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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 26. ledna 2021

Usnesení č. RM 21 02 29 02
Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2020 na vědomí.
Usnesení č. RM 21 02 29 03
Rada města po projednání
bere na vědomí
obecnou informaci o výsledcích kontrol provedených v roce 2020 a
souhlasí
v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se
zveřejněním obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020 způsobem umožňujícím
dálkový přístup, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 21 02 29 04
Rada města
schvaluje
návrh plánu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Děčín a rámcový rozsah veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční
podpory na rok 2021 dle přílohy tohoto usnesení a
pověřuje
primátora města Ing. Jiřího Anděla, CSc., vydáváním pověření ke kontrole ve smyslu § 13
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Usnesení č. RM 21 02 30 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM 20 19A 30 01 ze dne 20.10.2020 a

schvaluje
revokaci usnesení rady města RM 20 19A 30 01 ze dne 20.10.2020 týkající se výběru
přizvané osoby a
schvaluje
výběr přizvané osoby Ing. Rodana Svobody, jednatele firmy Eurodan, s.r.o., Marie
Cibulkové 394/19, Praha 4 - Krč, IČ: 273 78 802 v rámci veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací statutárního města Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I a Dům dětí a mládeže Děčín IV,
příspěvková organizace, Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV, v celkové výši 66.000,00 Kč bez
DPH a uzavření smlouvy (v návrhu usnesení RM 20 19A 30 01 uveden jako varianta č. 2).
Usnesení č. RM 21 02 30 02
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou Děčín a
schvaluje
smlouvu o spolupráci na Projektu materiálního, organizačního a personálního zajištění
odborné pomoci podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám se sídlem na území
města Děčín v souvislosti s podáváním žádostí o státní dotace souvisejícími se ztrátami
způsobenými opatřeními vlády ČR při pandemii COVID uzavíranou s Okresní hospodářskou
komorou Děčín.
Usnesení č. RM 21 02 30 03
Rada města projednala odvolání člena Komise pro urbanismus, architekturu a životní
prostředí a po doplnění
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů z funkce člena Komise pro urbanismus, architekturu a životní
prostředí RNDr. Lubomíra Parohu k 31.01.2021.
Usnesení č. RM 21 02 30 04
Rada města projednala návrh na změnu názvu komise rady města zřízené usnesením rady
města č. RM 21 01 30 02 ze dne 12.01.2021 a návrh na změnu názvu komise rady města
u funkce jmenovaného předsedy a členů této komise a po doplnění
schvaluje
1. Změnu názvu komise rady města zřízené usnesením rady města č. RM 21 01 30 02
ze dne 12.01.2021, a to z „Komise pro urbanismus, architekturu a životní prostředí“
na „Komise pro urbanismus a architekturu“ s účinností od 01.02.2021.
2. Změnu názvu u funkce jmenovaného předsedy a členů komise rady města
z „Předseda a člen Komise pro urbanismus, architekturu a životní prostředí“
na „Předseda a člen Komise pro urbanismus a architekturu“ s účinností
od 01.02.2021.
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Usnesení č. RM 21 02 30 05
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města a po úpravě
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 dopravu a životní
prostředí ke dni 01.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 30 06
Rada města projednala návrh na jmenování předsedy a členů Komise pro dopravu a životní
prostředí a po úpravě
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 01.02.2021:
1. předsedu Komise pro dopravu a životní prostředí Ing. Miroslava Ouzkého a
2. členy Komise pro dopravu a životní prostředí RNDr. Lubomíra Parohu, pana Martina
Liesela, pana Jiřího Kasla, Ing. Ondřeje Smíška, Ing. Vladimíra Štochla a Ing. Petra
Kříže.
Usnesení č. RM 21 02 30 07
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města a po úpravě
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 prevence kriminality
a bezpečnosti ke dni 01.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 30 08
Rada města projednala návrh na jmenování předsedy a členů Komise prevence kriminality
a bezpečnosti a po úpravě
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 01.02.2021:
1. předsedu Komise prevence kriminality a bezpečnosti Mgr. Jana Šmída a
2. členy Komise prevence kriminality a bezpečnosti pana Václava Němečka,
Mgr. Lukáše Hericha, Mgr. Vladimíra Volrába a Mgr. Radka Pospíšila.
