Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 9. března 2021
Usnesení č. RM 21 05 29 01
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 25. března 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
po úpravě zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
v navrženém znění.
Usnesení č. RM 21 05 29 02
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů projednala pozvánku na valnou hromadu společnosti TERMO
Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. dne 24.03.2021 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce statutárního města.
Usnesení č. RM 21 05 31 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 14, kterým se pořizuje licence
a technická podpora pro agendy Vera Radnice - Městská policie a
schvaluje
uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě Vera Radnice SWR/12/226 na pořízení licence
a rozšíření technické podpory o tyto agendy, viz příloha č. 1.
Usnesení č. RM 21 05 31 02
Rada města projednala žádost Ing. J. S. o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města na dresu v rámci reprezentace města v triatlonu.

Usnesení č. RM 21 05 31 03
Rada města projednala Dohodu o spolupráci a společném postupu mezi statutárním městem
Děčín a TERMO Děčín a.s. a
neschvaluje
uzavření Dohody o spolupráci a společném postupu mezi statutárním městem Děčín
a TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. RM 21 05 31 04
Rada města projednala záměr plynofikace městské části Děčín IX-Bynov ve vztahu
ke smlouvě o půjčce s konsorciem amerických firem z roku 1995 a
bere na vědomí
možnost realizovat plynofikaci městské části Děčín IX-Bynov včetně připojení jednotlivých
objektů na plyn nejdříve ve druhém pololetí roku 2025.
Usnesení č. RM 21 05 31 05
Rada města projednala společné projekty na snižování spotřeby energií v objektech města
a spolupráci při řešení problematiky likvidace komunálního odpadu v Děčíně s firmou
TERMO Děčín a.s. a
neschvaluje
společné řešení na projektech na snižování spotřeby energií v objektech města a spolupráci
při řešení problematiky likvidace komunálního odpadu v Děčíně s firmou TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. RM 21 05 34 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2020 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 05 35 01
Rada města projednala informaci o stavu a vývoji pohledávek města k 31.12.2020 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 05 35 02
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných odborem ekonomickým
ve 2. pololetí 2020 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 05 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2021 a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO11/2021 – č. RO13/2021
dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2021 o 30.000 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021
o 167.436 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 197.436 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 05 36 01
Rada města projednala předložené informace k projektu „Asistenční voucher k projektu ITS –
Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ve výši 113.118,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 05 36 02
Rada města projednala projekt „Návrat ke koupání v řekách“ a
rozhodla
o dofinancování nákladů na realizaci tohoto projektu.
Usnesení č. RM 21 05 36 03
Rada města projednala problematiku veřejných zakázek malého rozsahu na údržbu zeleně a
bere na vědomí
závěry doporučující komise u zakázek s názvy:
 Údržba zeleně Březiny, Loubí za 1.189.670,40 Kč bez DPH;
 Údržba zeleně Křešice 98.211,00 Kč bez DPH;
 Údržba zeleně Chrochvice 277.704,00 Kč bez DPH;
 Údržba zeleně Letná 729.944,70 Kč bez DPH,
kdy u výše uvedených zakázek nejvýhodnější nabídku podala firma AVAROS s.r.o.,
IČO 22794557, se sídlem v Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 21 05 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně
s názvem Údržba zeleně U Kaple, Krásný Studenec. Kdy byly podány (kromě jiných) dvě
nabídky se shodnou nabídkovou cenou 594.777,60 Kč bez DPH, které se jeví jako
nejvýhodnější nabídky, a tuto informaci
bere na vědomí
a zároveň na základě shora uvedeného
rozhodla
o zrušení této zakázky a o jejím novém vyhlášení.
Usnesení č. RM 21 05 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
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předložené informace za období od 23.02.2021 do 08.03.2021.
Usnesení č. RM 21 05 36 06
Rada města po diskusi nad problematikou veřejné zakázky s názvem „Údržba komunikací“ a
na základě zaslaného právního stanoviska AK KROUPAHELÁN
rozhodla
o jejím zrušení.
