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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 8. června 2021

Usnesení č. RM 21 11 29 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 99 01 a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města
č. ZM 21 03 99 01 ze dne 15.04.2021 a vyřadit z další kontroly.
Usnesení č. RM 21 11 29 02
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 24. června 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 21 11 29 03
Rada města projednala úkol Střediska městských služeb, týkající se údržby komunikací
(chodníků) a
schvaluje
pověření Střediska městských služeb, ve spolupráci s odborem provozním a organizačním,
zajištění přípravy podkladů k výběrovému řízení na nákupy užitkových vozidel pro letní
a zimní údržbu komunikací (chodníků).
Usnesení č. RM 21 11 29 04
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, projednala pozvánku na valnou hromadu společnosti TERMO
Děčín a.s.,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti TERMO Děčín a.s. dne 23.06.2021,
ponechává

hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce statutárního města a
zmocňuje
primátora k podání žádosti o doplnění programu valné hromady o změnu na pozici člena
dozorčí rady za statutární město Děčín na základě usnesení ZM 21030405 ze dne
15.04.2021.
Usnesení č. RM 21 11 29 05
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 Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje a.s. dne 24.06.2021 a
ponechává
hlasování na valné hromadě zcela v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 21 11 30 01
Rada města projednala žádost o ukončení členství Bc. Jany Bohuňkové v Komisi sociální
a zdravotní a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Janu Bohuňkovou z funkce předsedkyně Komise
sociální a zdravotní ke dni 08.06.2021 a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. předsedkyní Komise sociální a zdravotní Ing. Olgu Vonkovou od 09.06.2021 a
2. členku Komise sociální a zdravotní PhDr. Sofii Wernerovou od 09.06.2021.
Usnesení č. RM 21 11 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod tiskárny a
schvaluje
1. Návrh na bezúplatný převod tiskárny 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 tiskárny dle přílohy č. 2.
Usnesení č. RM 21 11 31 02
Rada města projednala část A2 Územní energetické koncepce statutárního města Děčín udržení a rozvoj SZTE a Varianty rozvoje energetického hospodářství a
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bere na vědomí
udržení a rozvoj SZTE a Varianty rozvoje energetického hospodářství.
Usnesení č. RM 21 11 31 03
Rada města projednala žádost pana T. Ž. o užití znaku města a po doplnění
souhlasí
s užitím znaku města na fasádě bytového domu v ul. Březová 186/19, Děčín III-Staré Město
ve variantě č. 1 (barevné provedení znaku se štítem) s podmínkou, že fasáda bytového
domu nebude využita pro jinou reklamu.
Usnesení č. RM 21 11 31 04
Rada města projednala žádost Dobrovolnického centra Slunečnice, z.s., Hudečkova 664/1,
405 01 Děčín 1, o užití znaku města a
souhlasí
s užitím znaku města v rámci prezentace slavnostního oceňování dobrovolníků města Děčín
dne 24. června 2021.
Usnesení č. RM 21 11 31 05
Rada města projednala návrh změn Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn,
Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou a
schvaluje
Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn, Rozhled čp. 80, Jiřetín pod Jedlovou.
Usnesení č. RM 21 11 35 01
Rada města projednala návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2020
včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 a výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2020 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2020,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Usnesení č. RM 21 11 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 56/2021 – č. RO 69/2021 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů
roku 2021 o 17 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 4.083 tis. Kč a zvýšení financování
o 4.100 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 11 35 03
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku
z pobytu a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 s účinností patnáctým dnem
po dni vyhlášení.
Usnesení č. RM 21 11 36 01
Rada města projednala akci „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na akci „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“
do programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016 - 2024,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
7.800 tis. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
7.800 tis. Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 11 36 02
Rada města projednala předloženou zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce dělené na části (stavební práce a dodávka nábytku) s názvem
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice a v souladu se závěry této komise
rozhodla
1. o vyloučení účastníků, kteří nedoložili objasnění své nabídky pro část první - stavební
práce:
- DEREZA, společnost s ručením omezeným - IČO 48036315, se sídlem Libocká
685/43d, Praha;
- BAK stavební společnost, a.s. – IČO: 28402758, se sídlem Žitenická 871/1, Praha,
2. o zadání první části (stavební práce) této veřejné zakázky účastníkovi REKULTIVACE
Ústí nad Labem, s.r.o., IČO: 25041738, se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí
nad Labem s nejvýhodnější nabídkou a s nabídkovou cenou 72.022.624,18 Kč bez DPH,
3. o zadání druhé části (dodávka nábytku) veřejné zakázky účastníkovi PROFIL NÁBYTEK,
a.s., IČO: 48202118 , se sídlem Hradská 280, Humpolec., který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 3.297.599,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 11 36 03
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
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předložené informace za období od 21.05.2021 do 07.06.2021 a
pověřuje
primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc., odesláním odpovědi na písemnost doručenou společností
STRABAG a. s. na magistrát města Děčín dne 28.05.2021.