Usnesení č. RM 21 02 30 09
Rada města projednala odvolání a jmenování členů Školské komise a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Ing. Miroslava Dlaska a Mgr. Ondřeje Michálka z funkce člena
Školské komise ke dni 31.01.2021 a
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jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Mgr. Lenku Holubcovou a Mgr. Bc. Ivanu Poschovou do funkce
členky Školské komise ke dni 01.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 30 10
Rada města projednala odvolání a jmenování členů Sportovní komise a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Mgr. Oldřicha Kadlece, Ing. Rostislava Donáta a Lukáše Trnku
z funkce člena Sportovní komise ke dni 31.01.2021 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Bc. Tomáše Jablonického, Mgr. Ondřeje Michálka a pana
Dušana Kamenického do funkce člena Sportovní komise ke dni 01.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 30 11
Rada města projednala odvolání a jmenování členů Kulturní komise a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Mgr. Martina Poštu, MgA. Rastislava Sobíška a Mgr. Lenku
Holubcovou z funkce člena Kulturní komise ke dni 31.01.2021 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů MgA. Jiřího Antonína Trnku, pana Jakuba Bureše
a prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D., do funkce člena Kulturní komise ke dni 01.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 31 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28-9 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu
statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28-9 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 21 02 31 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod tabletů a
schvaluje
1. Návrh na bezúplatný převod tabletů z vlastnictví statutárního města Děčín
do vlastnictví Centra sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, Děčín 1,
zastoupené jednatelkou organizace Mgr. Lenkou Plickovou.
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2. Smlouvu o bezúplatném převodu tabletů dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 21 02 31 04
Rada města projednala záměr pronájmu nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout prostory v objektu 28. října 1155/2, Děčín I, za účelem
zřízení kanceláře. Jedná se o zasedací místnost v 1.N.P. budovy B1 o ploše 42 m²,
za nájemné 6 Kč/1 m²/den včetně služeb.
Usnesení č. RM 21 02 31 05
Rada města projednala dodatek č. 9 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s.,
Březová 402, Děčín o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603 a
schvaluje
dodatek č. 9 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s., Březová 402, Děčín
o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603.
Usnesení č. RM 21 02 31 06
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 13, kterým se rozšiřuje technická
podpora informačního systému Vera Radnice o agendu Klikací rozpočet a
schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě Vera Radnice SWR/12/226 na rozšíření technické
podpory o agendu Klikací rozpočet, kterým se navýší cena roční technické podpory tohoto
informačního systému o 12.500,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 02 31 07
Rada města projednala návrh na zavedení „Interního Carsharingu“ a
schvaluje
zavedení systému interního Carsharingu na řízení provozu vozidel města.
Usnesení č. RM 21 02 31 08
Rada města projednala návrh provozu Děčínské karty dle projektu na rok 2021 a
schvaluje
provoz Děčínské karty dle projektu na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 02 34 01
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby webových stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o. a
neschvaluje
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návrh
na
uzavření
smlouvy
o
poskytování
služby
webových
stránek
„DECIN.NEVYHAZUJTO.CZ“ se společností goodooga, s.r.o., v délce trvání 12 měsíců
od uzavření smlouvy mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 21 02 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 313/2020 – č. RO 328/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 7.325 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 7.325 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 02 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 1/2021 – č. RO 3/2021 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkového objemu příjmů a výdajů roku 2021.
Usnesení č. RM 21 02 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rámcová
dohoda – zabezpečení skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“
v celkové předpokládané hodnotě 4 mil. Kč bez DPH a po úpravě přílohy
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (100 %),
3. zadávací podmínky včetně návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek na 48 měsíců v objemu 4 mil. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 02 36 02
Rada města projednala zprávu komise k veřejné zakázce s názvem „Zázemí Via Ferraty –
Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové
dokumentace“ zadávanou jako otevřenou soutěž o návrh v režimu veřejné zakázky malého
rozsahu a po úpravě
rozhodla
A. o zrušení veřejné zakázky,
B. o vyplacení skicovného:
návrh č. 1 - Dipl. Arch. Elan Neuman Fessler, výše odměny 20.000,00 Kč
včetně DPH,
návrh č. 2 - re:architekti studio s.r.o., výše odměny 20.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 02 36 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa“ a
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rozhodla
v souladu s § 222, odst. 4, 5, 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2019-0048/OR ze dne 25.02.2019, kterým bude
původní částka navýšena o 2.153.906,16 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 02 36 04
Rada města projednala akci „Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu
na Pastýřskou stěnu“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu
na Pastýřskou stěnu“ do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR s tím, že případné
přijetí dotace bude projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 02 36 05
Rada města projednala problematiku spojenou se zřícením části opěrné zdi pod Zámeckou
sýpkou v Děčíně a po úpravě
rozhodla
na základě zpracované prováděcí studie „Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou
v Děčíně“ zpracovat projektovou dokumentaci dle návrhu II. - opěrná zeď z monolitického
betonu s obkladem z původních pískovcových kamenů.
