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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 25. května 2021

Usnesení č. RM 21 10 29 01
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 valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. dne
17.06.2021 a
ponechává
hlasování v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 21 10 29 02
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 zasedání XXXI. Sněmu DSO Euroregionu Labe dne 02.06.2021 a
ponechává
hlasování zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 21 10 31 01
Rada města projednala návrh na novou nominaci člena do odborné komise Předsednictva
Svazu měst a obcí České republiky a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 20 17 29 01 ze dne 22.09.2020 u Komise
pro informatiku a
navrhuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů za statutární město Děčín do odborné Komise pro informatiku
Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky pana Martina Strnada, koordinátora
agendy Smart City a analytika projektů informačních a komunikačních technologií.

Usnesení č. RM 21 10 31 02
Rada města projednala návrh vizualizace přednáškového sálu A6 a
schvaluje
vizualizaci přednáškového sálu dle návrhu projektanta.
Usnesení č. RM 21 10 34 01
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací statutárního
města Děčín na úseku životního prostředí, Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna,
příspěvková organizace, a Lesního úřadu Děčín, příspěvková organizace, a
schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 10 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 41/2021 – č. RO 54/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 16.654 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 16.654 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 10 35 02
Rada města projednala návrh dohody o splátkách s panem D. H. a
rozhodla
o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 10 36 01
Rada města projednala materiál o překládce komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě v majetku Telco Pro Services, a.s. v rámci stavby „Obnova historické části Podmokel etapa D“ a
rozhodla
1. o realizaci překládky podzemního kabelového vedení,
2. o uzavření Smlouvy o realizaci překládky komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě elektronických komunikací č. 4102179055, s Telco Pro Services, a.s.,
IČO: 291 48 278, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4.
Usnesení č. RM 21 10 36 02
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 2020 (SPRM) a po úpravě
schvaluje
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nové složení členů Řídícího výboru SPRM a
doporučuje
zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za rok 2020,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů za rok 2020.
Usnesení č. RM 21 10 36 03
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci na nákup nového hasičského dopravního
automobilu z dotačního programu „Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS pro rok
2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro jednotky SDH obcí
z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje s tím, že závazek
spolufinancování projektu bude v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů
projektu a současně, že v případě získání dotace bude její přijetí včetně závazku
spolufinancování předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín.
Usnesení č. RM 21 10 36 04
Rada města projednala přípravu žádosti o dotaci na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky (CAS) z dotačního programu „Program na podporu JSDH a ostatních složek IZS
pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro jednotky
SDH obcí z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje s tím,
že závazek spolufinancování projektu bude v minimální výši 10 % z celkových uznatelných
nákladů projektu a současně, že v případě získání dotace bude její přijetí včetně závazku
spolufinancování předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Děčín.
Usnesení č. RM 21 10 36 05
Rada města projednala přijetí dotace na nákup hasičské cisternové automobilové stříkačky
(CAS) 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 10 36 06
Rada města projednala akci „Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu
na Pastýřskou stěnu“ a
schvaluje

3

podání žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu
na Pastýřskou stěnu“ do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2021 s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 10 36 07
Rada města projednala akci „Kostel Povýšení sv. Kříže – výměna oken v kupoli a v lucerně“
a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Kostel Povýšení sv. Kříže – výměna oken v kupoli
a v lucerně“ do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2021 s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 10 36 08
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Úprava sítě
veřejného osvětlení – ul. Popovická, Děčín XXII“ v celkové předpokládané hodnotě
2.979.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
nabídková cena 80 %,
doba realizace 20 % (maximálně 120 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 10 36 09
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zateplení
objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152“
v předpokládané hodnotě 49.936.000,00 Kč bez DPH a po úpravě
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení,
2. základní hodnotící kritérium ekonom. výhodnost nabídky:
85 % nabídková cena v Kč bez DPH,
15 % termín realizace,
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
v souladu s usnesením č. ZM 20 09 06 11 komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (náhr. Ing. Valdemar Grešík),
Změna pro Děčín Ing. Zdeněk Machala (náhr. Ing. Vojtěch Nádvorník),
kluby - ANO, ODS, Pirátů, OHK nenominovaly své zástupce,
Magistrát města Děčín Barbora Hercíková (náhr. Milan Tenkrát).