Usnesení č. RM 21 11 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 493 o vým. 311 m2 v k. ú. Podmokly na zahradu pro E. a D. N.
za cenu 3.110 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 11 37 02
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- pozemky p. č. 873 o vým. 991 m2 a p. č. 899 o vým. 3 484 m2 v k. ú. Křešice u Děčína
z majetku města a
- pozemky p. č. 1384 o vým. 417 m2, p. č. 2834/8 o vým. 313 m2, p. č. 2837/1
o vým. 106 m2, p. č. 2838/1 o vým. 364 m2, p. č. 2838/3 o vým. 152 m2, p. č. 2841/1
o vým. 2 419 m2, p. č. 2841/3 o vým. 30 m2 a p. č. 2841/6 o vým. 14 m2 vše v k. ú. Děčín,
do majetku města.
Usnesení č. RM 21 11 37 03
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 24/2 o vým. 7 m2 v k. ú. Nebočady,
bezúplatným převodem formou daru, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem, do majetku města.
Usnesení č. RM 21 11 37 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 380/4 o výměře 40 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. L. U. za cenu 2.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 987/6 o vým. 16 m2 v k. ú. Podmokly,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. D. N. za cenu 33.120,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 876/1, dle geometrického plánu
č. 4379-20/2021 nově ozn. jako p. p. č. 876/3 o výměře 24 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické
nám. 899/9, Ústí nad Labem, za cenu 21.620,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 612/13 k. ú. Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 612/13 ostat. pl. o výměře 386 m2
v k. ú. Folknáře, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3111/48, Ústí nad Labem, za cenu
23.160,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 21 11 37 09
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků p. č. 176/1, p. č. 182/1
v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku částí pozemků p. č. 176/1, p. č. 182/1 v k. ú. Děčín o celkové výměře 55 m2,
za účelem umístění předzahrádky k provozovně Pizzeria U Tahira, K. Čapka č. p. 809/2,
Děčín I, pro Petru Saiti, IČO: 65617151, Na Vinici 857/10, Děčín IV, na dobu neurčitou
od 21.06.2021.
Usnesení č. RM 21 11 37 10
Rada města projednala žádost o prodej bytové jednotky č. 791/6 v budově č. p. 791,
ul. Krokova, Děčín I, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 791/6 v budově č. p. 791, ul. Krokova,
Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 742/4407 na společných částech budovy
č. p. 791 a pozemku p. č. 2675 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, pro H. N. za cenu
ve výši 292.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1181-086/2020 ze dne 20.11.2020 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené na řešení
oprav či havárií.
Usnesení č. RM 21 11 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 460/2d-108/05 ze dne 30.05.2005 na pronájem
části pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Podmokly o výměře 440 m2, ve smyslu zúžení nájemní
smlouvy o nájemce, a to p. V. P. dohodou ke dni 30.06.2021.
Usnesení č. RM 21 11 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 460/2c-108 ze dne 19.12.1996 na pronájem části
pozemku p. č. 460/2 k. ú. Podmokly o výměře 310 m2, ve smyslu zvýšení ročního
nájemného, a to na 620 Kč/rok a rozšíření nájemní smlouvy, a to o p. M. P.
