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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 3. schůze rady města konané dne 9. února 2021

Usnesení č. RM 21 03 29 01
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
vyřazení a likvidaci hasičského dopravního automobilu VW Transporter, RZ CVI 51-83,
v užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI - Křešice.
Usnesení č. RM 21 03 29 02
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. února 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 21 03 29 03
Rada města projednala návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením
zastupitelstva č. ZM 19 06 02 02 ze dne 27. června 2019 a vydat nový Jednací řád
Zastupitelstva města Děčín dle upravené přílohy tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 21 03 30 01
Rada města projednala Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2020 podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
schvaluje
Výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2020, ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení. Podle ustanovení § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
bude Výroční zpráva zveřejněna na úřední desce magistrátu a na internetových stránkách
statutárního města Děčín v zákonné lhůtě.

Usnesení č. RM 21 03 30 02
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 po úpravě
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění
dle upravených příloh tohoto usnesení, a to s účinností od 1. března 2021.
Usnesení č. RM 21 03 30 03
Rada města projednala žádost o ukončení členství PhDr. Marka Hoška v Komisi sociální
a zdravotní a
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Marka Hoška z funkce člena Komise sociální
a zdravotní k 09.02.2021 a
jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, paní Valerii Machovou do funkce členky Komise sociální
a zdravotní od 10.02.2021.
Usnesení č. RM 21 03 31 01
Rada města projednala návrh na udělení plné moci a
souhlasí
se zplnomocněním pana Ing. Miroslava Mareše, jednatele společnosti ENERGO-ENVI,
s.r.o., se sídlem Na Březince 930/6, 150 00, Praha 5, ve věci zajišťování podkladů
potřebných pro zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Děčín
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 03 31 02
Rada města projednala návrh Dohody o ukončení dodatku stravenkového modulu a
schvaluje
Dohodu o ukončení dodatku stravenkového modulu ke smlouvě o poskytování správy
benefitů a zákaznické a technické podpory prostřednictvím benefity Café pro statutární
město Děčín firmou Edenred CZ, s.r.o.
Usnesení č. RM 21 03 31 03
Rada města projednala žádost pana V. B. o užití znaku města Děčína a
souhlasí
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s užitím znaku města Děčína v rámci bakalářské práce studenta ČVUT Praha, pracoviště
Děčín, V. B.
Usnesení č. RM 21 03 31 04
Rada města projednala návrh Směrnice č. 28-10 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu
statutárního města Děčín a
schvaluje
Směrnici č. 28-10 Hospodaření s prostředky Sociálního fondu statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 21 03 32 01
Rada města projednala na svém zasedání návrh na vydání nové obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. RM 21 03 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 4/2021 – č. RO 7/2021 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkového objemu příjmů a výdajů roku 2021.
Usnesení č. RM 21 03 35 02
Rada města projednala žádost paní A. V. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury k obytné budově č.p. 2066 na p. p. č. 2842/6 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní A. V. na výstavbu technické infrastruktury na p. p. č.
2785 a 2842/5 v k. ú. Podmokly k obytné budově č.p. 2066 na p. p. č. 2842/6 v k. ú.
Podmokly dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 03 35 03
Rada města projednala návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru v r. 2021
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. k financování v r. 2021 z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s. Praha ve výši 150 mil. Kč tyto akce:
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
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Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD
+ realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy,
Domov se zvláštním režimem Křešice,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6,
2. rozpočtové opatření č. RO 8/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů města
o 136.400 tis. Kč a zvýšení financování o 136.400 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 03 36 01
Rada města projednala návrh na zahájení dalšího ročníku participativního rozpočtu města
„Tvoříme Děčín 2021“ a po úpravě
nedoporučuje
zastupitelstvu města s ohledem na propad příjmů města Děčín v souvislosti s pandemií
Covid 19 schválit realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2021, ale až
v r. 2022 s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty
z předchozích ročníků.
Usnesení č. RM 21 03 36 02
Rada města projednala problematiku související s veřejnou zakázkou s názvem Poskytování
hlasových a datových služeb a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
OHK Ing. Martin Vošta (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
Změna pro Děčín Mgr. Milan Rosenkranc (Vojtěch Nádvorník)
Magistrát města Děčín Ing. Petr Hodboď (Alice Mitrušková)
Usnesení č. RM 21 03 36 03
Rada města projednala problematiku související s veřejnými zakázkami na zajištění
jednotlivých segmentů komunálních služeb a po úpravě
jmenuje
komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k jednotlivým veřejným zakázkám
v tomto složení:
1. Sběrný dvůr
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OHK Ing. Dalibor Voborský (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
Magistrát města Děčín Michaela Baďoučková (Ing. Přemysl Mička)
2. Nakládání s odpady
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Mgr. Milan Rosenkranc (Vojtěch Nádvorník)
Magistrát města Děčín Michaela Baďoučková (Ing. Přemysl Mička)
3. Údržba komunikací
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
Magistrát města Děčín Radek Hanák (Petr Michajličenko)
4. Údržba zeleně I. zona
OHK Jiří Štajner (Ing. Dalibor Voborský)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
Magistrát města Děčín Ing. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička)
5. Údržba zeleně II. zona
