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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne 13. dubna 2021

Usnesení č. RM 21 07 29 01
Rada města projednala návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 29. dubna 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v upraveném
znění.
Usnesení č. RM 21 07 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
Technické služby Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Technické služby Děčín a.s. dne 05.05.2021,
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města a
pověřuje
zástupce města k vyjednání doplnění programu valné hromady o odvolání a zvolení nového
člena dozorčí rady dle usnesení zastupitelstva č. ZM 21 01 03 03 ze dne 28.01.2021.
Usnesení č. RM 21 07 31 01
Rada města projednala Zprávu o hospodaření s energií ve městě Děčín za rok 2019 a
schvaluje
Zprávu o hospodaření s energií ve městě Děčín za rok 2019.
Usnesení č. RM 21 07 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a

schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 26/2021 – č. RO 33/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 1.175 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 1.175 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 07 36 01
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se Restaurování
sochařské výzdoby Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0229/OMH dne
17.04.2020, a na základě požadavku poskytovatele dotace
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě, kterým pouze upřesňuje položkovým
soupisem prací finanční plnění v letech 2020 až 2022.
Usnesení č. RM 21 07 36 02
Rada města projednala přijetí dotace na nákup hasičského dopravního automobilu
z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra a dofinancování akce z vlastních zdrojů města a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí této dotace schválit a současně schválit dofinancování akce
z vlastních zdrojů města.
Usnesení č. RM 21 07 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem MŠ Děčín IX,
Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace v předpokládané
hodnotě 2.935.464,00 Kč bez DPH a po úpravě
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - nabídková cena 100 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 07 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem MŠ Rekonstrukce
střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně v předpokládané hodnotě
5.370.990,00 Kč bez DPH a po úpravě
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena 100 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 07 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výměna oken
a vstupních dveří v objektu Labská č.p. 691, DĚČÍN 1“ v celkové předpokládané hodnotě
3.600.000,00 Kč bez DPH a po úpravě
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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 70 %,
doba realizace 30 % (maximálně 120 dnů).
V rámci hodnocení tohoto kritéria jsou vymezena 2 subkritéria:
doba přípravných prací 20 %,
doba realizačních prací 80 %.
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 07 36 07
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0395/OR ze dne
03.06.2020 v hodnotě 587.867,99 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 15 kalendářních dní.
Usnesení č. RM 21 07 36 08
Rada města projednala námitky proti zrušení veřejné zakázky s názvem Údržba komunikací
a
rozhodla
o jejich odmítnutí.
Usnesení č. RM 21 07 36 09
Rada města projednala námitky vyloučeného účastníka ze zadávacího řízení veřejné
zakázky „Údržba zeleně I. zona“, která byla dělená na dvě části, a
rozhodla
1. o vyhovění námitkám a zařazení účastníka zpět do hodnocení. Účastník se tímto
vrací do obou částí veřejné zakázky a žádná část zakázky nebude rušena,
2. o částečné revokaci usnesení č. RM 21 06 36 02 ze dne 23.03.2021 ohledně (bod 3)
zrušení první části shora uvedené veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 21 07 36 10
Rada města projednala námitky vyloučeného účastníka ze zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Údržba zeleně II. zona“, která byla dělená na tři části, a
rozhodla
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1. o vyhovění námitkám a zařazení účastníka zpět do hodnocení. Účastník se tímto
vrací do všech tří částí veřejné zakázky a žádná část zakázky nebude rušena,
2. o částečné revokaci usnesení č. RM 21 06 36 03 ze dne 23.03.2021 ohledně (bod 3)
zrušení druhé a třetí části shora uvedené veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 21 07 36 11
Rada města projednala námitky vyloučeného účastníka ze zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Údržba zeleně III. zona“, která byla dělená na tři části, a
rozhodla
1. o vyhovění námitkám a zařazení účastníka zpět do hodnocení. Účastník se tímto
vrací do všech tří částí veřejné zakázky a žádná část zakázky nebude rušena,
2. o částečné revokaci usnesení č. RM 21 06 36 04 ze dne 23.03.2021 ohledně zrušení
(bod 3) všech částí shora uvedené veřejné zakázky.
