný od 01.01.2020, projednala snížení
počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Děčín a to převedením pracovního
místa referent správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií
z úseku 30 tajemník do úseku 29 primátor a dále převedením jedno pracovní místo
z oddělení informačních technologií Odboru provozního a organizačního do úseku 29
primátor a
rozhodla
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ke dni 01.01.2021 o snížení počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Děčín
o dvě pracovní místa a to:
1. převedením jednoho pracovního místa (zaměstnance) referenta správy osobních
údajů a analytika informačních a komunikačních technologií z úseku 30 tajemník
do úseku 29 primátor,
2. převedením pracovního místa (zaměstnance) z oddělení informačních technologií,
Odboru provozního a organizačního do úseku 29 primátor na pracovní pozici
koordinátor agendy Smart City a analytik projektů informačních a komunikačních
technologií. Vše v souladu s Organizačním řádem statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín, účinným od 01.01.2021 a
stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.01.2021 na 285, 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 22A 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 299/2020 – č. RO 311/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 15.577 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 15.577 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 22A 36 01
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Domov pro osoby se
zvláštním režimem Křešice“ a
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) – 70 % nabídková cena v Kč bez DPH, 15 % termín
realizace (max. 637 dnů), 10 % odbornost týmu; 5 % uspořádání exkurze;
• druhá část – nábytek, nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH;
5. zadávací dokumentaci včetně návrhů mluv.
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Usnesení č. RM 20 22A 36 02
Rada města projednala informaci
na komunální služby a

týkající

se

připravovaných

veřejných

zakázek

schvaluje revokaci v části
Číslo revokovaného usnesení: RM 20 10 36 01
ze dne 26.05.2020 v bodě 4) týkající se zakázek souvisejících s údržbou zeleně.
Původní znění: rozdělení zakázky na údržbu zeleně na 4 segmenty - hřbitovy, zeleň I. zóna,
zeleň II. zóna, zeleň III. zóna s uzavřením smluv na dobu určitou 3 let.
Nové znění:
Budou vyhlášeny veřejné zakázky na údržbu zeleně I. zóna, II. zóna bude dělená na 4 části
a III. zóna bude dělená na 3 části.
Zakázka na hřbitovy nebude vyhlašována.
Usnesení č. RM 20 22A 37 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení RM, týkající se pronájmu
částí pozemku p. č. 761/130 v k. ú. Bynov a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 20 07 37 05 ze dne 07.04.2020, týkající se
umístění 2 reklamních pylonů na částech pozemku p. č. 761/130 v k. ú. Bynov ve smyslu
vyjmutí textu „... do 30.06.2020“ z textu usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 20 10 37 23 ze dne 26.05.2020, týkající se
pronájmu částí pozemku p. č. 761/130 v k. ú. Bynov, ve smyslu změny textu: „... na dobu
neurčitou, za cenu 360 Kč/rok“ na nový text: „... na dobu určitou do 31.12.2024, za cenu
360 Kč/rok, a to z důvodu nových informací.
Usnesení č. RM 20 22A 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku mycího stroje Alba Hořovice M 503, rok pořízení 1996, pořizovací
cena 67.000,50 Kč.
Usnesení č. RM 20 22A 39 02
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 124.800,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních
záloh na obědy pro 36 žáků v období od 01.01.2021 do 30.06.2021.
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Usnesení č. RM 20 22A 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o souhlas s přijetím finančního účelového daru a
souhlasí
s přijetím finančního daru od společnosti WEFA - Bohemia, spol. s.r.o., se sídlem Děčín IIIStaré Město, Růžová 407/10, IČO 46712429 ve výši 80.000,00 Kč účelově určeného pro
zájmový útvar „Krůčky pro handicapované“ při DDM na podporu handicapovaných dětí.
Usnesení č. RM 20 22A 39 04
Rada města projednala žádost BK Děčín s.r.o., IČ: 627 40 971, Maroldova 1279/2, Děčín IDěčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst.
a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0103/OSK a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu
nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a)
veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0103/OSK v předloženém znění (příloha č. 2).
Usnesení č. RM 20 22A 39 05
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s., IČ: 693 87 605, Oblouková 638/21, Děčín IDěčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace ke změnám
projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst.
a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0123/OSK a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu
nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a)
veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0123/OSK v předloženém znění (příloha č. 4).
Usnesení č. RM 20 22A 39 06
Rada města projednala žádost HC Grizzly Děčín s.r.o., IČ: 287 17 546, Oblouková 638/21,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín o udělení písemného souhlasu poskytovatele dotace
ke změnám projektu nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III.
bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0104/OSK a
doporučuje
zastupitelstvu města udělit písemný souhlas poskytovatele dotace ke změnám projektu
nad povolených 20 % mezi schválenými položkami rozpočtu dle čl. III. bodu 1) odst. a)
veřejnoprávní smlouvy č. 2020-0104/OSK v předloženém znění (příloha č. 6).
Usnesení č. RM 20 22A 42 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou a
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schvaluje
uzavření Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi statutárním
městem Děčín a Ústeckým krajem
Usnesení č. RM 20 22A 42 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 312/2020, tj. snížení příjmů pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy
j. n. o 5.000 tis. Kč a snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část o 5.000 tis. Kč
na vyrovnání tržeb MAD.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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