Usnesení č. RM 21 05 37 01
Rada města projednala problematiku areálu v ulici Krokova, Děčín I (bývalý DETRANS) a
bere na vědomí
informace o technickém stavu nemovitostí a jejich využití v rámci areálu v ul. Krokova,
a to pozemku p. č. 2640, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 2641, jehož
součástí je stavba č. p. 596, pozemku p. č. 2642, jehož součástí je stavba bez čp/če,
pozemku p. č. 2643, jehož součástí je stavba č. p. 595, pozemku p. č. 2644, jehož součástí
je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 2645, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku
p. č. 2646, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p. č. 2647, jehož součástí je stavba
bez čp/če, a pozemku p. č. 2648 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 05 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1392–108/2005 ze dne 03.08.2005
na pronájem pozemku p. č. 1392 v k. ú. Podmokly s panem J. I., dohodou ke dni 10.03.2021.
Usnesení č. RM 21 05 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1392 o výměře 502 m2 v k. ú. Podmokly pro p. D. M. na zahradu,
za cenu 1.002 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 05 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 895, dle GP č. 4378-19/2021 nově
ozn. jako p. p. č. 895/2 o výměře 30 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele O. a J. H., za cenu 62.100,00 Kč + platná sazba DPH +
ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 21 05 37 06
Rada města projednala návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 791/1 v budově
č. p. 791 Krokova ul., Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 791/1 v budově č. p. 791
Krokova ul., Děčín I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 714/4407 na společných
částech domu č. p. 791 a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín,
za cenu 303.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1180-085/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií, dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu
s předkupním právem dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. RM 21 05 37 07
Rada města projednala návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 791/6 v budově
č. p. 791 Krokova ul., Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 791/6 v budově č. p. 791
Krokova ul., Děčín I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4407 na společných
částech domu č. p. 791 a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín,
za cenu 292.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1181-086/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií, dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu
s předkupním právem dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. RM 21 05 37 08
Rada města projednala návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/2 v budově
č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 789/2 v budově č. p. 789
Krokova ul., Děčín I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 715/4363 na společných
částech domu č. p. 789 a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín,
za cenu 338.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1177-082/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií, dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu
s předkupním právem dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. RM 21 05 37 09
Rada města projednala návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/3 v budově
č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 789/3 v budově č. p. 789
Krokova ul., Děčín I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných
částech domu č. p. 789 a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín,
za cenu 322.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1178-083/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
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oprav či havárií, dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu
s předkupním právem dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. RM 21 05 37 10
Rada města projednala návrh na odprodej obsazené bytové jednotky č. 789/6 v budově
č. p. 789 Krokova ul., Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat b.j.č. 789/6 v budově č. p. 789 Krokova
ul., Děčín I včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných částech
domu č. p. 789 a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín, za cenu
314.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1179-084/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií, dosavadnímu nájemci bytové jednotky (fyzická osoba) v souladu
s předkupním právem dle § 1187 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. RM 21 05 37 12
Rada města projednala návrh na doplnění usnesení, ve věci zatížení pozemku p. č. 3022/95
v k. ú. Děčín věcným břemenem a
schvaluje
doplnění usnesení č. RM 20 11 37 06 ze dne 09.06.2020 ve smyslu rozšíření bodu
1) o zatížení pozemku p. č. 3022/95 v k. ú. Děčín věcným břemenem - služebností
inženýrské sítě pro uložení a provozování STL a NTL plynové přípojky, včetně práva
přístupu k ní za účelem údržby, oprav a případné modernizace, pro vlastníka pozemku
p. č. 3022/1 v k. ú. Děčín, bezúplatně a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení č. ZM 20 04 08 04 ze dne 25.06.2020
ve smyslu rozšíření bodu 1) o zatížení pozemku p. č. 3022/95 v k. ú. Děčín věcným
břemenem - služebností inženýrské sítě pro uložení a provozování STL a NTL plynové
přípojky, včetně práva přístupu k ní za účelem údržby, oprav a případné modernizace,
pro vlastníka pozemku p. č. 3022/1 v k. ú. Děčín, bezúplatně.