OHK Jiří Štajner (Ing. Dalibor Voborský)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
Magistrát města Děčín Ing. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička)
6. Údržba zeleně III. zona
OHK Jiří Štajner (Ing. Dalibor Voborský)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Jiří Domecký (Ing. Jan Palička)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
Magistrát města Děčín Ing. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 03 36 04
Rada města projednala problematiku související s veřejnou zakázkou s názvem „Domov
pro osoby se zvláštním režimem“ a
jmenuje
komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k jednotlivým veřejným zakázkám
v tomto složení:
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ANO Kamil Jelínek (Mgr. Petr Látal)
OHK Ing. Jiří Aster (Roman Slánský)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Změna pro Děčín Mgr. Milan Rosenkranc (Vojtěch Nádvorník)
Magistrát města Děčín Barbora Hercíková (Mgr. Petr Kužel).
Usnesení č. RM 21 03 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Poskytování hlasových
a datových služeb“ a
rozhodla
o jejím zrušení.
Usnesení č. RM 21 03 36 06
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0395/OR ze dne
03.06.2020 v hodnotě 1.536.328,50 Kč bez DPH,
2. v souvislosti s pracemi uvedenými v bodě č. 1 a podané žádosti zhotovitele stavby
o prodloužení doby realizace stavebních prací o 110 kalendářních dní.
Usnesení č. RM 21 03 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 26.01.2021 do 08.02.2021.
Usnesení č. RM 21 03 37 01
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 14.03.2005 a
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 110/2020 na servis a opravy zdvihacích zařízení mezi statutárním
městem Děčín a Helgos s.r.o. se sídlem Revoluční 8, 400 01, Ústí nad Labem,
IČO: 46711732 v předloženém znění, která nahradí smlouvou o dílo ze dne 14.03.2005.
Předmětem nové smlouvy je změna výše nákladů za služby prováděné nad rámec paušálu
v pracovní době, za výjezd pohotovostní služby a dopravné.
Usnesení č. RM 21 03 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
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1. zatížení částí pozemků p. č. 95, 173, 176 a 203 vše 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. 95, 173, 176 a 203 vše 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 03 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 799/5 a 802 oba v k. ú. Loubí 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. 799/5 a 802 oba v k. ú. Loubí 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 03 37 05
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 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. 1149 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 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 03 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 411 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly.
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Usnesení č. RM 21 03 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a revokaci
usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 17 37 30 ze dne 22.09.2020, týkající se prodeje
pozemku p. č. 596 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 20 08 05 16 ze
dne 26.11.2020 týkající se prodeje pozemku p. č. 596 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném
znění z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 21 03 37 08
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a pronájem pozemku a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 17 37 20 ze dne 22.09.2020 týkající se pronájmu
pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění z důvodu nových skutečností a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 19/2 o výměře 1 181 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu k domu
pro manžele R. a R. S. za cenu 11.810 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 03 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1222 o výměře 113 m2
a p. č. 1223 o výměře 236 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 21 03 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 3725/50b-108/97 ze dne 30.09.1997, ve znění
pozdějších dodatků, uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a p. Ivanem Kalašem,
U Tvrze 1440/17, Děčín VI, podnikajícím na základě živnostenského listu vydaného
Obecním živnostenským úřadem MÚ Děčín dne 17.12.1996 pod č. j. 1707/96/01/ž/Ni,
IČO 15661237 za účelem provozování pneuservisu a autoservisu a jako plochu pro
autobazar a pozemek pod dočasnou stavbou č.p. 1983/3 ve vlastnictví nájemce,
a to ve smyslu změny sjednané doby užívání nově do 31.12.2025.
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Usnesení č. RM 21 03 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 564 k. ú. Podmokly s p. V. T.
dohodou ke dni 10.02.2021.
Usnesení č. RM 21 03 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 3453/76g,3428b-108/07 ze dne 17.10.2007
na pronájem částí pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 obojí v k. ú. Podmokly, ve smyslu
zúžení nájemního vztahu, a to o p. R. K. dohodou ke dni 28.02.2021.
Usnesení č. RM 21 03 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 462 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 03 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 15 37 11 ze dne 18.08.2020, týkající se prodeje
části pozemku p. č. 1521/1 v k. ú. Krásný Studenec v plném znění z důvodu nových
skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 20 08 05 28
ze dne 26.11.2020, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1521/1 v k. ú. Krásný Studenec
v plném znění z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 21 03 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemků p. č. 130/3 o výměře 2 545 m2 a p. č. 130/4 o výměře 51 m2 vše
v k. ú. Loubí u Děčína za účelem údržby pro p. V. Š., p. P. K., p. K. H., p. A. K., p. H. R.,
p. D. B., p. I. N., za cenu 2.273 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 21 03 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 337 o výměře 60 m 2 a části
pozemků p. č. 339/2, p. č. 574 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
vše k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 334/1 v k. ú. Dolní
Žleb.
Usnesení č. RM 21 03 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 1250/48 v k. ú. Děčín,
za účelem umístění kiosku hlavního uzávěru plynu (HUP) a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1250/48 v k. ú. Děčín
