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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 23. února 2021

Usnesení č. RM 21 04 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
odvolává
Ing. Tomáše Reichelta z dozorčí rady ke dni 28.02.2021 a
bere na vědomí
písemné upozornění Ing. Martina Kubše, který je navrhován za člena dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., že je členem statutárního orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního
podniku města Děčína, a.s. a po úpravě
volí
Ing. Martina Kubše za člena dozorčí rady ke dni 01.03.2021.
Usnesení č. RM 21 04 30 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů Komise pro dopravu a životní prostředí a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Komise pro dopravu a životní prostředí pana
por. Petra Chloubu, DiS., a pana Mgr. Pavla Obrdlíka, a to ke dni 01.03.2021.
Usnesení č. RM 21 04 30 02
Rada města projednala návrh vzorového jednacího řádu pro komise Rady města Děčín a
schvaluje
vzorový jednací řád pro komise Rady města Děčín a
pověřuje
předsedy komisí Rady města Děčín:

1. Doplnit vzorový jednací řád komise rady města v článku 1 a řídit se ve své činnosti
vzorovým jednacím řádem; doplněný jednací řád předložit k uložení na oddělení
organizační odboru provozního a organizačního.
2. Zpracovat statut komise a tento předložit k uložení na oddělení organizační odboru
provozního a organizačního.
Usnesení č. RM 21 04 32 01
Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč pro
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Přemyslovců 50, 709 00
Ostrava, IČO 228 31 738 a
neschvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z.s. se sídlem Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava, IČO 228 31 738.
Usnesení č. RM 21 04 34 01
Rada města projednala předložený Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad
CZ04: Aktualizace 2020, a
bere na vědomí
tento strategický dokument, který vydalo Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku dne
18.12.2020.
Usnesení č. RM 21 04 35 01
Rada města projednala žádost paní O. Ž. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní O. Ž. za poplatek
z prodlení ve výši 346 365 Kč, vzniklý při placení nájemného za byt č. 18 v ul. Vilsnická
143/65, Děčín VII, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 34 637 Kč.
Usnesení č. RM 21 04 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 9/2021 – č. RO 10/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 1.556 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 1.556 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 04 36 01
Rada města projednala předloženou evidenci veřejných zakázek za 2. pololetí roku 2020
zadávaných městem Děčín a jím zřízených PO a tuto
bere na vědomí.

Usnesení č. RM 21 04 36 02
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Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Děčín,
ZŠ Bezručova - bezbariérovost v předpokládané hodnotě 2 508 082 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky, složená z dílčích kritérií nabídková cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %;
3. podmínky realizace včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 04 36 03
Rada města projednala další etapy obnovy historické části Podmokel a
rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
k zajištění povolení stavby s názvem „Obnova historické části Podmokel – Etapa B“, což je
území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legií až po Podmokelskou ul. včetně
mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legií (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa
Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí),
Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí), která bude zpracovaná v souladu s
územní studií „Obnova historické části Podmokel“.
Usnesení č. RM 21 04 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření
prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DĚČÍN IX – BYNOV“ v celkové předpokládané
hodnotě 4.780.000,00 Kč bez DPH a
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 - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
nabídková cena 80 %,
doba realizace 20 % (maximálně 150 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 04 36 05
Rada města projednala předmět dodatku č. 4 k veřejné zakázce s názvem Nakládání
s odpady - smlouva č. 2016/0085/OR, týkající se navýšení jednotkové ceny za odpad vlivem
zvýšení poplatku za skládkování od 01.01.2021, dle nového zákona o odpadech č. 541/2020
Sb. a tento
schvaluje.
Jedná se o částku ve výši cca 262.043,00 Kč bez DPH za období od 01.01.2021 do platnosti
smlouvy tj. 10.05.2021. Částka je vypočítána na předpokládanou hmotnost likvidovaného
odpadu.