Usnesení č. RM 21 02 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 12.01.2021 do 25.01.2021.
Usnesení č. RM 21 02 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Domov pro osoby se
zvláštním režimem a v rámci odpovědí na žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
schvaluje
1. změnu zadávací dokumentace spočívající v:
a) úpravě kupní smlouvy - požadavku na plnění druhé části (nábytek), kdy původní
znění veškeré dodané zboží bude bez stopy ftalátů a s nulovou formaldehydovou
stopou, bude nahrazeno zněním – „Zadavatel požaduje, aby nábytek ani jeho
obaly nebyly provedeny z PVC. Nábytek z lamino desek bude certifikován emisní třída E1. Při předání stavby/mobiliáře budou doklady obsahovat shora
uvedené ujištění.“;
b) úpravy smlouvy o dílo (úprava smluvní pokuty v čl. I odst. 10, úprava čl. I
odst. 11, čl. IV vypuštění odst. 2 a úpravu odst. 3);
2. provedení prohlídky místa plnění dne 24.02.2021;
3. prodloužení termínu pro podání nabídek do 18.03.2021.
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Usnesení č. RM 21 02 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Poskytování hlasových
a datových služeb“ a na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
schvaluje
její úpravu spočívající v předmětu plnění a prodloužení termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 21 02 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku
v k. ú. Bynov a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Bynov o výměře 701 m2
s p. J. D. dohodou, ke dni 31.01.2021.
Usnesení č. RM 21 02 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1767/1 v k. ú. Podmokly o výměře 55 m2 na zahradu pro pana
K. Č. za cenu 110 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 02 37 04
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska s osazením venkovní
klimatizační jednotky pro lékárnu v objektu Želenická 1510/26, Děčín VI a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s osazením venkovní klimatizační jednotky pro lékárnu
v objektu Želenická 1510/26, Děčín VI, 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. po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu,
4. veškeré náklady budou hrazeny žadatelem.
Usnesení č. RM 21 02 37 05
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické
přípojky v pozemku p. č. 2826 v k. ú. Děčín a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením elektrické přípojky v pozemku p. č. 2826 v k. ú.
Děčín pro uživatele zahrady v ČZS ZO Kamenická, po dobu trvání nájemní smlouvy,
za následujících podmínek:
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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, neprodleně po dokončení stavby, doloží odboru místního hospodářství
zákres skutečného provedení trasy elektrické přípojky,
4. po dokončení stavby bude pozemek uveden 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 zahrádkářské osady,
12. před případným ukončením pronájmu z jakéhokoliv důvodu, uvede nájemce pozemek
do původního stavu (odstraní elektrické přípojky na své náklady).
Usnesení č. RM 21 02 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1948 v k. ú. Podmokly o výměře cca 450 m2 pro pana Z. S. za
cenu 2.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 02 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1948 v k. ú. Podmokly o výměře cca 450 m2 pro pana L. M. za
cenu 2.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 02 37 08
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1477/84 o výměře 210 m2 a části pozemku p. č. 1477/5
(dle geometrického plánu č. 916-247/2020 se jedná o p. č. 1477/96 o výměře 106 m2), vše
v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele A. a J. N. za cenu
94.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 02 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Březiny u Děčína, v rámci
realizace akce statutárního města Děčín „Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny - IV. etapa“ a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 332/2 o výměře 466 m2 a části p. č. 428/6 o výměře cca 300 m2 vše
v k. ú. Březiny u Děčína pro spol. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, na dobu
určitou od 01.02.2021 do 30.06.2021, za nájemné 12.592,00 Kč, za účelem zařízení
staveniště, v rámci realizace akce „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště
Březiny - IV. etapa“.