(dle geometrického plánu č. 2741-4/2021 se jedná o p. č. 1250/107 v k. ú. Děčín o výměře
2 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro SBD Děčín, Zelená 382/40, Děčín III za cenu
1.800,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 03 37 18
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 15 37 19 ze dne 03.09.2019, týkající se záměru
pronájmu pozemku p. č. 1250/35 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 21 03 37 20
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene práva stezky k pozemku p. č. 446/9
v k. ú. Prostřední Žleb, na částech pozemků p. č. 414/16, p. č. 443/2 a p. č. 443/1 vše v k. ú.
Prostřední Žleb, pro oprávněného - vlastníka pozemku p. č. 446/9 v k. ú. Prostřední Žleb - V.
P., od povinného - statutární město Děčín - bezúplatně.
Usnesení č. RM 21 03 37 21
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1137/1 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
zřízení a provozování stavby „Bělský potok ř.km. 1,839-1,974 – úprava koryta v k. ú.
Bělá u Děčína u č.p. 93“ a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem realizace, oprav, údržby a rekonstrukce této stavby, pro budoucího
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oprávněného, tj. vlastníka stavby – Povodí Ohře státní podnik, IČ 70889988, za cenu
dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 1137/1 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva zřízení a provozování stavby „Bělský potok ř.km. 1,839-1,974 – úprava koryta
v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93“ a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek
za účelem realizace, oprav, údržby a rekonstrukce této stavby, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka stavby – Povodí Ohře státní podnik, IČ 70889988, za cenu
dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven po realizaci stavby + DPH.
Usnesení č. RM 21 03 37 22
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. č. 891, 798, 803/1 a 698 vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (DC 007 023,
Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu) včetně příslušenství a práva vstupu
a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce
tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 03 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 02 37 08 ze dne 26.01.2021 v plném znění,
z důvodu administrativní chyby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 03 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 105
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 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 03 39 01
Rada města projednala informaci od ředitele/ředitelky:
- Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
- Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace a
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bere na vědomí
přerušení činnosti školních družin uvedených základních škol v době vyhlášených
jednodenních pololetních prázdnin dne 29.01.2021.
Usnesení č. RM 21 03 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV, výzva
č. 02_20_080 - Šablony III a
souhlasí
s realizací projektu „Bádáme, pracujeme a s IT technikou také umíme“ ve výši
868.196,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 03 39 03
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV, výzva
č. 02_20_080 - Šablony III a
souhlasí
s realizací projektu „Ať je léto nebo zima, v Liliovce je nám prima“ ve výši 467.314,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 03 39 04
Rada města projednala Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI, Na Stráni
879/2, příspěvková organizace a Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Školní jídelny Děčín IV,
Jungmannova 3, příspěvková organizace a
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy Děčín VI,
Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Školní jídelny
Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 03 39 05
Rada města projednala informace ředitelů základních škol a mateřských škol v Děčíně a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu z organizačních příčin:
- třídy Mateřské školy Děčín VI, Weberova 1535/16 v době od 25.01.2021 do 01.02.2021,
- Mateřské školy Děčín IX, Rudolfova 76 v době od 01.02.2021 do 03.02.2021,
- Mateřské školy Děčín VI, Školní 1475/17 v době od 02.02.2021 do odvolání.
Usnesení č. RM 21 03 39 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města vztahující se k Dodatku č. 11
ke zřizovací listině Děčínská sportovní, příspěvková organizace a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 20 01 39 07 ze dne 12.01.2021 v plném znění.
Usnesení č. RM 21 03 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 03 42 01
Rada města projednala žádost firmy Koutecký s.r.o., Družby 1413, 419 01 Duchcov
o prominutí nájemného ve výši 46.500,00 Kč za provozování kontejnerů na textil na rok 2021
a
schvaluje
prominutí nájemného ve výši 46.500,00 Kč za provozování kontejnerů na textil na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 03 42 02
Rada města projednala Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce.
Usnesení č. RM 21 03 42 03
Rada města projednala návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín, ul. Drážďanská“, č. sml. X/1001/2021/DC a
schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín,
ul. Drážďanská“, č. sml. X/1001/2021/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 03 42 04
Rada města projednala informaci Dopravního podniku města Děčín, a.s. o změně jízdních
řádů nočních linek č. 232 a č. 233 v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu
ohrožení zdraví s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území
České republiky a
bere na vědomí
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tuto informaci.
Usnesení č. RM 21 03 42 05
Rada města projednala návrh na přesun zastávky městské autobusové dopravy Březiny
Libverda z ul. Krokova na ul. Českolipská a
schvaluje
přesun zastávky městské autobusové
na ul. Českolipská od 01.03.2021.

dopravy

Březiny

Libverda

z

ul.

Krokova

Usnesení č. RM 21 03 42 06
Rada města projednala návrh dodatku č. 11 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. 11 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby,
týkající se výše kompenzace pro rok 2021, a to mezi statutárním městem Děčín
a Dopravním podnikem města Děčína, a.s, IČO 62240935.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Anna Lehká v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města a sociální věci
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