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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 6. schůze rady města konané dne 23. března 2021

Usnesení č. RM 21 06 29 01
Rada města projednala návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců organizační
složky města - Střediska městských služeb a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 18 09 29 03 ze dne 15.05.2018, týkající se s účinností
od 01.06.2018 stanovení počtu kmenových zaměstnanců organizační složky města Střediska městských služeb, ve výši 26 kmenových zaměstnanců a
schvaluje
s účinností od 01.04.2021 počet kmenových zaměstnanců organizační složky města Střediska městských služeb ve výši 50 kmenových zaměstnanců.
Usnesení č. RM 21 06 29 02
Rada města projednala návrh delegování zástupců statutárního města Děčín na valné
hromady obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast podle
§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
doporučuje
zastupitelstvu města:
• revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 09 06 25 ze dne 13.12.2018,
kterým byli delegováni zástupci města na valné hromady obchodních společností,
v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast a
• delegovat primátora města pana Ing. Jiřího Anděla, CSc., a náhradníky,
tj. náměstkyni primátora Ing. Annu Lehkou a náměstka primátora Ing. Tomáše
Brčáka, v pořadí, jak jsou navrženi, jako zástupce města na valných hromadách
obchodních společností, v nichž má statutární město Děčín majetkovou účast, tj.
a) Technické služby Děčín a.s.,
b) TERMO Děčín a.s.,
c) Severočeská vodárenská společnost a.s.,
d) Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. RM 21 06 29 03
Rada města projednala návrh na odvolání zástupce města v dozorčí radě společnosti
TERMO Děčín a.s., a projednala návrh na nového zástupce města v dozorčí radě
společnosti TERMO Děčín a.s., v níž má statutární město Děčín majetkovou účast,
doporučuje