Usnesení č. RM 21 04 36 06
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Rada města projednala předmět dodatku č. 3 k veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr smlouva č. 2016/0082/OR, týkající se navýšení jednotkové ceny za odpad vlivem zvýšení
poplatku za skládkování od 01.01.2021, dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
a tento
schvaluje.
Jedná se o částku ve výši cca 72.173,66 Kč bez DPH za období od 01.01.2021 do platnosti
smlouvy tj. 10.05.2021. Částka je vypočítána na předpokládanou hmotnost likvidovaného
odpadu.
Usnesení č. RM 21 04 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 09.02.2021 do 22.02.2021.
Usnesení č. RM 21 04 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem
a po úpravě důvodové zprávy
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 797/2 v k. ú. Boletice nad Labem
o výměře cca 350 m2 za účelem zázemí k domu, pro vlastníka bytového domu.
Usnesení č. RM 21 04 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1604 v k. ú. Horní
Oldřichov o výměře 20 m2.
Usnesení č. RM 21 04 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 677/5 o výměře 15 m 2
a část pozemku p. č. 677/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 21 04 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
2 473 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. K. Š. za cenu 741.900,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 04 37 05
Rada města projednala žádost o možnost konání svatebního obřadu na pozemku v k. ú.
Děčín - Staré Město a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství vydáním souhlasného stanoviska s konáním
svatebního obřadu na pozemku p. č. 85 v k. ú. Děčín - Staré Město dne 22.05.2021 v době
od 14.00 – 15.00 hodin za podmínek, vydaných odborem místního hospodářství.
Usnesení č. RM 21 04 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 85/3 o výměře 541 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manž. Z. a O. Š. za cenu 162.300,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 04 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2889/1 o výměře cca 600 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 21 04 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 987/6 o výměře 16 m2,
případně jeho části, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 04 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 342, o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 62 m2), v k. ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. RM 21 04 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 332/1 o výměře 952 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní Z. R. za cenu 190.400,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 04 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 3358, 3393 a 3394 vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (STL plynovod) 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. 3358, 3393 a 3394 vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského
zařízení (STL plynovod) 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 04 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 679 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (DC 007302
zkapacitnění vodovodu) 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. 679 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (DC 007302
zkapacitnění 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 04 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2760 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
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2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 2760 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 04 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku, jehož součástí je stavba v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 250/3 o výměře 311 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 04 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1134/13 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (plynovodní
přípojka) 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. 1134/13 v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení
(plynovodní přípojka) 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 04 37 17
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 56 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 určitou od 01.04.2021 do 31.10.2021.
Usnesení č. RM 21 04 37 18
Rada města projednala žádost euroAWK s.r.o., se sídlem Babákova 2390/2, Praha 4
o umístění reklamního zařízení a
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 659/1 v k. ú. Děčín, v areálu SD Střelnice,
o rozměrech 5,1x2,4 m za účelem umístění reklamního zařízení, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši 15.000,00 Kč + DPH.
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Usnesení č. RM 21 04 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 135/1 v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 135/1 o výměře 3 029 m2,
případně jeho část (bez části sloužící jako přístupová cesta) o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 21 04 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 18 22 37 07 ze dne 11.12.2018 ve smyslu zatížení
části pozemku p. č. 169 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce zařízení veřejné komunikační 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“ platných
v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 20180873/OMH.
Usnesení č. RM 21 04 37 21
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o uzavření podnájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku 2540/3 o výměře 30 m2 v k. ú. Děčín
za podnájemné ve výši 4.000 Kč/měsíc pro VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00, IČO: 41194811 za účelem provozu laboratoře
zaměřené na sereologickou diagnostiku realizované od 01.02.2021, a to za podmínky vydání
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním
správním úřadem.
Usnesení č. RM 21 04 37 22
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu a
schvaluje
výpověď z nájmu nebytového prostoru v objektu Přímá 397, Děčín XXXII na pozemku p. č.
832/15 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Boletice nad Labem, dle smlouvy o nájmu nebytového
prostoru, čl. V., sjednané dne 7.8.2019 pod č. 07/2019/SBF-OMH, a to s nájemci panem M.
Z. a paní I. R.
Usnesení č. RM 21 04 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,- Kč za bytovou jednotku č. 37 o
velikosti 24m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 a
schvaluje
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1. Přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do bytu zvláštního
určení, do majetku města, dle důvodové zprávy.
2. Uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 21 04 38 02
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o vyřazení movitého
majetku v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín p.o. o vyřazení movitého majetku v souladu se
zřizovací listinou dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 21 04 39 01
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvkové organizace a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 1.316.357,16 Kč.
Usnesení č. RM 21 04 39 02
Rada města projednala návrh dotace ve výši do 50.000,00 Kč subjektu Psychiatrická
nemocnice Horní Beřkovice, který působí v oblasti kultury pro rok 2021 a
rozhodla
neposkytnout finanční dotaci subjektu Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, státní
příspěvková organizace MZČR, IČ: 00673552, Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice na projekt „Beřkovické léto 2021“ ve výši 20.000,00 Kč a o neuzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 21 04 42 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zavedení aplikace Říčních
informačních služeb Automatic Identification System a bezplatném poskytnutí kompletu AIS
transpordéru s prohlížečem Inland ECDIS na přívoz v Dolním Žlebu a
schvaluje
1. bezplatné vybavení přívozu v Dolním Žlebu systémem AIS pro službu RIS v rámci
projektu RIS COMEX,
2. uzavření Smlouvy o spolupráci při zavedení aplikace Říčních informačních služeb
Automatic Identification System a bezplatném poskytnutí kompletu AIS transpordéru
s prohlížečem Inland ECDIS na dobu 8 let mezi statutárním městem Děčín
a Ředitelstvím vodních cest ČR.
Usnesení č. RM 21 04 42 02
Rada města projednala zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy
včetně hospodaření za rok 2020 a
bere na vědomí
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zprávu a vyhodnocení plynulosti městské autobusové dopravy včetně hospodaření za rok
2020.
Usnesení č. RM 21 04 42 03
Rada města projednala záměr na „Revitalizaci veřejného prostranství, 2. část ul. Resslova,
ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí“ a
schvaluje
záměr „Revitalizace veřejného prostranství, 2. část ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí“.
Usnesení č. RM 21 04 42 04
Rada města projednala záměr na přeložku vodovodu při stavbě „Rekonstrukce mostu DC013L v ul. Bezručova, Děčín IV“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce mezi městem a Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469, při stavbě „Rekonstrukce mostu DC-013L
v ul. Bezručova, Děčín IV“.
Usnesení č. RM 21 04 42 05
Rada města projednala záměr na přeložku vodovodu při stavbě „Rekonstrukce mostu DC046L, oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Na Hrázi“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce mezi městem a Severočeskou vodárenskou společností a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469, při stavbě „Rekonstrukce mostu DC046L, oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Na Hrázi“.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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