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Usnesení č. RM 21 10 36 10
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Údržba
komunikací tryskovou metodou“ v celkové předpokládané hodnotě 8 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno přijímání
pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za
1 t zapracovaného materiálu směsi,
3. zadávací dokumentaci včetně přílohy a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody se třemi účastníky na 4 roky) a
jmenuje
v souladu s usnesením č. ZM 20 09 06 11 komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (náhr. Ing. Valdemar Grešík),
kluby - Změna pro Děčín, ANO, ODS, Piráti, OHK nenominovaly své zástupce,
OKD Ing. Jitka Kálecká (náhr. Radek Hanák),
OKD Petr Michajličenko (náhr. Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 10 36 11
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bodové
výspravy asfaltových komunikacích v Děčíně“ v celkové předpokládané hodnotě 20 mil. Kč
bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení s tím, že bude umožněno přijímání
pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m² opravené
asfaltové vrstvy,
3. zadávací dokumentaci včetně přílohy a návrhu rámcové dohody,
4. smluvní závazek 48 měsíců (uzavření rámcové dohody se třemi účastníky na 4 roky) a
jmenuje
v souladu s usnesením č. ZM 20 09 06 11 komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (náhr. Ing. Valdemar Grešík),
kluby - Změna pro Děčín, ANO, ODS, Piráti, OHK nenominovaly své zástupce,
OKD Ing. Jitka Kálecká (náhr. Radek Hanák),
OKD Petr Michajličenko (náhr. Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 10 36 12
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „MŠ Děčín I,
Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I.P.P. a I.N.P., oprava
přístupového chodníku“ v předpokládané hodnotě 2.256.473,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
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2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %;
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. RM 21 10 36 13
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „MŠ Děčín VI,
Moskevská 1044/99 - výměna instalací“ v předpokládané hodnotě 3.391.258,00 Kč bez DPH
a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %;
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 10 36 14
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba toalet
na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly“ v předpokládané hodnotě 2.275.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %;
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 10 36 15
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Dr. M. Tyrše,
Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT“ v předpokládané
hodnotě 5.115.200,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu;
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií - nabídková
cena 80 %, doba realizace ve dnech 20 %;
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 10 36 16
Rada města projednala informaci o projektu „Revitalizace sportovního hřiště při Základní
škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace“, a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace sportovního hřiště při Základní
škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace“, v rámci Národní sportovní agentury a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
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1. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši
předpokládaných celkových nákladů na rok 2023 a to 24 mil. Kč vč. DPH,
2. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
minimální výši 7,2 mil. Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 21 10 36 17
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Aktualizace projektové
dokumentace - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, V. a VI. etapa“ a
rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo č. 2021-0368/OR.
Usnesení č. RM 21 10 36 18
Rada města projednala materiál o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa“ a
rozhodla
1. o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice,
2. o uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla č. X/1073/2021/DC, se
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 80 837, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí.
Usnesení č. RM 21 10 36 19
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Úprava sítě
veřejného osvětlení – Děčín-Horní Oldřichov – II. etapa“ v předpokládané hodnotě
7.686.500,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení,
2. základní hodnotící kritérium ekonom. výhodnost nabídky složenou z dílčích hodnotících
kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % doba realizace,
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
v souladu s usnesením č. ZM 20 09 06 11 komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (náhr. Ing. Valdemar Grešík),
kluby - Změna pro Děčín, ANO, ODS, Pirátů, OHK nenominovaly své zástupce,
Magistrát města Děčín:
OR Barbora Hercíková (náhr. Mgr. Petr Kužel),
OKD Renata Kuruczová (náhr. Ing. Přemysl Mička).
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Usnesení č. RM 21 10 36 20
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se akce Restaurování
architektury Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0241/OMH dne
20.04.2020; a na základě zjištění nutnosti provést práce, které jsou přizpůsobeny stavu
a potřebám objektu po úpravě
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4, kterým se po přičtení víceprací a odečtení méněprací cena snižuje
o 4.107,02 Kč bez DPH, zároveň prodlužuje termín pro dokončení díla o 57 dnů.
Usnesení č. RM 21 10 36 21
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín III a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě Technické služby Děčín a.s, IČO 64052257 se sídlem
ul. Březová, Děčín za cenu 1.353.053,52 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 10 36 22
Rada města projednala akci „Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky“
do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 s tím,
že případné přijetí dotace bude projednáno v zastupitelstvu města.
Usnesení č. RM 21 10 36 23
Rada města projednala informace k revitalizaci Labského nábřeží v úseku dlouhém
cca 750 m (od kruhového objezdu „U Mototechny“ v kontextu s plánovanou lávkou přes Labe
a Ploučnici, po úroveň u Hladového kamene, včetně zázemí Via Ferraty) ve všech výškových
úrovních (spodní úsek podél Labe i horní část, kde se nachází komunikace a chodníky) a
schvaluje
zahájení přípravných prací na vypsání otevřené architektonicko-urbanistické soutěže o návrh
řešení s tím, že počet fází soutěže bude řešen následně na ustavující schůzi poroty a
schvaluje
organizaci soutěže v gesci Magistrátu města Děčín (Odboru rozvoje).