zastupitelstvu města navrhnout odvolání Ing. Pavla Heritese z dozorčí rady obchodní
společnosti TERMO Děčín a.s. ke dni konání nejbližší valné hromady a
doporučuje
zastupitelstvu města navrhnout Jiřího Skřivánka do dozorčí rady obchodní společnosti
TERMO Děčín a.s. ke dni konání nejbližší valné hromady.
Usnesení č. RM 21 06 29 04
Rada města projednala informaci o rozšíření činnosti Střediska městských služeb a
bere na vědomí
informaci o rozšíření činností Střediska městských služeb, tj. o údržbu zeleně a vnitřních
komunikací na hřbitovech, celoroční úklid města ručními počišťovači a provádění částí oprav
komunikací-chodníků.
Usnesení č. RM 21 06 29 06
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o konání mimořádné valné hromady společnosti Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje a.s. dne 08.04.2021 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 21 06 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod čtyř kusů počítačů a
schvaluje
1. Návrh na bezúplatný převod počítačů z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z. s., Dvořákova 1331/20,
DC 2, zastoupený předsedou organizace Petrem Kumstátem.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu počítačů dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 21 06 31 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 130/04 o poskytování služeb
a odborné pomoci v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 130/04 o poskytování služeb a odborné pomoci v oboru požární
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Usnesení č. RM 21 06 31 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu 28.října 1155/2, Děčín I - zasedací místnost
v 1.N.P. budovy B1 o ploše 42 m², pro paní H. H. na dobu určitou 5 let, za nájemné
6 Kč/1 m² včetně služeb, tj. 252,00 Kč měsíčně za účelem přechodné kanceláře Senátora
PS PČR pro styk s veřejností a nájemní smlouvu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 06 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o. Ing. Antonína Nováka o změnu limitu a
schvaluje
žádost o změnu limitu mzdových prostředků z výše 3.300 tis. Kč na 3.600 tis. Kč a počtu
zaměstnanců z 9 zaměstnanců na 12 zaměstnanců, pro rok 2021.
Usnesení č. RM 21 06 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 14/2021 – č. RO 25/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 32.051 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 32.051 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 06 36 01
Rada města projednala výsledek vyhlášeného prodeje osobního vozu Škoda Superb, kde
z důvodu jednoho zájemce nebude provedena el. aukce a
schvaluje
prodej tohoto vozu za nabídnutou cenu, která je shodná s cenou vyvolávací ve výši
141.000,00 Kč panu M. P.
Usnesení č. RM 21 06 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně I. zona“,
která byla dělená na dvě části. A na základě těchto skutečností po úpravě
rozhodla
1. o neprodloužení lhůty pro doručení objasnění CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se
sídlem Purkyňova 2121/3, Praha (původní termín 16.03.2021, žádost o prodloužení
termínu zaslána dne 17.03.2021),
2. o neprominutí zmeškání lhůty pro doručení objasnění,
3. o vyloučení účastníka - CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se sídlem Purkyňova 2121/3,
Praha pro nedoložení objasnění své nabídky v rámci profesních kvalifikačních
předpokladů,
4. o zrušení první části (Děčín I) této veřejné nadlimitní veřejné zakázky z důvodu zbývající
jedné nabídky.
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Usnesení č. RM 21 06 36 03
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně II. zona“,
která byla dělená na tři části. A na základě těchto skutečností po úpravě
rozhodla
1. o neprodloužení lhůty pro doručení objasnění CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se
sídlem Purkyňova 2121/3, Praha (původní termín 16.03.2021, žádost o prodloužení
termínu zaslána dne 17.03.2021),
2. o neprominutí zmeškání lhůty pro doručení objasnění,
3. o vyloučení účastníka - CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se sídlem Purkyňova 2121/3,
Praha pro nedoložení objasnění své nabídky v rámci profesních kvalifikačních
předpokladů,
4. o zrušení druhé a třetí části (Děčín II a Děčín III) této veřejné nadlimitní veřejné zakázky
z důvodu zbývající jedné nabídky.
Usnesení č. RM 21 06 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně III. zona“,
která byla dělená na tři části. A na základě těchto skutečností po úpravě
rozhodla
1. o neprodloužení lhůty pro doručení objasnění CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se
sídlem Purkyňova 2121/3, Praha (původní termín 16.03.2021, žádost o prodloužení
termínu zaslána dne 17.03.2021),
2. o neprominutí zmeškání lhůty pro doručení objasnění,
3. o vyloučení účastníka - CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se sídlem Purkyňova 2121/3,
Praha pro nedoložení objasnění své nabídky v rámci profesních kvalifikačních
předpokladů,
4. o zrušení všech částí (Bělá a Škrabky, Bynov, Želenice) této veřejné nadlimitní veřejné
zakázky z důvodu zbývající jedné nabídky.
Usnesení č. RM 21 06 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr“ a na základě
jediné doručené nabídky a v souladu se závěry komise pro posouzení kvalifikace
rozhodla
o zrušení této veřejné zakázky s odkazem na § 127 odst. 1 písm. h) ZZVZ.
Usnesení č. RM 21 06 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Nakládání s odpady“
a na základě jediné doručené nabídky a v souladu se závěry komise pro posouzení
kvalifikace
rozhodla
o zrušení této veřejné zakázky.
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Usnesení č. RM 21 06 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 09.03.2021 do 22.03.2021.
Usnesení č. RM 21 06 36 08
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a