Usnesení č. RM 21 02 37 12
Rada města projednala žádost o kompenzaci nájemného a
neschvaluje
kompenzaci nájemného pro paní D. J. za užívání bytové jednotky č. 6 v objektu Mírové
náměstí 242/4, Děčín IV.
Usnesení č. RM 21 02 37 13
Rada města projednala návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/28
o výměře 348 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 02 37 14
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Boletice nad Labem – v rámci
stavby „Veřejné osvětlení, ul. Janáčkova, Děčín XXXII“ pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Ústecký kraj, IČ 70892156, zastoupená Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, Ruská 260, 41703
Dubí 3, za jednorázovou náhradu v částce 4.000,00 Kč + DPH a
2. uzavření Smlouvy č. VI/1004/2021/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Boletice nad Labem – v rámci stavby
„Veřejné osvětlení, ul. Janáčkova, Děčín XXXII“ pro oprávněného - statutární město
Děčín, od povinného – Ústecký kraj, IČ 70892156, zastoupená Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, Ruská 260, 41703 Dubí 3,
za jednorázovou náhradu v částce 4.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 02 37 15
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 987/18 a 987/24 v k. ú. Boletice
nad Labem – v rámci stavby „Veřejné osvětlení, ul. Janáčkova, Děčín XXXII“ pro
oprávněného - statutární město Děčín, od povinného – občanské sdružení Ja-Ko,
IČ 22693581, Janáčkova 352, 40711 Děčín XXXII, bezúplatně a
2. uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 987/18
a 987/24 v k. ú. Boletice nad Labem – v rámci stavby „Veřejné osvětlení,
ul. Janáčkova, Děčín XXXII“ pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného
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– občanské sdružení Ja-Ko, IČ 22693581, Janáčkova 352, 40711 Děčín XXXII,
bezúplatně.
Usnesení č. RM 21 02 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Nebočady a
schvaluje
1. zatížení části pozemků p. č. 90/1, 154 a 159/1 v k. ú. Nebočady věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(vodovod - stavba DC 007 312) 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 1.000 Kč/síť + ostatní náklady
+ DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 90/1, 154 a 159/1 v k. ú. Nebočady věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (vodovod - stavba DC 007 312) 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 1.000 Kč/síť + ostatní
náklady + DPH.
Usnesení č. RM 21 02 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 551, 40/7 v k. ú. Vilsnice 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 02 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2226/1 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. 2226/1 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 02 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace pro RD
na pozemku st. p. č. 732 v k. ú. Horní Oldřichov 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 pozemku
st. p. č. 732 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 1216 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace
pro RD na pozemku st. p. č. 732 v k. ú. Horní Oldřichov 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 pozemku
st. p. č. 732 v k. ú. Horní Oldřichov, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 02 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 551 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní přípojky pro objekt na pozemku
p. č. 176 v k. ú. Vilsnice 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. 176 v k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 551 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynovodní přípojky pro objekt na pozemku
p. č. 176 v k. ú. Vilsnice 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. 176 v k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 02 37 21
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 344 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 části pozemku p. č. 344 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 02 37 22
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlum u Děčína a
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schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1076/1 v k. ú. Chlum 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 části pozemku p. č. 1076/1 v k. ú. Chlum 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 02 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 877/35, 877/52, 877/99, 832/55, 832/51 a 832/1 vše
v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení telekomunikační sítě včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 877/35, 877/52, 877/99, 832/55, 832/51 a 832/1 vše
v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení telekomunikační sítě včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 02 37 24
Rada města projednala nové informace v rámci přípravy akce - Zásobování Zimního
stadionu Děčín a ZŠ, MŠ Březová 369/25, Děčín III, odpadní vodou a
bere na vědomí
skutečnosti uvedené ve Studii proveditelnosti získání a využití tepelné energie z bazénové
vody pro vytápění v Aquaparku Děčín, kterou vypracovala firma ASIO NEW spol. s r.o. a
schvaluje
zpracování projektové dokumentace na akci: Využití tepelné energie z bazénové vody pro
vytápění:
1. ZŠ a MŠ Březová 369/25, Děčín III,
2. Zimního stadionu Děčín.
Usnesení č. RM 21 02 37 25
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
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schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 899/52 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství (stavba
ROZ Děčín, STL plynovod a přípojka (1 RD)) 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 02 37 26
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 24/1, dle geometrického plánu
č. 426-086/2020 nově ozn. jako díl „a“ o výměře 132 m2, v k. ú. Nebočady, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pana Z. V. do majetku města, za cenu 66.000,00 Kč
+ ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
Usnesení č. RM 21 02 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 805/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 21 02 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 337/2 o výměře 104 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 21 02 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 334/18 o výměře 695 m2 v k. ú. Krásný
Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. S. Š. za cenu 208.500,00 Kč + ost.
náklady.