Usnesení č. RM 21 10 36 24
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 11.05.2021 do 20.05.2021 a
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rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2015-0578/OR ze dne 16.11.2015
na vypracování projektové dokumentace na dokončení akce „Obnova historické části
Podmokel - etapa C“.
Usnesení č. RM 21 10 36 25
Rada města projednala informace o realizované veřejné zakázce č. P20V00000113
„Stavební úpravy DOZP Boletice“
bere na vědomí
informace a po doplnění
rozhodla
1. v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0671/OR ze dne 24.09.2020
v hodnotě 58.982,33 Kč bez DPH a
2. na základě předložené fotodokumentace (z 25.05.2021) a informací o stavu základů
objektu po provedení odkopových prací, za účelem provedení hydroizolace,
o okamžitém pozastavení dalších výkopových prací, dokud nebude projektantem
zpracováno řešení a případně vzniklé vícepráce nebudou smluvně ošetřeny
dodatkem a
určuje
člena politického vedení města Ing. Jiřího Anděla, CSc., pro jednání se zhotovitelem
ve spolupráci s OR a právními zástupci města AKNT s tím, že výsledek jednání bude
předložen ke schválení radě města.
Usnesení č. RM 21 10 37 02
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 28 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Pizzeria Pod zámkem, Tyršova ul. č. p. 1091/11, Děčín I,
pro Sherif Jashari, IČO 01578740, na dobu neurčitou od 04.06.2021.
Usnesení č. RM 21 10 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín o výměře 16 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Hotel Pošta, Masarykovo nám. č. p. 82/9, Děčín I, pro Radka
Flachse, IČO 10408533, na dobu neurčitou od 04.06.2021.
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Usnesení č. RM 21 10 37 04
Rada města projednala návrh na vypůjčení pozemku, resp. jeho části pro předzahrádku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 10 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 683/51 v k. ú. Bynov 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“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 683/51 v k. ú. Bynov 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“.
Usnesení č. RM 21 10 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Folknáře 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“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Folknáře 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“.
Usnesení č. RM 21 10 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2923 v k. ú. Děčín 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“ a
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2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2923 v k. ú. Děčín 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“.
Usnesení č. RM 21 10 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 344 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č. 620
k. ú. Chrochvice 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 pozemku p. č. 620 k. ú. Chrochvice, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 344 v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č. 620
k. ú. Chrochvice 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 pozemku p. č. 620 k. ú. Chrochvice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 10 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zatížení částí pozemků p. p. č. 1055/2, 1055/6 a 1214/2 v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu 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 10 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace 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, resp. pozemku p. č. 162 k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 565/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace 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, resp.
pozemku p. č. 162 k. ú. Vilsnice, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 21 10 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2504 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení včetně příslušenství
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2504 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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 10 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zatížení části pozemku p. p. č. 1214/2 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt na st. p. č. 746
v k. ú. Prostřední Žleb 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, resp. pozemku st. p. č. 746 k. ú. Prostřední Žleb, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 10 37 14
Rada města projednala záměr přípravy a realizace projektu „Zateplení objektů a revitalizace
areálu Základní školy Děčín III, Březová 369/25“ a
schvaluje
záměr přípravy a realizace projektu „Zateplení objektů a revitalizace areálu Základní školy
Děčín III, Březová 369/25“.
Usnesení č. RM 21 10 37 15
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemku p. č. 624 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výpůjčku částí pozemku p. č. 624 v k. ú. Podmokly o výměře 12 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Dům vína, Husovo nám. č. p. 66/8, Děčín IV, pro LUKÍNO s.r.o.,
se sídlem Žitná 50/1577, Praha 2, IČO 25018230, na dobu neurčitou od 04.06.2021.
Usnesení č. RM 21 10 37 16
Rada města projednala záměr přípravy a realizace rekonstrukce objektu bez čp/če
na pozemku p. č. 2640 v k. ú. Děčín (nemovitost v areálu Krokova ul. Děčín I, vedený jako
administrativa) a
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schvaluje
záměr přípravy a realizace rekonstrukce objektu bez čp/če na pozemku p. č. 2640
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 10 37 17
Rada města projednala záměr realizace odstranění stavby skladového objektu č. 5
na pozemku p. č. 2642 v k. ú. Děčín a
schvaluje
odstranění stavby skladového objektu č. 5 na pozemku p. č. 2642 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 10 37 18
Rada města projednala záměr přípravy a realizace projektu “Klimatizace, úpravy akustických
podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín I“ a
schvaluje
záměr přípravy a realizace projektu “Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení
jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín I“.