Usnesení č. RM 21 05 37 13
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zřízení věcného břemene práva uložení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného
osvětlení včetně příslušenství (lampa VO) na části pozemku p. č. 878/1 v k. ú. Prostřední
Žleb a práva vstupu na pozemek v rámci údržby, oprav a rekonstrukce zařízení v rozsahu
dle geometrického plánu č. 951-246/2020 pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného - vlastníka pozemku p. č. 878/1 v k. ú. Prostřední Žleb - pana Ing. J. K. a paní
B. K., za cenu 1.000,00 Kč vč. DPH.
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Usnesení č. RM 21 05 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 3431, 3447/1, 3453/1 a 3453/79 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. 3431, 3447/1, 3453/1 a 3453/79 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 05 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 151/7 a 151/8 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. 151/7 a 151/8 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 05 37 16
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1234 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 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. 1234 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 uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 21 05 37 17
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. p. č. 276/8, 377, 769/1, 771/1, 772/1, 864, 868 a 879/1 vše
v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodárenského zařízení (DC 007 229, Děčín, Březiny, Českolipská rekonstrukce 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 05 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1219/1 o výměře 1 491 m2
v k. ú. Děčín za účelem výstavby parkoviště.
Usnesení č. RM 21 05 37 19
Rada města opětovně projednala pronájem pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem pozemků p. č. 745 o výměře 84 m2 a p. č. 746 o výměře 329 m2 vše v k. ú. Boletice
nad Labem pod stavbou rodinného domu a jako zázemí, zahradu, pro pana M. H., na dobu
neurčitou, za cenu 8.870 Kč/rok.
Usnesení č. RM 21 05 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 600 m2 za účelem
užívání jako zahrada pro pana J. O. za cenu 1.100 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 05 37 21
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 440/9 v k. ú. Bělá u Děčína
s p. Z. H. dohodou k 31.03.2021.
Usnesení č. RM 21 05 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 469 (nově dle GP č. 619-59/2020
ozn. jako p. č. 469/2) v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 9 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manž. S. a D. B. za cenu 8.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 05 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218
o výměře 32 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. L. B.
za cenu 58.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 05 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 414/17
v k. ú. Prostřední Žleb o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 05 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 446/2 v k. ú. Chlum
u Děčína o výměře 647 m2.
Usnesení č. RM 21 05 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1190 o výměře 56 m2
a p. č. 676/3 o výměře 149 m2 vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 21 05 37 27
Rada města projednala návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat nemovitosti, a to pozemek st. p. č. 265/2
o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba čp. 7, pozemek st. p. č. 281 o výměře 310 m2,
jehož součástí je stavba čp. 6, pozemek st. p. č. 282 o výměře 372 m2, jehož součástí
je stavba čp. 47, pozemek p. č. 629/3 o výměře 102 m2, pozemek p. č. 1302/2 o výměře
141 m2 a pozemek p. č. 629/1 o výměře 10 088 m2, vše v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 21 05 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 304, dle GP č. 2750-32/2021 nově
ozn. jako p. p. č. 304/2 o vým. 180 m2, v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím
pro ARMEX GLOBAL a.s., Biskupský dvůr 2095/8, Praha, za cenu 372.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 05 37 29
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků do majetku města a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 840 o výměře 2 031 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, pozemků p. č. 164/2 o výměře 1 194 m2, p. č. 164/5 o vým. 77 m2, p. č. 3103/2
o vým. 663 m2 a p. č. 3104 o vým. 926 m2 v k. ú. Děčín a část pozemku 30/5, dle GP č. 39221/2019 nově ozn. jako p. p. č. 30/7 o vým. 605 m2, v k. ú. Nebočady, vše pozemky
pod stavbou místní komunikace, bezúplatným převodem z majetku ČR – Správy
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 21 05 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a schválení směny pozemků a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 19 21 37 21 ze dne 03.12.2019, usnesení č. RM 20 11 37 18
ze dne 09.06.2020 a usnesení č. RM 20 18 37 11 ze dne 06.10.2020, týkající se směny
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy, v plném
znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení č. ZM 19 10 06 07 ze dne 12.12.2019, usnesení č. ZM 20 04 08 63
ze dne 25.06.2020 a usnesení č. ZM 20 07 04 01 ze dne 12.11.2020, týkající se směny
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Lesy ČR a uzavření směnné smlouvy,
v plném znění z důvodu nových skutečností a
2. směnu pozemků, a to:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 790, dle GP č. 798-047/2018
nově ozn. jako p. p. č. 790/2 o vým. 4 762 m2 v k. ú. Březiny u Děčína, pozemek
p. č. 518/2 o vým. 538 m2 a pozemek p. č. 520 o vým 242 m2 oba v k. ú. Bynov,
p. č. 983 o vým. 1 034 m2 a pozemek p. č. 1113 o vým. 3 185 m2 v k. ú. Děčín – Staré
Město, část pozemku p. č. 850, dle GP č. 608-034/2020 nově ozn. jako p. č. 850/4
o vým. 11 511 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, pozemek p. č. 411/3 o vým. 801 m2,
pozemek p. č. 411/4 o vým. 598 m2, pozemek p. č. 411/6 o vým. 45 m2, pozemek
p. č. 412/2 o vým. 88 m2, pozemek p. č. 412/3 o vým. 204 m2, pozemek p. č. 412/5
o vým. 665 m2, pozemek p. č. 412/7 o vým. 695 m2, pozemek p. č. 414/4 o vým.