Usnesení č. RM 21 02 37 30
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zveřejnit záměr města směnit:
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• z majetku města části pozemků dle geometrického plánu č. 2585-80/2018
oddělené z pozemků p. č. 2395/19 díl „b“ o výměře. 6 966 m2, p. č. 2401/1 - díl „c“
o výměře 1 814 m2, p. č. 2919/2 - díl „d“ o výměře 321 m2, p. č. 2939/6 - díl „h“
o výměře 146 m2, p. č. 2292/2 - díl „a“ o výměře 1 888 m2, p. č. 2925/1 - díl „e“
o výměře 47 m2, p. č. 2938/1 - díl „f“ o výměře 140 m2 a p. č. 2938/2 - díl „g“
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Děčín a pozemek p. č. 1369 o výměře 30 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, do majetku Správy železnic, s.p., Praha a
• do majetku města pozemky p. č. 164/1 o výměře 1 846 m2, p. č. 164/3 o výměře
87 m2, p. č. 164/6 o výměře 474 m2, p. č. 2403/1 o výměře 2 191 m2, p. č. 2403/2
o výměře 3 151 m2, p. č. 2403/3 o výměře 36 m2, p. č. 671 o výměře 985 m2
a p. č. 673/4 o výměře 733 m2 v k. ú. Děčín, z majetku Správy železnic, s.p., Praha
a
2. souhlasit s technickými podmínkami stanovenými pro převod pozemků z majetku
Správy železnic, s.o. Praha.
Usnesení č. RM 21 02 37 32
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 945/6 a část pozemku
p. č. 920/1, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 360 m2), v k. ú.
Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 21 02 37 33
Rada města projednala problematiku záměru rekonstrukce šaten a vzduchotechnické
jednotky v objektu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I a
schvaluje
zadání vypracování projektové dokumentace stavebních úprav za účelem rekonstrukce
šaten a zázemí vč. rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky v objektu sportovní
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 02 37 34
Rada města projednala problematiku stavu objektu kabin a víceúčelového sportovního hřiště
fotbalového areálu v ulici Jeronýmova, Děčín IV a
schvaluje
1. záměr rekonstrukce objektu kabin a restaurace fotbalového hřiště v ulici Jeronýmova,
Děčín IV na pozemku p. č. 1141/3 a víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1
vše v k. ú. Podmokly,
2. zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
kabin a restaurace fotbalového hřiště v ulici Jeronýmova, Děčín IV na pozemku p. č.
1141/3 a víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1 vše v k. ú. Podmokly,
dle varianty č. 1 studie, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 02 37 35
Rada města projednala problematiku změny užívání objektu bez č.p. na pozemku p. č. 2539
v k. ú. Děčín a
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schvaluje
1. záměr změny užívání objektu bez č. p. na pozemku p. č. 2539 v k. ú. Děčín,
2. zadání vypracování studie proveditelnosti změny užívání objektu bez č.p.
na pozemku p. č. 2539 v k. ú. Děčín na aerobní cvičící sál vč. šaten a zázemí, šaten
pro hokejbal a zázemí správce víceúčelového sportoviště a strojníků zimního
stadionu. Součástí studie bude i řešení skladových prostor zimního stadionu
a parkovacího a údržbového stání rolby.
Usnesení č. RM 21 02 37 36
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 612/13 v k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 612/13 v k. ú. Folknáře
o výměře 386 m2.
Usnesení č. RM 21 02 37 37
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
pronájem části 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 v k. ú. Chrochvice
(vybudování nové bytové jednotky) pro manžele D. K. a O. K. za cenu 3.000 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 21 02 37 38
Rada města projednala zpracovaný základní inventarizační průzkum skalních masívů
na pozemcích v majetku statutárního města Děčín - 1. etapa a
bere na vědomí
zpracovanou dokumentaci Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku
statutárního města Děčín - 1. etapa a z ní vzešlá data, informace a doporučení,
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 02 37 39
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2919/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2919/1 v k. ú. Děčín o výměře 14 m2, za účelem umístění
předzahrádky k restauraci Café-Restaurant FJ1 Děčín, U Plovárny čp. 38/2, Děčín I, pro
Pavla Štěrbu, IČO 60264918, Dlouhá 115, Děčín XXXI-Křešice, na dobu neurčitou
od 08.02.2021.
