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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 27. dubna 2021

Usnesení č. RM 21 08 29 01
Rada města projednala návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb
se spol. Globdata, a.s. a
schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se spol. Globdata, a.s.
Usnesení č. RM 21 08 29 02
Rada města projednala informaci o vyhlášení výzvy Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V1_2022 a o možnosti podání žádosti o dotaci
na pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky, poskytované Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a
schvaluje
záměr realizace investiční akce nákupu hasičské cisternové automobilové stříkačky s
přispěním účelové investiční dotace obcím pro jednotky SDH pro rok 2022, poskytované
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České
republiky a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V1_2022 a o možnosti podání
žádosti o dotaci na pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky – poskytované
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České
republiky a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace.
Usnesení č. RM 21 08 29 03
Rada města projednala informaci o vyhlášení výzvy Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V2_2022 a o možnosti podání žádosti o dotaci
na nákup nového hasičského dopravního automobilu, poskytované Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a
schvaluje
záměr realizace investiční akce nákupu hasičského dopravního automobilu s přispěním
účelové investiční dotace obcím pro jednotky SDH pro rok 2022, poskytované Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí Účelové investiční dotace
pro JSDH obcí výzva JSDH_V2_2022: Pořízení nového dopravního automobilu –
poskytované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
České republiky a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace.
Usnesení č. RM 21 08 29 04
Rada města projednala informaci o vyhlášení výzvy Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V2_2022 a o možnosti podání žádosti o dotaci
na nákup nového hasičského dopravního automobilu, poskytované Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a
schvaluje
záměr realizace investiční akce nákupu hasičského dopravního automobilu s přispěním
účelové investiční dotace obcím pro jednotky SDH pro rok 2022, poskytované Ministerstvem
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí Účelové investiční dotace
pro JSDH obcí výzva JSDH_V2_2022: Pořízení nového dopravního automobilu –
poskytované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
České republiky a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace.
Usnesení č. RM 21 08 29 05
Rada města
schvaluje
zveřejnění zadostiučinění formou omluvy Ing. Ivetě Krupičkové v následujícím znění:
Omlouváme se Ing. Ivetě Krupičkové za to, že jsme v reakci na personální výměnu ředitelky
Zámku Děčín, p. o., spojovali její odchod s informací, že z její strany došlo k řadě závažných
pochybení.
Audit neprokázal, že by Ing. Krupičková způsobila městu Děčín v souvislosti se správou
zámku škodu. Orgány činné v trestním řízení nezahájily s Ing. Krupičkovou v souvislosti se
správou Zámku Děčín, p. o., trestní řízení. Statutární město Děčín bylo okresním státním
zastupitelstvím vyrozuměno o zjevné neodůvodněnosti podezření z trestné činnosti.
Veřejnoprávní kontroly s Ing. Krupičkovou v pozici ředitelky Zámku Děčín, p. o., dopadly
vždy bez zjištění vážných nedostatků.
Ve světle výše uvedeného lze tedy považovat výroky představitelů města Děčín
o nefundovanosti Ing. Ivety Krupičkové za neopodstatněné.
Omluva bude zveřejněna na webu města a ve Zpravodaji.
Usnesení č. RM 21 08 30 01
Rada města projednala návrh na výběr přizvané osoby v rámci veřejnosprávní kontroly
u příspěvkových organizací statutárního města Děčín a
schvaluje
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výběr přizvané osoby Ing. Rodana Svobody, jednatele firmy Eurodan, s.r.o., Marie Cibulkové
394/19, Praha 4 - Krč, IČ: 273 78 802, pro výkon auditních služeb v rámci veřejnosprávní
kontroly u příspěvkových organizací statutárního města Děčín - Zoologická zahrada Děčín –
Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV, Lesní úřad
Děčín, příspěvková organizace, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI a Zámek Děčín,
příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín I, za celkovou cenu ve výši
64.380,00 Kč bez DPH a uzavření smlouvy.
Usnesení č. RM 21 08 30 02
Rada města projednala návrh na jmenování člena 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, Ing. Robina Kubce členem Komise pro dopravu
a životní prostředí ke dni 01.05.2021.
Usnesení č. RM 21 08 31 01
Rada města projednala dodatek č. 10 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s.,
Březová 402, Děčín o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603 a
schvaluje
dodatek č. 10 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s., Březová 402, Děčín
o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603.