Usnesení č. RM 21 07 36 12
Rada města projednala podnět občanů a jejich nesouhlas s vybudováním azylového domu
na ul. Benešovská a tento
bere na vědomí
a
rozhodla
nevyhovět tomuto podnětu.
Usnesení č. RM 21 07 37 01
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín o výměře 32,5 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně bar Max, ul. K. Čapka č.p. 809/2, Děčín I, pro Marka Menše,
IČO 87477220 na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.10.2021.
Usnesení č. RM 21 07 37 02
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 40 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Kavárna Kousek lásky, Křížová ul. č.p. 342/7, Děčín I, pro
Radku Telingerovou, IČO 08616108 na dobu určitou od 26.04.2021 do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 07 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku části pozemku p. č. 2915/1 v k. ú. Děčín o výměře 60 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Vinotéka Děčín, Křížová ul. č.p. 435/9, Děčín I, pro Martinu
Novotnou, IČO 61561525 na dobu určitou od 26.04.2021 do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 07 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 337/2 o výměře 104 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pí M. H. za cenu 31.200,00 Kč + ost.
náklady.
Usnesení č. RM 21 07 37 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a bezúplatný převod části pozemku
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 15 19 37 17 ze dne 03.11.2015, týkající se výkupu části
pozemku p. č. 1281/2, dle geometrického plánu č. 844-033/2015 nově ozn. jako p. p. č.
1281/6 o výměře 3 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 09 05 16 ze dne 26.11.2015, týkající
se výkupu části pozemku p. č. 1281/2, dle geometrického plánu č. 844-033/2015
nově ozn. jako p. p. č. 1281/6 o výměře 3 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. nabytí části pozemku p. č. 1281/2, dle geometrického plánu č. 844-033/2015 nově
ozn. jako p. p. č. 1281/6 o výměře 3 m2, v k. ú. Prostřední Žleb pod stavbou
komunikace, bezúplatným převodem z majetku ČR – Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové do majetku města.
Usnesení č. RM 21 07 37 07
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2866/11 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2866/11 v k. ú. Děčín o výměře 27 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Prosecco Děčín, Masarykovo nám. č.p. 194/21, Děčín I, pro
Tempo Allegro s.r.o., IČO 01696165, Boršov 283/11, Praha I - Staré Město, na dobu
neurčitou od 26.04.2021.
Usnesení č. RM 21 07 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 863/22 a 1214/2 oba v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
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zařízení (DC 007322, Děčín, Dolní Oldřichov, Osecká ul.-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 částí pozemků p. č. 863/22 a 1214/2 oba v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského
zařízení (DC 007322, Děčín, Dolní Oldřichov, Osecká ul.-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“.
Usnesení č. RM 21 07 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. p. č. 1229/1, 1220/1 a 1221 vše v k. ú. Prostřední Žleb
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní
přípojky pro objekt čp. 4 na st. p. č. 158 v k. ú. Prostřední Žleb 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
st. p. č. 158 v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. p. č. 1229/1, 1220/1 a 1221 vše v k. ú. Prostřední Žleb
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní
přípojky pro objekt čp. 4 na st. p. č. 158 v k. ú. Prostřední Žleb 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
st. p. č. 158 v k. ú. Prostřední Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 07 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 17 20 37 02 ze dne 28.11.2017 ve smyslu zatížení částí pozemků
p. č. 861/3, 865/7, 1243/7 a 1268/1 vše 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“ platných v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2017-0877/OMH.
Usnesení č. RM 21 07 37 11
Rada města projednala nabídku na uplatnění předkupního práva k objektu č. e. 1528
na pozemku p. č. 1385/24 v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí nabídky objektu č. e. 1528 na pozemku p. č. 1385/24
v k. ú. Děčín v souladu s předkupním právem dle § 3056 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
v platném znění, za cenu ve výši 239.000,00 Kč od stávajícího vlastníka objektu J. M.
