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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 12. ledna 2021
Usnesení č. RM 21 01 29 01
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 28. ledna 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v upraveném
znění.
Usnesení č. RM 21 01 30 01
Rada města projednala odvolání a jmenování předsedkyně a členů Komise sociální
a zdravotní a
odvolává
souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. PhDr. Sofii Wernerovou Dimitrovovou z funkce předsedkyně Komise sociální
a zdravotní k 12.01.2021,
2. Mgr. Ivu Matějovskou, Ing. Bc. Rustama Kokotjucha, Mgr. Karla Rajchla, MBA, MBE,
a Petra Korselta z funkce člena Komise sociální a zdravotní k 12.01.2021 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
1. Bc. Janu Bohuňkovou do funkce předsedkyně Komise sociální a zdravotní
od 13.01.2021,
2. paní Šárku Zimovou Dostálovou, Ing. Olgu Vonkovou, Mgr. Bc. Ivanu Poschovou
a pana Aleše Černohouse, DiS., do funkce člena Komise sociální a zdravotní
od 13.01.2021.
Usnesení č. RM 21 01 30 02
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města, jmenování předsedy a jejich
členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro urbanismus, architekturu
a životní prostředí ke dni 12.01.2021 a po doplnění
jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 12.01.2021:
1. předsedu Komise pro urbanismus, architekturu a životní prostředí Mgr. Otto Chmelíka
a
2. členy Komise pro urbanismus, architekturu a životní prostředí Ing. Marii Tichou,
Ing. Petra Bauera, Ing. Rudolfa Brejšku, DiS., Ing. arch. Evu Cerhovou,
Ing. arch. Tomáše Eflera, Ing. arch. Jana Hroudu, Ing. arch. Matěje Čunáta,
Ing. Martina Schána a RNDr. Lubomíra Parohu.
Usnesení č. RM 21 01 31 01
Rada města projednala návrh na zplnomocnění pana Michala Štrobla, zařazeného
do odboru provozního a organizačního Magistrátu města Děčín, k zastupování statutárního
města Děčín ve věci uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování vodoměrů, plynoměrů
a elektroměrů a k uzavírání smluv o připojení k distribuční soustavě do všech napěťových
hladin v objektech a zařízeních v majetku statutárního města Děčín a
schvaluje
zplnomocnění v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 01 32 01
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2021 a stanovení úřední
místnosti pro konání svatebních obřadů a po úpravě
schvaluje
plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2021 a stanovení úřední místnosti pro konání
svatebních obřadů.
Usnesení č. RM 21 01 34 02
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby webových stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o. a
neschvaluje
návrh
na
uzavření
smlouvy
o
poskytování
služby
webových
stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o., v délce trvání 24 měsíců
od uzavření smlouvy mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 21 01 34 03
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby webových stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o. a
neschvaluje
návrh
na
uzavření
smlouvy
o
poskytování
služby
webových
stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o., v délce trvání 36 měsíců
od uzavření smlouvy mezi smluvními stranami.

2

Usnesení č. RM 21 01 35 01
Rada města projednala žádost manželů T. a M. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 184 na p. p. č. 254 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních
vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a o poskytnutí
účelové dotace manželům T. a M. H. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
255 a 243/4 v k. ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č. p. 184 na p. p. č. 254
v k. ú. Křešice u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 01 35 02
Rada města projednala žádost manželů J. a V. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 70 na st. p. č. 52 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a V. H. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 210 a st. p. č. 52 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. 70
na st. p. č. 52 v k. ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 01 36 01
Rada města projednala přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“.
Usnesení č. RM 21 01 36 02
Rada města projednala informace o projektu „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“
do Integrovaného regionálního operačního programu,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 28.000.000,00 Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 8.000.000,00 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. RM 21 01 36 03
Rada města projednala implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021 – 2027
(dále SPRM) a po úpravě
schvaluje
1. Garanty naplňování indikátorů SPRM,
2. Členy Řídícího výboru SPRM.
Usnesení č. RM 21 01 36 04
Rada města projednala přijetí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie
s názvem „EFEKT II. pro rok 2020“ na projekt „Zpracování územní energetické koncepce
pro statutární město Děčín“ a
schvaluje
přijetí dotace na projekt „Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město
Děčín“ ve výši 363.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 01 36 05
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se Restaurování
architektury Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0241/OMH dne
20.04.2020; a na základě požadavku poskytovatele dotace a
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke shora uvedené smlouvě, kterým upřesňuje položkovým soupisem
prací plnění, které proběhlo v roce 2020 a které proběhne v roce 2021, včetně finančního
a časového harmonogramu.