Usnesení č. RM 21 08 34 01
Rada města projednala přijetí peněžitého daru od fyzické osoby ve výši 150 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto sponzorského daru získaného v 1. Q 2021 na činnost Městského útulku pro
toulavá a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 08 34 02
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, Žižkova 1286/15, Děčín IV, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného
finančního daru a
souhlasí
s přijetím tohoto finančního daru od fyzické osoby v roce 2021 ve výši 50 tis. Kč účelově
určeného na chov zvířat, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 34/2021 – č. RO 37/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 3.266 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 3.266 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 08 36 01
Rada města projednala informace o projektu „Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019-0749/OR ze dne 27.09.2019 ve výši
104.060,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 21 08 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně – U Kaple,
Krásný Studenec“ a na základě výsledků hodnocení prostřednictvím elektronické aukce
rozhodla
o jejím zadání účastníkovi Technické služby Děčín a.s., IČO 64052257, s nejnižší
nabídkovou cenou 473.963,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 08 36 03
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 23.03.2021 do 23.04.2021 a
pověřuje
Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři vypracováním písemnosti jako reakci
na dopis společnosti STRABAG a. s. doručený na Magistrát města Děčín dne 14.04.2021
ve smyslu diskuze z této rady města a po doplnění
schvaluje
následující postup:
1. Vymezit všechny nedokončené práce a podle druhu a rozsahu objednat jejich
dokončení u stavebních firem.
2. Chodníky zůstanou v současné podobě s tím, že u větších ploch, na kterých dlažba
(mozaika) není položena, doporučuje použít technologické provedení, navržené
projektantem, tj. podle dokumentace, která byla předložena a firmou STRABAG
odmítnuta.
3. U míst vykazujících již teď vady, tyto odstranit dle možnosti rovněž touto
doporučenou technologií.
4. Po dokončení díla požádat o kolaudaci stavby.
Usnesení č. RM 21 08 36 04
Rada města projednala stížnost občanů na postup prací při realizaci akce „Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a tuto
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 21 08 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Poskytování hlasových
a datových služeb“ a vzhledem k tomu, že byl v důsledku dodatečných informací prodloužen
termín pro podávání nabídek
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2011-0423/OPO ze dne 22.08.2011 na poskytnutí
služeb v měsíci květnu.
Usnesení č. RM 21 08 36 06
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava mostního svršku DC008L, ul. Na Výšinách“ a po úpravě
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných
zakázek o uzavření upraveného dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0423/OR
ze dne 09.06.2020 ponižující cenu díla o částku ve výši 907.287,69 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 25 kalendářních dní.
Usnesení č. RM 21 08 36 07
Rada města projednala informace o projektu rozvojové zóny Děčín - východní nádraží a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tyto informace na vědomí a schválit:
1. Studii využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží,
2. zpracování a podání dokumentů potřebných pro podání potenciálního strategického
projektu „Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží“ do Plánu spravedlivé územní
transformace v souladu s veřejnou výzvou pro Ústecký kraj, kde nositelem projektu
bude statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 21 08 36 08
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy DOZP
Boletice“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0671/OR ze dne 24.09.2020 v hodnotě
851.671,38 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 08 36 09
Rada města projednala informace o projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením
Boletice“ a
bere na vědomí
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informace o dotačních možnostech souvisejících s projektem.
Usnesení č. RM 21 08 37 01
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. prodej pozemků p. č. 1222 o výměře 113 m2 a p. č. 1223 o výměře 236 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana D. S. za cenu
104.700,00 Kč + ostatní náklady a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva, tj. o budoucí
smlouvě kupní pozemků p. č. 1222 o výměře 113 m2 a p. č. 1223 o výměře 236 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana D. S. za cenu
104.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 08 37 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 805/1, dle geometrického plánu
č. 206-89/2021 nově ozn. jako p. p. č. 805/10 o výměře 26 m2, v k. ú. Loubí u Děčína, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro paní S. L. za cenu 23.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 08 37 03
Rada města projednala 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
pronajmout část pozemku p. č. 3474/1 v k. ú. Podmokly (středový ostrůvek okružní
křižovatky) o výměře cca 110 m2 pro spol. RYKO a.s., Dělnická 1408/29, Děčín za cenu
15.972 Kč/rok, na dobu neurčitou za následujících podmínek:
•
•
•

nájemce zajistí údržbu pronajaté plochy a bezpečné umístění,
návrh výsadby bude předložen k projednání odboru komunikací a dopravy MM Děčín,
po celou dobu nájmu bude prováděna zálivka rostlin, dosadba chybějících rostlin,
okopávka dle potřeby, odstraňování odkvetlých částí, běžný úklid záhonů,
• pozemek bude udržován v bezplevelném stavu, vzniklé odpady budou odstraněny
(využity) v souladu s právními předpisy,
• podstavec pro umístění železničního dvojkolí bude odnímatelný (bez betonového
základu),
• zařízení bude umístěno tak, aby nebránilo opravám na veřejném osvětlení, v případě
poruchy na zemním kabelovém vedení, bude odbor komunikací a dopravy požadovat
podstavec dočasně odstranit,
to vše na náklady nájemce.