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Usnesení č. RM 21 07 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 1385/24
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1385/24-101/2013 ze dne 22.12.2013
na pronájem pozemku p. č. 1385/24 v k. ú. Děčín s J. M. dohodou ke dni nabytí právních
účinků vkladu kupní smlouvy na prodej objektu č. e. 1528 do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 21 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 445/2 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře
140 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele P. B. a M. B. za cenu
28.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 07 37 14
Rada města opětovně projednala problematiku týkající se prodeje pozemků v k. ú. Podmokly
a
potvrzuje
usnesení rady města č. RM 20 22 37 05 ze dne 08.12.2020, týkající se prodeje p. č.
3453/116 o výměře 46 m2 a části pozemku p. č. 3453/57 (nově dle geometrického plánu
č. 4344-189/2020 ozn. jako 3453/125 o výměře 95 m2) vše v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro společnost Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI,
za cenu 112.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 156/1 (nově dle geometrického
plánu č. 632-50/2020 ozn. jako p. č. 156/4) v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 221 m2 pro
společnost SVS a. s. Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle znaleckého posudku č. 166251/2021, tj. 40.620,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. RM 21 07 37 16
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje

7

zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku p. č. 38/9
v k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s pí A. V.
Usnesení č. RM 21 07 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly, v rámci
realizace akce „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ul. Větrná, Děčín“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2481 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Podmokly pro spol. VOKA
CL s.r.o., Žizníkov 104, Česká Lípa, na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.08.2021, za
nájemné 706,00 Kč, za účelem zařízení staveniště, v rámci realizace akce „Větrná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
Usnesení č. RM 21 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3/1 o výměře 3 m2,
část pozemku p. č. 1151/2 o výměře 13 m2, část pozemku p. č. 1134/10 o výměře 1 m2
a část pozemku p. č. 1136/2 o výměře 19 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, za účelem realizace
akce “Bělský potok, ř.km. 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u čp. 93“.
Usnesení č. RM 21 07 37 19
Rada města projednala návrh na pověření vedoucího odboru místního hospodářství, v době
jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru místního hospodářství a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství, v době jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího
odboru místního hospodářství k udělování souhlasu s využitím nemovitostí ve vlastnictví
města k uskutečnění svatebního obřadu.
Usnesení č. RM 21 07 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3466/12 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 15 m2.
Usnesení č. RM 21 07 37 22
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh podmínek veřejné soutěže
na pronájem části areálu SD Střelnice a
schvaluje
1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín, účinných od 01.01.2018, dle čl.4,
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2. zveřejnění záměru města pronajmout část areálu SD Střelnice, Labská 691/23,
Děčín I - restaurace vč. zázemí a terasy, formou veřejné soutěže,
3. veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku za účelem pronájmu části areálu
SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I - restaurace vč. zázemí a terasy a podmínky
veřejné soutěže na uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 07 38 04
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 42.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 4
o velikosti 42 m2 v objektu Přímá 397 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 07 39 01
Rada města projednala Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
statutárního města Děčín za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2020 a
schvaluje
Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací statutárního města Děčín
za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní
závěrky k rozvahovému dni 31.12.2020
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, Bc. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, Mgr. Iveta Mácová,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., Mgr. Martin Lána,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, PaedDr. Michal Slavík, Ph.D.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, pí Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, pí Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Ing. Miroslava Poskočilová,
Městská knihovna Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní, Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Mgr. Lenka Plicková,
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na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, pí Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 21 07 39 02
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2021
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, Bc. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, Mgr. Iveta Mácová,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., Mgr. Martin Lána,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, PaedDr. Ing. Michal Slavík,
Ph.D.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, pí Miluše Procházková,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, pí Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Ing. Miroslava Poskočilová,
Městská knihovna Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní, Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Mgr. Lenka Plicková,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, pí Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 21 07 39 03
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací Mateřské školy Děčín XXXII,
Májová 372, Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 a Základní školy
Děčín XXXII, Míru 152 o souhlas zřizovatele se zapojením se do programu Potravinové
a materiální pomoci a
souhlasí
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se zapojením se příspěvkových organizací do Operačního programu Potravinové
a materiální pomoci, kde příjemcem dotace bude Ústecký kraj, projekt „ÚK – obědy
do škol III“, a příspěvkové organizace budou v tomto projektu partnerem s finančním
příspěvkem.