schvaluje
uzavření dohody o finanční spoluúčasti při opravě místních komunikací a chodníku se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly.
Usnesení č. RM 21 06 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 380/4 o výměře 40 m2
v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 21 06 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 204/2 o výměře cca 30 m2
v k. ú. Děčín za účelem zřízení 2 parkovacích míst a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 06 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 332, dle GP č. 633-35/2021 nově
ozn. jako p. č. 332/2 o vým. 2 681 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele Š. a A. J. za cenu 804.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 06 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 356/1 v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 356/1 k. ú. Chrochvice (dle GP
č. 614-12/2021 se jedná o p. č. 356/6 o výměře 122 m2), za účelem zázemí a odstavné
plochy pro 2 osobní vozidla k objektu na p. č. 349/1 k. ú. Chrochvice (vybudování nové
bytové jednotky) pro manžele D. K. a O. K. se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu
73.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 06 37 05
Rada města projednala žádost o souhlas s pronájem části pozemku p. č. 3474/1
v k. ú. Podmokly za účelem umístění propagačního předmětu a provedení sadových úprav,
vč. jejich následné údržby a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly (středový
ostrůvek okružní křižovatky).
Usnesení č. RM 21 06 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína, v rámci
realizace akce „Rekonstrukce stávající zdi u č. p. 33 v cca 27,904 na I/62“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 805/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Loubí u Děčína za účelem
realizace akce „Rekonstrukce stávající zdi u čp. 33 v cca km 27,904 na I/62“, pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, zastoupená: Ing. Martinem Vidimským,
ředitelem Správy Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov za cenu
405 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 06 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 308 v k. ú. Děčín Staré Město.
Usnesení č. RM 21 06 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 247/5 k. ú. Dolní Žleb
o výměře 336 m2.
Usnesení č. RM 21 06 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 06 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1484/2 o výměře 15 m 2
a část pozemku p. č.1484/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 06 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 11, dle GP č. 427-018/2021 nově
ozn. jako díl „a“ o výměře 37 m2, v k. ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro p. D. B. za cenu 1.850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 06 37 13
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2870 v k. ú. Děčín o výměře 14 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Bistro Les, ul. Tyršova č. p. 1089/15, Děčín I, pro Lukáše Trlicu,
IČO 07547315 na dobu určitou od 15.04.2021 do 31.10.2021.
Usnesení č. RM 21 06 37 14
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín – v rámci stavby
“Autobusová zastávka Kamenická ul., Kamenická x Lužická“ pro oprávněného - statutární
město Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za jednorázovou náhradu 16.770,40 Kč + koeficient
inflace platný k datu předložení geometrického plánu a
2. uzavření Smlouvy č. 11321302 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2965/5 v k. ú. Děčín – v rámci stavby “Autobusová
zastávka Kamenická ul., Kamenická x Lužická“ pro oprávněného - statutární město
Děčín, od povinného – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, za jednorázovou náhradu 16.770,40 Kč + koeficient inflace
platný k datu předložení geometrického plánu.
Usnesení č. RM 21 06 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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1. zatížení částí pozemků p. č. 1149/1 a 340/1 oba v k. ú. Prostřední Žleb 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. 1149/1 a 340/1 oba v k. ú. Prostřední Žleb 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 06 37 16
Rada města opětovně projednala žádost A. K. o prominutí nájemného z pozemku p. č.
405/20 v k. ú. Podmokly, v návaznosti na vydané Rozhodnutí o prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství COVID 19 a po doplnění
schvaluje
prominutí části nájemného z pozemku p. č. 405/20 v k. ú. Podmokly za období
od 14.03.2020 - 25.05.2020, 14.10. - 03.12.2020 a 18.12. - 31.12.2020 ve výši 8.303,00 Kč,
a to v návaznosti na vydané Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného
prostranství COVID 19 ze dne 14.04.2020.
Usnesení č. RM 21 06 37 17
Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění reklamního
zařízení a
schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 659/1 v k. ú. Děčín, v areálu SD 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 pro euroAWK s.r.o., se sídlem Babákova
2390/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 24196819,
2. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Děčín a euroAWK s.r.o., se sídlem
Babákova 2390/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 24196819.
Usnesení č. RM 21 06 37 18
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového
prostoru a
schvaluje
ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Litoměřická
136/35, Děčín III-Staré Město o celkové ploše 162,81 m2, pro Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. místní organizace Děčín, zastoupený předsedkyní paní Irenou
Lenghartovou, se sídlem Litoměřická 136/35, Děčín III-Staré Město, IČO: 75014211,
výpovědí z nájmu, dle čl. II, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 01/2009 OSBD-KBF
ze dne 15.12.2009.