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Usnesení č. RM 21 08 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 195 o výměře 761 m2
a část pozemku p. č. 216/5 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 08 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
schvaluje
zatížení pozemku p. č. 683/1, 683/7, 683/10, 683/11, 683/12, 683/14, 683/15, 683/20,
683/31, 683/38, 683/39, 683/43, 683/49, 683/50, 683/51, 683/52, 683/57, 761/10, 761/19,
761/20, 761/21, 761/24, 761/34, 761/45, 761/52, 761/110, 761/112, 761/113, 761/115,
761/116, 761/121, 761/124, 761/126, 761/127, 761/131, 761/132, 1202/2, 1585/15, 1585/16,
1585/17 vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce optické 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 uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcných břemen a úhradě za zřízení věcných břemen pro budoucí výstavbu podzemního
komunikačního vedení č. 2018-0626/OMH.
Usnesení č. RM 21 08 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 18 07 37 07 ze dne 10.04.2018 ve smyslu zatížení
části pozemku p. č. 915/9 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční sítě 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“ platných v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2018-0267/OMH.
Usnesení č. RM 21 08 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 18 10 37 06 ze dne 29.05.2018 ve smyslu zatížení
části pozemku p. č. 342/1 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek 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. 2018-0428/OMH.
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Usnesení č. RM 21 08 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 842 o výměře 225 m2 a části pozemku p. č. 845/1 o výměře
2175 m2 za účelem užívání jako zahrada pro p. E. S. a p. T. W. za cenu 2.200 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 08 37 10
Rada města opětovně projednala problematiku týkající se prodeje části pozemku v k. ú.
Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 01 37 07 ze dne 12.01.2021, týkající se prodeje
části pozemku p. č. 1213/3 v k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1213/3 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 08 37 11
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2866/6 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2866/6 v k. ú. Děčín o výměře 60 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Indická restaurace Taj Mahal, Masarykovo nám. č.p. 60, Děčín I,
pro Kalika s.r.o., Opletalova 294, Neštěmice, Ústí nad Labem, IČO 06609830, na dobu
určitou od 10.05.2021 do 31.10.2021.
Usnesení č. RM 21 08 37 12
Rada města projednala žádost na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 20 22 37 10 ze dne 08.12.2020, týkající se
zatížení částí pozemků v k. ú. Podmokly věcným břemenem a uzavření smlouvy budoucí,
ve smyslu změny stanovení ceny z původního „za cenu dle „Zásad““ na nové „za cenu
zjištěnou výpočtem v aplikaci www.ebremena.cz“.
Usnesení č. RM 21 08 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 532 v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
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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. 532 v k. ú. Děčín-Staré Město 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 08 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemků p. č. 569/8 o výměře 705 m2, p. č. 569/9 o výměře 14 m2 a p. č. 569/10
o výměře 1 141 m2 vše v k. ú. Podmokly, na louku, ovocný sad, zahradu, pro pana P. K.
za cenu 1.930 Kč/rok, na dobu neurčitou s tím, že vhodný přístup si nájemce zajistí sám.
Usnesení č. RM 21 08 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a po doplnění
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 569/8 o výměře 705 m2,
p. č. 569/9 o výměře 14 m2, p. č. 569/10 o výměře 1 141 m2 a p. č. 569/7 o výměře 147 m2
vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 08 37 16
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb, příspěvková organizace o souhlas
s pronájmem Klubu seniorů, Bezručova 656/21, Děčín IV a
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru - Klubu seniorů, Bezručova ul. 656/21, Děčín IV,
o celkové výměře 155 m2, neziskovým organizacím uvedeným v příloze č. 3, která je
součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 21 08 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a schválení směny pozemků a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 21 37 21 ze dne 03.12.2019, usnesení č. RM 20 11
37 18 ze dne 9. 6. 2020, usnesení č. RM 20 18 37 11 ze dne 6. 10. 2020 a usnesení č. RM
21 05 37 30 ze dne 9. 3. 2021, 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:
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1. revokaci usnesení zastupitelstva města 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 geometrického
plánu č. 798-047/2018 nově ozn. jako p. p. č. 790/2 o výměře 4 762 m2 v k. ú.
Březiny u Děčína, pozemek p. č. 518/2 o výměře 538 m2 a pozemek p. č. 520
o výměře 242 m2 oba v k. ú. Bynov, p. č. 983 o výměře 1 034 m2 a pozemek p. č.