Usnesení č. RM 21 07 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem velkého hřiště Sportovnímu klubu „Atletika pro děti“ z. s. v období
od 06.04.2021 do 27.10.2021 na 5 hodin týdně za cenu 205 Kč/1hod.
Usnesení č. RM 21 07 39 05
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o udělení výjimky ze Směrnice č. PO/102 na pořízení movitého majetku
a převodu části rezervního fondu do fondu investic a
schvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle Čl. 10, bod 2, písm. d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele na výběr dodavatele nového varného plynového kotle a
souhlasí
s pořízením nového varného plynového kotle ve výši 314.600,00 Kč bez DPH od společnosti
Gastro – Walter s.r.o. a s převodem 131.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic a
schvaluje
vyřazení neopravitelného movitého majetku varného plynového kotle 250 l, rok pořízení
1986.
Usnesení č. RM 21 07 39 06
Rada města projednala informaci o stanoveném termínu pro zápis dětí do prvního ročníku
základního vzdělávání a termínu pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022 a
bere na vědomí
konání zápisu do prvního ročníku základních škol v období od 01.04.2021 do 30.04.2021
a konání zápisu do mateřských škol od 03.05.2021 do 14.05.2021.
Usnesení č. RM 21 07 39 10
Rada města projednala návrh spolupráce mezi statutárním městem Děčín a spolkem Malá
Paříž z.s., IČ: 013 35 081, Modlany 94, 417 13 a
schvaluje
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výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 K pořizování služeb, materiálu a majetku
města dle čl. 8, odst. 1, písm. e) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního
zřetele pro akci „Rogalo DC 2021“ dle důvodové zprávy a
souhlasí
s realizací projektu Rogalo DC 2021 v celkové výši 220.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 07 39 11
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace o povolení
částečného odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od října
do prosince 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437 v celkové výši 22.500,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit povolení částečného odpuštění nájemného za horní a spodní
bar v kině Sněžník za období od října do prosince 2020 nájemci ZA BAREM s.r.o.,
IČ: 083 81 437 v celkové výši 22.500,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 07 39 12
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nového herního prvku dřevěné lodě v předpokládané výši 240.000,00 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 21 07 39 13
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace o souhlas s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením serveru v předpokládané výši 50.490,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 07 39 14
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
paní Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
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s přizváním paní Miluše Procházkové, ředitelky příspěvkové organizace, jako odborníka
s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 21 07 42 01
Rada města
bere na vědomí
prezentaci nové odpadové legislativy.
Usnesení č. RM 21 07 42 02
Rada města projednala návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. zvýšení cen jízdného v městské autobusové dopravě od 01.07.2021. Nově se
stanovuje cena obyčejného jízdného - platba v hotovosti na 22,00 Kč, platba
elektronicky na 18,00 Kč, ostatní zvyšované položky cen jízdného viz. příloha,
2. změnu výpočtu referenční tržby pro rok 2021,
3. uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým
krajem a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 21 07 42 03
Rada města projednala návrh smlouvy na pronájem vývěsní skříňky na zastávce městské
autobusové dopravy „Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem Děčín a Domem dětí
a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace a
schvaluje
uzavření smlouvy na pronájem vývěsní skříňky na zastávce městské autobusové dopravy
„Hlavní nádraží“ mezi statutárním městem Děčín a Domem dětí a mládeže, Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvková organizace za cenu 100,00 Kč + DPH za kalendářní měsíc
na dobu od 01.05. do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 07 42 04
Rada města projednala návrh Dohody o sjednání spoluúčasti na propadu tržeb, dohoda
o započtení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o sjednání spoluúčasti na propadu tržeb,
dohoda o započtení mezi statutárním městem Děčín a Dopravním podnikem města
Děčína, a.s, IČO 62240935.
Usnesení č. RM 21 07 42 05
Rada města projednala Smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 873 v k. ú. Podmokly (Husovo
nám.) a po úpravě
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schvaluje
Smlouvu u výpůjčce pozemku p. č. 873 v k. ú. Podmokly (Husovo nám.).

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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