Usnesení č. RM 21 02 37 40
Rada města opakovaně projednala žádost manželů A. a P. Ch., o vydání souhlasného
stanoviska k vybudování odstavné plošiny na pozemku p. č. 695 v k. ú. Podmokly a změnu
nájemní smlouvy a
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pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním nesouhlasného stanoviska k vybudování
odstavné plošiny na pozemku p. č. 695 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 02 37 42
Rada města projednala plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací pro rok 2021 a
schvaluje
plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací pro rok 2021 a
bere na vědomí
informaci o plnění plánu oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových
organizací v roce 2020.
Usnesení č. RM 21 02 38 01
Rada města projednala návrhy na platy a jejich složky pro ředitelky Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvkové organizace a
stanovuje
s účinností od 01.01.2021 výši platů a jejich složky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 02 38 02
Rada města projednala zdůvodnění navrženého rozšíření prádelny v objektu Jindřichova
337, Děčín IX a toto
bere na vědomí
a
souhlasí
s přípravou realizace veřejné zakázky - rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337,
Děčín IX - Bynov.
Usnesení č. RM 21 02 39 01
Rada města projednala žádost o udělení pověření organizaci Děčínská sportovní,
příspěvková organizace, Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 75107350 ohledně organizace
hudebního festivalu Labefest 2021, pořádaného v rámci Městských slavností 2021 a
uděluje
pověření organizaci Děčínská sportovní, příspěvková organizace, Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ: 75107350 k organizaci hudebního festivalu Labefest 2021, pořádaného v rámci
Městských slavností 2021 a pověření řediteli Ing. Igoru Bayerovi k uzavírání smluv s partnery
v rámci Městských slavností 2021.
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Usnesení č. RM 21 02 39 02
Rada města projednala návrh dohody o narovnání smlouvy o dílo pro vedení městské
kroniky Děčín a
schvaluje
dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo pro vedení městské kroniky Děčín, uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a paní Věnceslavou Zimmermannovou.
Usnesení č. RM 21 02 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace o souhlas s přijetím movitého daru a
souhlasí
s přijetím movitého daru dataprojektoru s příslušenstvím v celkové výši 23.854,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 02 39 04
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo pro administrátorku webových stránek „Děčín
sportuje“ a
rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo s paní Helenou Kapicovou, IČ: 087 54 047, k administraci
webových stránek „Děčín sportuje“ v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 02 39 05
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo pro vedení městské kroniky Děčín a
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo s paní Věnceslavou Zimmermannovou ke zpracování podkladů
a vedení městské kroniky Děčín v písemné podobě a
zmocňuje
za odbor školství a kultury p. Petru Bláhovou k průběžné kontrole a převzetí díla
od zhotovitele.
Usnesení č. RM 21 02 42 01
Rada města projednala požadavek občanů Březin na vybudování chodníku podél silnice
II/262, k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
záměr realizace chodníku podél silnice II/262 v městské části Březiny, včetně prací
spojených s realizací (výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, výkup
pozemků-majetkoprávní vypořádání, jednání s Ústeckým krajem ve věci koordinace staveb
a vyčíslení finančních náhrad za dotaci na předmětnou část komunikace).
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Usnesení č. RM 21 02 42 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Veřejné osvětlení, ul. Janáčkova,
Děčín XXXII“, č. sml. X/1004/2021/DC a
schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Veřejné osvětlení, ul. Janáčkova,
Děčín XXXII“, č. sml. X/1004/2021/DC mezi statutárním městem Děčín a Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, p.o., IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3.
Usnesení č. RM 21 02 42 03
Rada města projednala návrh na zplnomocnění paní Renaty Kuruczové, zařazené do odboru
komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín, k zastupování města k
• uzavírání smluv na přihlašování a odhlašování elektroměrů v rámci výstavby
a modernizace veřejného osvětlení v majetku města,
• uzavírání smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do všech napěťových hladin,
• uzavírání smluv o připojení zařízení k distribuční soustavě do všech napěťových
hladin a
schvaluje
zplnomocnění v předloženém znění.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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