1113 o výměře 3 185 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město, část pozemku p. č. 850,
dle geometrického plánu č. 608-034/2020 nově ozn. jako p. č. 850/4 o výměře
11 511 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, pozemek p. č. 411/3 o výměře 801 m2,
pozemek p. č. 411/4 o výměře 598 m2, pozemek p. č. 411/6 o výměře 45 m2,
pozemek p. č. 412/2 o výměře 88 m2, pozemek p. č. 412/3 o výměře 204 m2,
pozemek p. č. 412/5 o výměře 665 m2, pozemek p. č. 412/7 o výměře 695 m2,
pozemek p. č. 414/4 o výměře 1 015 m2, pozemek p. č. 414/6 o výměře 543 m2,
pozemek p. č. 414/10 o výměře 149 m2, pozemek p. č. 414/11 o výměře 556 m2,
pozemek p. č. 414/16 o výměře 162 m2, pozemek p. č. 414/18 o výměře 468 m2
a pozemek p. č. 414/20 o výměře 1 361 m2 vše v k. ú. Maxičky, pozemek p. č.
1097/11 o výměře 841 m2, pozemek p. č. 1122/6 o výměře 3 111 m2 a pozemek
p. č. 1122/7 o výměře 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 1.516.138,00 Kč + ostatní náklady a
• do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 322 o výměře 1 832 m2,
pozemek p. č. 324 o výměře 1 520 m2, pozemek p. č. 341/1 o výměře 349 m2
a pozemek p. č. 381/2 o výměře 690 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína, pozemek p. č.
173/1 o výměře 17 762 m2, pozemek p. č. 173/2 o výměře 40 225 m2, pozemek
p. č. 173/3 o výměře 202 m2, pozemek p. č. 173/5 o výměře 8 227 m2, pozemek
p. č. 173/6 o výměře 6 403 m2 a pozemek p. č. 427/2 o výměře 788 m2 vše v k. ú.
Maxičky, pozemek p. č. 53/9 o výměře 312 m2, pozemek p. č. 53/17 o výměře
469 m2, pozemek p. č. 107/1 o výměře 609 m2, pozemek p. č. 107/3 o výměře
355 m2, pozemek p. č. 107/5 o výměře 191 m2, pozemek p. č. 185 o výměře
686 m2, pozemek p. č. 271 o výměře 1 568 m2 a pozemek p. č. 598/2 o výměře
96 m2 vše v k. ú. Podmokly, pozemek p. č. 741 o výměře 367 m2, pozemek p. č.
748 o výměře 578 m2 a pozemek p. č. 752/1 o výměře 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 2.569.055,00 Kč +
ostatní náklady a
3. uzavření směnné smlouvy č. S 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 08 37 18
Rada města projednala předložený návrh na rozšíření smlouvy o výpůjčce a
schvaluje
rozšíření smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 06.10.2009, mezi Zoologickou zahradou Děčín Pastýřská stěna, příspěvková organizace a statutárním městem Děčín ve znění dodatku č. 1
ze dne 30.12.2011, dodatku č. 2 ze dne 22.12.2014, dodatku č. 3 ze dne 28.05.2015,
dodatku č. 4 ze dne 29.03.2016, dodatku č. 5 ze dne 18.12.2018, dodatku č. 6 ze dne
08.01.2020, dodatku č. 7 ze dne 19.02.2020 a dodatku č. 8 ze dne 16.12.2020, formou
dodatku č. 9 v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 21 08 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Krásnostudenecká 1362/104A,
Děčín VI, panu M. Š. z důvodů nesplnění stanovené věkové hranice pro přijetí.
Usnesení č. RM 21 08 38 02
Rada města projednala návrh zastupitelky Mgr. Bc. Ivany Poschové ve věci personálního
složení Komise sociální a zdravotní a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 08 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Domu dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Bc. Světluši Hochwalderové, ředitelce Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.05.2021.
Usnesení č. RM 21 08 39 03
Rada města projednala žádost o individuální dotaci ve výši do 50.000,00 Kč subjektu
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín, který působí v oblasti kultury
pro rok 2021 a
rozhodla
poskytnout individuální dotaci subjektu Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Děčín, pobočný spolek, IČ: 00433527, Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02
Děčín – na projekt Zahrádkářská výstava „Libverda 2021“ ve výši 10.000,00 Kč a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 21 08 39 04
Rada města projednala informaci o nekonání konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitelky/ředitele Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace, které
bylo vyhlášeno usnesením č. RM 21 06 39 03 ze dne 23.03.2021 a
vyhlašuje
nové konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele 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.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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