Usnesení č. RM 21 11 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 247/5 k. ú. Dolní Žleb o výměře 336 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím pro p. H. K. a p. J. S. za cenu dle znaleckého posudku
č. 1170-075/2020, tj. 20.160,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1604 k. ú. Horní Oldřichov o výměře
20 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro D. T. za cenu 18.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2960/1 k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 11 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 306/2, p. č. 307
a p. č. 308 vše k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 21 11 37 19
Rada města opětovně projednala problematiku týkající se prodeje pozemků v k. ú. Bynov a
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potvrzuje
usnesení č. RM 20 12 37 19 ze dne 23.06.2020, týkající se prodeje pozemků p. č. 761/136
o výměře 258 m2, p. č. 761/154 o výměře 3 m2, p. č. 761/153 o výměře 3 m2 a části pozemků
p. č. 761/134 a p. č. 761/138 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
vše v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 21 11 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 438/1 o výměře 384 m 2
a část pozemku p. č. 443/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 21 11 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 1315/1 a p. č 1584/3
vše v k. ú. Horní Oldřichov o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 11 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 20 18 37 04 ze dne 06.10.2020, týkající se prodeje pozemků
p. č. 1391/19 o výměře 570 m2 a st. p. č. 357 o výměře 59 m2 obojí k. ú. Horní Oldřichov
v plném znění, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení č. ZM 20 08 05 30 ze dne 26.11.2020, týkající se prodeje pozemků
p. č. 1391/19 o výměře 570 m2 a st. p. č. 357 o výměře 59 m2 obojí k. ú. Horní Oldřichov
v plném znění, z důvodu nových skutečností a
2. zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 357 o výměře 59 m2 a část pozemku
p. č. 1391/19 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, obojí
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 21 11 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 20 22 37 02 ze dne 08.12.2020, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 237/1 (nově dle geometrického plánu č. 954-186/2020 ozn. jako p. č. 237/7) k. ú. Děčín
- Staré Město o výměře 69 m2 v plném znění, z důvodu nových skutečností a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení č. ZM 21 01 04 12 ze dne 28.01.2021, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 237/1 (nově dle geometrického plánu č. 954-186/2020 ozn. jako p. č.
237/7) k. ú. Děčín - Staré Město o výměře 69 m2 v plném znění, z důvodu nových
skutečností a
2. prodej části pozemku p. č. 237/1 (nově dle geometrického plánu č. 954-186/2020 ozn.
jako p. č. 237/7) k. ú. Děčín – Staré Město o výměře 69 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši 483/3740 pro pí M. D.,
podíl ve výši 679/3740 pro p. M. K., podíl ve výši 609/3740 pro pí L. Š. st., podíl ve výši
179/340 pro pí L. Š. ml.,
vše za cenu 20.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 11 37 24
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 1216/3 v k. ú. Březiny u Děčína 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 11 37 25
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva umístění a provozování splaškové kanalizace
realizované v rámci investiční akce st. města Děčín „Splašková kanalizace Březiny,
rozšíření IV. etapy, V. etapa – revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště“
na části pozemku p. č. 830/1 v k. ú. Březiny u Děčína pro oprávněného-Severočeská
vodárenská společnost, IČ 49099469, od povinného-Ústecký kraj, zastoupený Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje, přísp. org., IČ 00080837, za cenu 4.000,00 Kč + DPH
v platné výši a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva umístění
a provozování splaškové kanalizace realizované v rámci investiční akce st. města Děčín
„Splašková kanalizace Březiny, rozšíření IV. etapy, V. etapa - revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště“ na části pozemku p. č. 830/1 v k. ú. Březiny u Děčína
pro oprávněného-Severočeská vodárenská společnost, IČ 49099469, od povinnéhoÚstecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, přísp. org.,
IČ 00080837, za cenu 4.000,00 Kč + DPH v platné výši.
Usnesení č. RM 21 11 37 26
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
1.

zatížení částí pozemků p. č. 3/1 a 1151/2 oba v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (přeložka
NTL plynovodu) 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
částí pozemků p. č. 3/1 a 1151/2 oba v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (přeložka NTL
plynovodu) 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 11 37 27
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva uložení, provozování a údržby kabelového vedení
veřejného osvětlení včetně příslušenství (v rámci stavby „Síť veřejného osvětlení-Děčín,
ul. Folknářská, Záhořova, U Dvora, Kotlářská“) na části pozemku p. č. 2955/1
v k. ú. Děčín a práva vstupu na pozemek v rámci údržby, oprav a rekonstrukce zařízení
pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného - Ústecký kraj, zastoupený
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, přísp. org., IČ 00080837, za cenu 4.000,00 Kč
+ DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného
břemene práva uložení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného osvětlení
včetně příslušenství (v rámci stavby „Síť veřejného osvětlení-Děčín, ul. Folknářská,
Záhořova, U Dvora, Kotlářská“) na části pozemku p. č. 2955/1 v k. ú. Děčín a práva
vstupu na pozemek v rámci údržby, oprav a rekonstrukce zařízení pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného - Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, přísp. org., IČ 00080837, za cenu 4.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 11 37 28
Rada města projednala žádost o částečnou revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného
břemene v k. ú. Podmokly, a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 21 09 37 03 ze dne 11.05.2021, týkající se zatížení částí
pozemků p. č. 1161/1 a 1161/17 oba 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 1.000,00 Kč + DPH“, z důvodu, že žadatelem přípojky je statutární město
Děčín.