Usnesení č. RM 21 01 36 06
Rada města projednala projekt „Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky
ul. Litoměřická x Roudnická“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové
chodníky ul. Litoměřická a Roudnická“ do dotačního programu Státního fondu
dopravní infrastruktury,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2021
v předpokládané min. výši 1.289 tis. Kč vč. DPH (1.065 tis. Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2021
v předpokládané min. výši 248 tis. Kč vč. DPH (15 % uznatelných nákladů).
Usnesení č. RM 21 01 36 12
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Poskytování hlasových
a datových služeb“, v předpokládané hodnotě 21,6 mil. Kč bez DPH, kde město Děčín bude
vyhlašovat veřejnou zakázku jako centrální zadavatel, kde zastupuje jím zřízené příspěvkové
organizace a
schvaluje
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1.
2.
3.
4.
5.

vyhlášení veřejné zakázky na služby v nadlimitním otevřeném režimu,
uzavření smluvního závazku na 3 roky,
složení jistoty ve výši 500.000,00 Kč,
hodnocení nabídkové ceny elektronickou aukcí,
zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy.

Usnesení č. RM 21 01 36 13
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 08.12.2020 do 11.01.2021.
Usnesení č. RM 21 01 36 14
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a po úpravě
schvaluje
po konsultaci s právním zástupcem města v souladu s § 2627 občanského zákoníku
odstoupení od smlouvy o dílo č. 2017-0609/OR a
pověřuje
primátora města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., podpisem a odesláním tohoto odstoupení,
vypracovaného Advokátní kanceláří Narcis Tomášek & partneři, společnosti
STRABAG, a. s., IČO: 60838744.
Usnesení č. RM 21 01 37 01
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 36 m2, za účelem umístění
předzahrádky k restauraci U Růžové zahrady, Křížová ul. čp. 17/15, Děčín I,
pro Ing. Jaroslava Lorence, IČO 41342992, na dobu neurčitou od 25.01.2021.
Usnesení č. RM 21 01 37 02
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 52 m2, za účelem umístění
předzahrádky k restauraci Radnice, Křížová ul. čp. 24/2, Děčín I, pro společnost
ROHA s.r.o., IČO 01770152, na dobu neurčitou od 25.01.2021.
Usnesení č. RM 21 01 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
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schvaluje
pronájem částí pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Loubí u Děčína pro p. S. L.
na zahradu k domu a pod opěrnou zdí, za cenu 930 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 01 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly o výměře 190 m2.
Usnesení č. RM 21 01 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 8/4 v k. ú. Folknáře
o výměře 6 665 m2.
Usnesení č. RM 21 01 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 390/1 v k. ú. Bělá
u Děčína.
Usnesení č. RM 21 01 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/3 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 01 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 445/2 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře 140 m2 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 414/16 k. ú.
Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 21 01 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 3000, 673/2 a 737/5 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. 3000, 673/2 a 737/5 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 21 01 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 538/1 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 uvedený pozemek
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 části pozemku p. č. 538/1 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 uvedený pozemek
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 01 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 1162 a 71/3 oba v k.ú. Bělá u Děčína 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. 1162 a 71/3 oba v k.ú. Bělá u Děčína 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 21 01 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
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schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 837/51 a 837/1 oba v k. ú. Bynov 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. 837/51 a 837/1 oba v k. ú. Bynov 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 21 01 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1553/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 1553/2 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy 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 21 01 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 679, 677/1, 677/5 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“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 679, 677/1, 677/5 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“.
Usnesení č. RM 21 01 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. zatížení částí pozemků p. č. 439/4, 439/5 a 87 vše 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 439/4, 439/5 a 87 vše 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 21 01 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy
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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 591/1 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy 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 21 01 37 18
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 655, 656 a 3049/2 v k. ú. Děčín – v rámci
stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín Prostřední Žleb
(mimo), SO-91-54-03 Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS
Děčín, v km 458,190“ pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného –
Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové
Město, PSČ 110 00, za jednorázovou náhradu v částce 100,00 Kč + DPH a
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemku p. č. 655, 656 a 3049/2 v k. ú. Děčín – v rámci stavby „Optimalizace
traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín Prostřední Žleb (mimo), SO-91-54-03
Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v km 458,190“
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – Správa železnic, státní
organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00,
za jednorázovou náhradu v částce 100,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 01 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. zatížení částí pozemků p. č. 513 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 513 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 21 01 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 3393 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství
(Reko MS Děčín - Novoměstská, I. etapa) 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 3393 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně
příslušenství (Reko MS Děčín - Novoměstská, I. etapa) 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 21 01 37 21
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 3717/7 v k. ú.
Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod (formou daru) části pozemku p. č. 3717/7
v k. ú. Podmokly, dle geometrického plánu č. 4350-20063/2020 označené jako p. č. 3717/9
v k. ú. Podmokly o výměře 2 m2, z majetku statutárního města Děčín do majetku ČR - Povodí
Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,
IČ 70890005 v souvislosti s protipovodňovým opatřením.
Usnesení č. RM 21 01 37 22
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Lady Kolářové a paní Kláry Lehké,
zařazené do odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín, k zastupování
statutárního města Děčín ve věci uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování vodoměrů,
elektroměrů a plynoměrů a k uzavírání smluv o připojení k distribuční soustavě do všech
napěťových hladin v objektech a zařízeních v majetku statutárního města Děčín a
schvaluje
zplnomocnění v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 21 01 37 23
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Lady Kolářové a paní Kláry Lehké,
zařazené do odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín, k zastupování
statutárního města Děčín ve věci účasti na jednáních a volby výboru společenství
na shromážděních Společenství vlastníků v objektech Krokova 790/21, Krokova 789/19,
Krokova 791/23, Krokova 825/17, Děčín I, Dvořákova 1333/14, Kamenická 556/127, Děčín II,
Bezručova 656/21, Palackého 1226/16, Teplická 24/19 a Mírové nám. 234/3, Děčín IV a
schvaluje
zplnomocnění v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 01 37 24
Rada města projednala záměr zveřejnit pronájem nebytového prostoru a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout místnost - nebytový prostor v průjezdu bytového domu
Myslbekova 1389A/8, Děčín I o ploše 11 m2, na dobu neurčitou, za nájemné dle „Zásad“ +
úhrada nákladů za služby.
Usnesení č. RM 21 01 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, Jindřichova 337, Děčín 9, panu P. K.,
a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 21 01 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 13
o velikosti 42 m² v objektu Přímá 398 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.
Usnesení č. RM 21 01 38 03
Rada města projednala přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje
č. 23 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 s tím, že finanční prostředky pro rok
2021 poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění
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dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb
Děčín, p.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého
kraje č. 23 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 s tím, že finanční prostředky
poskytnuté pro rok 2021 z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci
Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních
služeb Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 21 01 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o souhlas s přijetím movitého daru a
souhlasí
s přijetím 1 000 ks nano fiber mask B v celkové výši 18.150,00 Kč od Batist Medical a.s.,
Nerudova 309, Červený Kostelec.
Usnesení č. RM 21 01 39 03
Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín a
schvaluje
odpisové plány včetně doplňkové činnosti příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 01 39 04
Rada města projednala informace ředitelů základních škol a mateřských škol v Děčíně a
bere na vědomí
oznámení o dodatečném přerušení provozu:
• Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372 v době od 28.12.2020 do 31.12.2020,
• Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97 v době od 21.12.2020 do 23.12.2020,
• Mateřské školy Děčín IV, Raisova 688/14 v době od 28.12.2020 do 31.12.2020,
• školní družiny při Základní škole Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
v době od 23.12.2020 do 31.12.2020,
• školní družiny při Základní škole Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková
organizace v době od 23.12.2020 do 31.12.2020,
• školní jídelny Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace v době
od 14.12.2020 do odvolání.
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Usnesení č. RM 21 01 39 06
Rada města projednala návrh na platy a jejich složky ředitelek a ředitelů škol a školských
zařízení, které zřizuje statutární město Děčín a
stanovuje
s účinností od 01.01.2021 výši platů a jejich složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 01 39 07
Rada města projednala Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Děčínská sportovní, příspěvková
organizace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Děčínská sportovní,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 01 39 08
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace o souhlas s použitím schváleného příspěvku organizace k úhradě
nákladů za přečerpanou položku státního rozpočtu ONIV - náhrady za nemoc pracovníků a
souhlasí
s použitím schváleného příspěvku organizace ve výši 45.000,00 Kč k úhradě nákladů
za přečerpanou položku státního rozpočtu ONIV - náhrady za nemoc pracovníků vzniklé
v roce 2020.
Usnesení č. RM 21 01 39 09
Rada města projednala Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 20200102/OSK Sportovního klubu TKC Děčín, z.s., IČ: 183 85 532, Křížová 19/11, Děčín I-Děčín,
405 02 Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2020-0102/OSK Sportovního klubu TKC Děčín, z.s., IČ: 183 85 532, Křížová 19/11,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 21 01 42 01
Rada města projednala Plán dopravní obslužnosti města Děčín a
schvaluje
Plán dopravní obslužnosti města Děčín pro období 2021 až 2025.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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