Usnesení č. RM 21 10 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice
nad Labem.
Usnesení č. RM 21 10 37 20
Rada města projednala záměr vybudování odborných učeben v objektech základních škol
statutárního města Děčín a
schvaluje
záměr vybudování odborných učeben v objektech:
1. ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330,
2. ZŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11,
3. ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,
4. ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
5. ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50,
6. ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
7. ZŠ Děčín III, Březová 369/25,
8. ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12,
9. ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5.
Usnesení č. RM 21 10 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 5
o velikosti 24 m² v objektu Jindřichova 337 a
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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 10 38 02
Rada města projednala návrh žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. o vyřazení
movitého majetku v souladu se zřizovací listinou a
schvaluje
návrh Centra sociálních služeb Děčín, p.o., o vyřazení movitého majetku v souladu se
zřizovací listinou dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 21 10 38 03
Rada města projednala výsledky hodnocení ředitelky PhDr. Jany Skalové CSS Děčín p.o.
statutárního města Děčín a
schvaluje
výši odměny dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 10 38 04
Rada města projednala žádost MUDr. Pavla Vincence o formální podporu potřebnosti
poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro
občany města Děčína a okolí a
vyslovuje
formální podporu potřebnosti poskytování zdravotních služeb
a traumatologie pohybového ústrojí pro občany města Děčína a okolí.

v

oboru

ortopedie

Usnesení č. RM 21 10 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, na pořízení movitého majetku a převodu části rezervního fondu
do fondu investic a
souhlasí
s pořízením nového konvektomatu ve výši 199.900,00 Kč s DPH a s převodem
199.900,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic a
schvaluje
vyřazení starého konvektomatu, rok pořízení 2006.
Usnesení č. RM 21 10 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o souhlas s přijetím věcného daru a
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souhlasí
s přijetím věcného daru - 8 ks žákovských židlí v hodnotě 6.000,00 Kč bez DPH od firmy A-Z
služby škol, s.r.o. IČ: 25853601, Tichá 464/1, 721 00 Ostrava.
Usnesení č. RM 21 10 39 03
Rada města projednala obdržený podnět znepokojených rodičů k podpoře proti povinnému
testování dětí ve školách a školkách a povinnosti nošení roušek a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 10 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o navýšení provozního příspěvku na rok 2021 ve výši 2.059 tis. Kč
a
schvaluje
navýšení provozního příspěvku na rok 2021 ve výši 2.059 tis. Kč, který bude použit
na úhradu nedoplatku vůči finančnímu úřadu za roky 2017, 2018 a 2019.
Usnesení č. RM 21 10 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 55/2021, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 2.059 tis. Kč a zvýšení výdajů ORJ 039 - odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Máchovo nám.
- navýšení příspěvku na provoz o 2.059 tis. Kč na dofinancování nedoplatku daně z příjmů
u ZŠ a MŠ Máchovo nám.
Usnesení č. RM 21 10 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, a
schvaluje
zřízení druhé přípravné třídy od 01.09.2021 v Základní škole Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 10 39 07
Rada města projednala návrh dohody o vypořádání závazků s paní V. Z. a
rozhodla
uzavřít dohodu o vypořádání závazků s paní V. Z.
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Usnesení č. RM 21 10 39 08
Rada města projednala žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury pro rok
2021 ve výši do 50.000,00 Kč subjektům působícím v oblasti kultury a
rozhodla
poskytnout individuální dotace subjektům působícím v oblasti kultury:
1. Mgr. Radek Fridrich, „Radek Fridrich – básnická kniha Zjevení“: 20.000,00 Kč
2. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Nová sbírka básní a ilustrací „Slunovrat“:
20.000,00 Kč
3. Severočeská filharmonie Teplice, IČ: 000 83 283, „Koncert v rámci 56. ročníku
Hudebního festivalu L. van Beethovena 2021“: 20.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2021 subjektům pracujícím
v oblasti kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 10 39 09
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o pronájem
nebytových prostor Čajového pavilonu v jižních zámeckých zahradách a
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru v objektu příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá
jízda 1254, Děčín, pro společnost PS Coffee s.r.o., IČ: 108 04 820.