Usnesení č. RM 21 11 37 29
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 14 19 37 02 ze dne 11.11.2014 ve smyslu zatížení částí pozemků
st. p. č. 284, p. p. č. 1413/2 a p. p. č. 1429/6 vše v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodního řadu 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
sjednanou ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES
2890/2014 ze dne 15.12.2014.
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Usnesení č. RM 21 11 37 30
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 18 17 37 11 ze dne 09.10.2018 ve smyslu zatížení části pozemku
p. č. 2927/8 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení (Reko MS Děčín - Krásnostudenecká +1) 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. 2018-0726/OMH.
Usnesení č. RM 21 11 37 31
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2874 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku částí pozemku p. č. 2874 v k. ú. Děčín o celkové výměře 7 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Pizzeria Casa Mia, ul. Masná č. p. 188/5, Děčín I, pro Lucii
Koutníkovou, IČO 06619568, Labské nábřeží 76, Děčín XI, na dobu neurčitou
od 21.06.2021.
Usnesení č. RM 21 11 37 33
Rada města projednala návrh na vypůjčení pozemku, resp. jeho části pro předzahrádku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 392/5 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 21 11 37 34
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 864, 868, 276/8 a 787 v k. ú. Březiny u Děčína věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení
(kanalizace - stavba DC 007 346) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě - SVS, a.s., IČ 49099469, za cenu
2.000,00 Kč + DPH, a to z důvodu, že město Děčín je současně investorem stavby a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 864, 868, 276/8 a 787 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (kanalizace
- stavba DC 007 346) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro
budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě - SVS, a.s., IČ 49099469, za cenu
2.000,00 Kč + DPH, a to z důvodu, že město Děčín je současně investorem stavby.
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Usnesení č. RM 21 11 37 35
Rada města projednala problematiku pronájmu části areálu SD Střelnice, Labská 691/23,
Děčín I – restaurace vč. zázemí a terasy a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 09 37 24 ze dne 11.05.2021 v plném znění,
z důvodu odstoupení vítězného uchazeče.
Usnesení č. RM 21 11 37 36
Rada města projednala nabídky podané formou veřejné soutěže na pronájem části areálu
SD Střelnice a
schvaluje
1. pronájem části areálu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I - restaurace vč. zázemí
a terasy pro pana Radka Flachse, IČO: 10408533, se sídlem podnikání Masarykovo
nám. 82/9, Děčín I, za účelem provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou,
s účinností dnem podpisu smlouvy, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + úhrada nákladů
za služby,
2. uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých mezi statutárním městem Děčín
a panem Radkem Flachsem, IČO: 10408533, se sídlem podnikání Masarykovo nám.
82/9, Děčín I.
Usnesení č. RM 21 11 37 37
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1075 k. ú. Děčín Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (majetkové narovnání
- cca 40 m2).
Usnesení č. RM 21 11 37 38
Rada města projednala žádost nájemce zimního stadionu HC Děčín z.s. o souhlas
s investičním záměrem a zajištění spoluúčasti a
schvaluje
1. podání žádosti ze strany HC Děčín z.s. v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, na akci „Modernizace
mantinelů a výsledkové tabule“,
2. zajištění spoluúčasti statutárního města Děčín v případě kladného rozhodnutí o přidělení
dotace, a to v maximální výši 1.417 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. vydání souhlasu s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, ze strany HC Děčín z.s.,
2. zajištění spoluúčasti statutárního města Děčín v případě kladného rozhodnutí o přidělení
dotace, a to v maximální výši 1.417 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 21 11 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 11 38 02
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. 79
o velikosti 24 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 11 38 03
Rada města projednala žádost organizace Rákosníček Děčín, z.s. o poskytnutí mimořádné
dotace na provoz Senior - klubu na Starém Městě a
rozhodla
1. o poskytnutí mimořádné dotace na provoz Senior - klubu na Starém Městě pro organizaci
Rákosníček Děčín, z.s. ve výši 49.900,00 Kč,
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 21 11 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace, paní Alenu Smutnou a paní Soňu Kapicovou.
Usnesení č. RM 21 11 39 02
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, paní Hanu Pacinovou a paní Šárku Kaškovou.
Usnesení č. RM 21 11 39 03
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
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vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, v termínu 11.06.2021
z technických a organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 21 11 39 04
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
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 XXXI, Dlouhá 112, na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 21 11 39 05
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 01.09.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí
v přípravné třídě základní školy na počet 18 dětí.