8

Usnesení č. RM 21 06 37 19
Rada města projednala žádost o odprodej zbytkového palivové dřeva a
schvaluje
odprodej zbytkového palivového dřeva v množství 3,80 m3 nacházející se v areálu
býv. bowlingu – Klicperova 219, Děčín XXXI, pro pana R. V. za cenu ve výši 6.696,00 Kč a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství Ing. Martina Kříže k uzavření kupní smlouvy
na odprodej zbytkového palivového dřeva v množství 3,80 m3 nacházející se v areálu býv.
„bowlingu“ – Klicperova 219, Děčín XXXI, pro pana R. V. za cenu ve výši 6.696,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 06 37 20
Rada města projednala nutnost vypracování projektové dokumentace - ZOO Děčín - pavilon
pro pumy a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 8, odst. 1.) písmene e) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele pro akci: PD – ZOO Děčín - pavilon pro pumy,
2. uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 340.494,00 Kč včetně DPH (281.400,00 Kč bez DPH)
s firmou Ing. arch. Vlastimil Stránský - Architektonická kancelář, Jiřího z Poděbrad 56/1,
405 02 Děčín, IČO: 44573707.
Usnesení č. RM 21 06 37 21
Rada města projednala návrh Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005
ze dne 08.07.2005 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 ze dne 08.07.2005
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 06 37 22
Rada města projednala provozní řád sportoviště u zimního stadionu provozovaného
společností HC Děčín z.s., se sídlem Oblouková 638/21, Děčín I, IČO: 69387605 a
schvaluje
provozní řád sportoviště u zimního stadionu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 06 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o udělení souhlasu
zřizovatele s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to středněotáčkové
průmyslové pračky prádla a
souhlasí
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s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to středněotáčkové průmyslové
pračky prádla v hodnotě do 130.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 06 39 01
Rada města projednala předložený materiál a
rozhodla
nevyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace a
potvrzuje
Mgr. Alenu Čuříkovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2021
na období 6 let.
Usnesení č. RM 21 06 39 02
Rada města projednala žádost ředitele:
- Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace,
- Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
- Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a
schvaluje
pokračování činnosti přípravných tříd od 01.09.2021, a to v Základní škole Dr. Miroslava
Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, Základní škole a Mateřské škole
Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace, Základní škole Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 06 39 03
Rada města projednala oznámení ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace paní Miluše Procházkové a
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace paní Miluší Procházkovou ke dni 30.06.2021 a
vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny
Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a
schvaluje
znění veřejného oznámení o vyhlášení konkursního řízení dle důvodové zprávy a
pověřuje
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odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto
konkursního řízení.
Usnesení č. RM 21 06 39 04
Rada města projednala předloženou informaci o prázdninovém provozu mateřských škol
v Děčíně a
bere na vědomí
přerušení a omezení provozu mateřských škol v Děčíně v měsíci červenci a srpnu 2021
dle předloženého přehledu.
Usnesení č. RM 21 06 39 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Slavnostní ohňostroj k zahájení Městských slavností Děčín 2021“ a po úpravě
schvaluje
1. předpokládanou a zároveň maximální hodnotu veřejné zakázky 220.000,00 Kč bez DPH,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídek s dílčími hodnotícími
kritérii:
vizualizace, váha 60 %,
nabídková cena, váha 30 %,
stopáž, váha 10 %
3. podmínky realizace včetně příloh,
4. doporučující komisi ve složení:
- za kulturní komisi: Ing. Miroslava Poskočilová, MgA. Dmitrij Pljonkin, MgA. Jiří
Antonín Trnka, prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph. D.,
- za radu města: Jitka Flachsová, Mgr. Martin Pošta,
- 1 zástupce z OR,
- 2 zástupci z OSK.
Usnesení č. RM 21 06 39 06
Rada města projednala žádost o poskytnutí příspěvku na projekt „Na kole jen s přilbou“
ve výši 30.000,00 Kč a
rozhodla
neposkytnout finanční příspěvek společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ: 287 33 932,
Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec na projekt „Na kole jen s přilbou“
ve výši 30.000,00 Kč.

Usnesení č. RM 21 06 42 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o právu provést stavbu č. 11321901 a potvrzení
Prohlášení stavebníka č. 11321902 a
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 11321901 a potvrzení Prohlášení stavebníka
č. 11321902 - „Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická, Děčín“ mezi
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statutárním městem Děčín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle.

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

Ing. Bc. Tomáš Brčák v. r.
náměstek primátora
pro realizaci staveb, oprav a „smart city“

v zastoupení za nepřítomného
primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc.

12