1 015 m2, pozemek p. č. 414/6 o vým. 543 m2, pozemek p. č. 414/10 o vým. 149 m2,
pozemek p. č. 414/11 o vým. 556 m2, pozemek p. č. 414/16 o vým. 162 m2, pozemek
p. č. 414/18 o vým. 468 m2 a pozemek p. č. 414/20 o vým. 1 361 m2 vše
v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 1097/11 o vým. 841 m2, pozemek p. č. 1122/6 o vým.
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3 111 m2 a pozemek p. č. 1122/7 o vým. 215 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku ČR – Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 1.605.323,00 Kč + ostatní náklady a
 do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 322 o vým. 1 832 m2, pozemek
p. č. 324 o vým. 1 520 m2, pozemek p. č. 341/1 o vým. 349 m2 a pozemek p. č. 381/2
o vým. 690 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pozemek p. č. 173/1 o vým. 17 762 m2,
pozemek p. č. 173/2 o vým. 40 225 m2, pozemek p. č. 173/3 o vým. 202 m2, pozemek
p. č. 173/5 o vým. 8 227 m2, pozemek p. č. 173/6 o vým. 6 403 m2 a pozemek
p. č. 427/2 o vým. 788 m2 vše v k. ú. Maxičky, pozemek p. č. 53/9 o vým. 312 m2,
pozemek p. č. 53/17 o vým. 469 m2, pozemek p. č. 107/1 o vým. 609 m2, pozemek
p. č. 107/3 o vým. 355 m2, pozemek p. č. 107/5 o vým. 191 m2, pozemek
p. č. 185 o vým. 686 m2, pozemek p. č. 271 o vým. 1 568 m2 a pozemek p. č. 598/2
o vým. 96 m2 vše v k. ú. Podmokly, pozemek p. č. 741 o vým. 367 m2, pozemek
p. č. 748 o vým. 578 m2 a pozemek p. č. 752/1 o vým. 239 m2 vše v k. ú. Prostřední
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR – Lesy České republiky,
s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za cenu 2.709.668,00 Kč + DPH ve výši
15.415,00 Kč + ostatní náklady a
3. uzavření směnné smlouvy č. 1033/16 (2019-1018/OMH) mezi statutárním městem Děčín
a ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové.
Usnesení č. RM 21 05 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Děčínské sportovní, příspěvková
organizace a
stanovuje
plat Ing. Igorovi Bayerovi, řediteli Děčínské sportovní, příspěvková organizace, dle důvodové
zprávy s účinností od 01.03.2021.
Usnesení č. RM 21 05 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o souhlas s přijetím účelového finančního daru a
souhlasí
s přijetím účelového finančního daru ve výši 2.000,00 Kč poskytnutého Ústeckou komunitní
nadací na pořízení herních a výukových pomůcek pro potřeby předškolní výchovy dětí
ve třídě „Slůňat“ v mateřské škole Máchovo nám.
Usnesení č. RM 21 05 39 03
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace o souhlas
s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku v maximální výši 200.000,00 Kč od NADACE ČEZ
z programu „Podpora regionů“.
Usnesení č. RM 21 05 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace o souhlas s použitím schváleného příspěvku zřizovatele na rok 2021
k úhradě finančního závazku roku 2020 vůči finančnímu úřadu a

11

souhlasí
s použitím schváleného příspěvku zřizovatele na rok 2021 ve výši 619.845,00 Kč
k vypořádání finančního závazku roku 2020 vůči finančnímu úřadu.
Usnesení č. RM 21 05 39 05
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvkové organizace na vyřazení
movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku mycího stroje NILFIKS BA 531 D, rok pořízení 2012, pořizovací
cena 106.000,00 Kč.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v. r.
primátor

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