Usnesení č. RM 21 10 39 10
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, v termínu 01.06.2021
z technických a organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 21 10 39 11
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 01.09.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40, na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 21 10 39 12
Rada města projednala žádosti o dotace ve výši nad 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty
na akce sportovního kalendáře 2021 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací pro rok 2021 u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na akce sportovního kalendáře 2021 a uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2021 na akce dle přílohy pro tyto subjekty:
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1. CLIFF, s.r.o.; IČO: 261 70 698; Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids:
80.000,00 Kč,
2. Česká streetballová federace, z.s.; IČO: 265 18 686; Labský streetballový pohár –
26. ročník: 150.000,00 Kč,
3. FaJJn aerobik Děčín, z.s.; IČO: 046 08 909; Soutěž v aerobiku pro MŠ a ZŠ v Ústeckém
kraji: 20.000,00 Kč,
4. Klub vodních motoristů Děčín, z.s.; IČO: 682 98 374; 1. kolo MČR Formula Future 2021
v Děčíně: 10.000,00 Kč; Lepší podmínky pro trénování dětí + reprezentace města:
20.000,00 Kč; 3. kolo MČR FF 2021 – paralelní slalom: 10.000,00 Kč; Víkendové
tréninkové maratony: 0,00 Kč,
5. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČO: 004 26 067; Kroužek mladých
zdravotníků: 13.000,00 Kč; Letní dětský tábor: 0,00 Kč,
6. Plavecký klub Děčín z.s.; IČO: 048 07 219; Plavecké závody – Děčínský pohár,
Děčínské sprinty, Vánoční cena: 75.000,00 Kč; Letní plavecký kemp 2021: 0,00 Kč,
7. Self Defense Division, z.s.; IČO: 036 43 972; Běh na podporu Vojenského fondu
solidarity a Nadace policistů a hasičů: 15.000,00 Kč,
8. SK Březiny z.s.; IČO: 467 17 161; Březinský dětský den, 4. ročník: 10.000,00 Kč,
9. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČO: 005 24 417; Turnaj mládeže U15 – LABE Děčín:
60.000,00 Kč; Děčínský běžecký pohár 2021: 60.000,00 Kč; Okresní přebor v atletice
2021 – minižactvo, elévové a mladší žactvo: 14.000,00 Kč,
10. Sportovní klub TKC Děčín, z. s.; IČO: 183 85 532; ELBE CUP 2021: 20.000,00 Kč,
11. Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí; IČO: 005 54 391; Podpora oddílů a pořádání akcí –
beachvolejbal, tenis, nohejbal, veřejné akce: 30.000,00 Kč,
12. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČO: 183 82 185; Běh republiky: 30.000,00 Kč,
13. TJ Slavoj Děčín, z.s.; IČO: 402 29 734; Házenkářská školní liga 2021: 10.500,00 Kč,
14. Triatlonový klub Triade o.s.; IČO: 227 61 217; DĚČÍN SPORT FEST TRIADE – seriál
sportovních akcí pro děti a širokou veřejnost: 90.000,00 Kč,
15. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., IČO: 442 24 818 – Turnaje Českého
poháru žákyň a kadetek a juniorek a mladších žákyň, MČR mladších žákyň:
40.000,00 Kč,
16. WINTERMAN s.r.o.; IČO: 055 37 321; WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2021:
60.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 10 39 13
Rada města projednala žádosti o dotace do 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na akce
sportovního kalendáře 2021 a
rozhodla
o poskytnutí dotací pro rok 2021 u žádostí do 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na akce
sportovního kalendáře 2021 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na akce
pro rok 2021 dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.;
IČO: 148 66 391; Sportovní akce: 23.000,00 Kč,
2. Český kynologický svaz ZKO Děčín - 060; IČO: 661 10 556; Májový pohár - 3. ročník a
3. ročník MR retrívrů - závody agility: 10.000,00 Kč; O pohár města Děčína - XXI. ročník závod agility: 12.000,00 Kč,
3. Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L modelářský klub p.s.; IČO: 692 91 586; Velká cena
žáci: 4.000,00 Kč, Děčínská kotva 2021: 6.000,00 Kč,
4. TAJV, z. s.; IČO: 092 87 094; Sportovní den mládeže s TAJV v Děčíně: 0,00 Kč,
5. Trial klub Děčín z.s.; IČO: 228 16 437; Cyklotrial 2021 - MS, ME, M-Čr, ČP,
SP: 20.000,00 Kč.
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Usnesení č. RM 21 10 39 14
Rada města projednala návrh na navýšení finančních prostředků pro kulturní dotace
na podporu kulturní činnosti a pro restart kulturních akcí ve výši 500.000,00 Kč a
schvaluje
navýšení finančních prostředků na podporu kulturní činnosti a pro restart kulturních akcí
ve výši 500.000,00 Kč z rezervy města.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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