Usnesení č. RM 21 11 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace, na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku pračky Primus R7EM, rok pořízení 1999, pořizovací cena
99.399,50 Kč.
Usnesení č. RM 21 11 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV, výzva
č. 02_20_080 - Šablony III a
souhlasí
s realizací projektu „Cesta ke vzdělání - třetí šance pro všechny“ ve výši 1.092.222,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 11 39 08
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín
a Oblastním muzeem Děčín, příspěvková organizace, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČO:
003 60 210 ve výši 40.000,00 Kč ročně a
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Oblastním muzeem Děčín,
příspěvková organizace, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČO: 003 60 210 ve výši
40.000,00 Kč ročně.
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Usnesení č. RM 21 11 39 09
Rada města projednala žádost o individuální dotaci v oblasti kultury pro organizaci Post
Bellum, z.ú., Štěpánská 61/704, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 265 48 526, ve výši
do 50.000,00 Kč a
rozhodla
poskytnout individuální dotaci organizaci Post Bellum, z.ú., Štěpánská 61/704, Nové Město,
110 00 Praha, IČ: 265 48 526, ve výši 35.000,00 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 21 11 39 10
Rada města projednala žádost o individuální dotaci na zajištění kulturní akce „Mistrovství
floristů ČR - Děčínská kotva, 50. ročník soutěže“, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč Střední škole
zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace, na projekt „Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva, 50. ročník soutěže“
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 11 39 11
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku automobilu Ford Fagy Transit 300 L, inv. č. 3103, rok pořízení
2015, pořizovací cena 50.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 11 39 12
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková
organizace, a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 01.09.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve čtyřech třídách Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, na počet 28 dětí.
Usnesení č. RM 21 11 39 13
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97, dne 16.06.2021
z technických důvodů.
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Usnesení č. RM 21 11 39 14
Rada města projednala žádosti o mimořádné individuální dotace na akce sportovního
kalendáře pro rok 2021 a
rozhodla
poskytnout subjektům pracujícím v oblasti sportu mimořádné individuální dotace na akce
sportovního kalendáře pro rok 2021 u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč a uzavřít
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na akce sportovního kalendáře pro rok 2021
dle přílohy pro tyto subjekty:
1. Klub železničních cestovatelů, spolek; IČ: 266 30 281; 10. ročník mezinárodního
mistrovství ČR v jízdě pákových drezín: 20.000,00 Kč,
2. Ing. Martina Rottenbornová; Taneční kurzy pro mládež v Děčíně 2021: 45.000,00 Kč,
3. Tomáš Česnek; Gastonův memoriál (13. ročník): 15.000,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí mimořádné individuální dotace na akce
sportovního kalendáře pro rok 2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty
pracující v oblasti sportu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle přílohy
pro tyto subjekty:
1. Basketbalový klub Děčín z.s.; IČ: 498 88 366; Turnaj minižáků U12 Warriors Cup 2021:
20.000,00 Kč,
2. Sportovní klub Děčín, z.s.; IČ: 005 24 417; Memoriál Vlastimila Koči září 2021:
40.000,00 Kč,
3. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky; IČ: 183 82 185; Závod Raptor - Tyršův Děčín 2021:
40.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 11 39 15
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p.o.,
o udělení výjimek z obecného postupu pro zadávání veřejných zakázek dle Směrnice
č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na pronájem techniky od firmy
AV MEDIA EVENTS, a.s., ve výši 99.500,00 Kč bez DPH a pronájem tribuny od Hradecká
kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o., ve výši 74.380,00 Kč bez DPH, a
schvaluje
výjimky ze Směrnice č. PO/102 na pronájem techniky od firmy AV MEDIA EVENTS, a.s.,
ve výši 99.500,00 Kč bez DPH a pronájem tribuny od Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost, s.r.o., ve výši 74.380,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 11 39 16
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 70/2021, tj. snížení výdajů 039 - odbor školství - provozní výdaje
o 100 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3311 - Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku
na provoz o 100 tis. Kč na pořádání letního digitálního kina.
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Usnesení č. RM 21 11 42 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Síť veřejného osvětlení - Děčín
XXXII-Boletice nad Labem“ č. sml. X/1037/2021/DC a
schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Síť veřejného osvětlení - Děčín XXXII-Boletice
nad Labem“ č. sml. X/1037/2021/DC mezi statutárním městem Děčín a Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, p.o., IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3.
Usnesení č. RM 21 11 42 02
Rada města projednala Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, týkající se
zajištění tzv. třídící slevy pro obce.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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