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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 22. června 2021

Usnesení č. RM 21 12 29 01
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na nákup vybavení nových ochranných
a technických prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Děčín 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 a
schvaluje
záměr realizace dotace na nákup vybavení nových ochranných a technických prostředků pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů města Děčín 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 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí dotace na nákup
vybavení nových ochranných a technických prostředků pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Děčín z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace.
Usnesení č. RM 21 12 30 01
Rada města projednala návrh na změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 písm. f) a písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
rozhodla
o převedení oddělení 363 přípravy a realizace staveb včetně všech pracovníků z Odboru
rozvoje na Odbor místního hospodářství, kde vznikne nové oddělení 373 přípravy a realizace
staveb,
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle příloh
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. července 2021.

Usnesení č. RM 21 12 30 02
Rada města projednala navýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance k výkonu činností veřejného opatrovníka
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín
do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance - veřejného opatrovníka a

zařazených

stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města
Děčín k 01.07.2021 na 286, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců,
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka k zařazení zaměstnance do organizační
struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 21 12 31 03
Rada města projednala návrh Směrnice č. 13-12 O užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů, datových modemů a SIM karet a
schvaluje
Směrnici č. 13-12 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a
SIM karet.
Usnesení č. RM 21 12 32 01
Rada města projednala návrh na zrušení poplatku z provozních nákladů při uzavření
manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost ve výši 2.420,00 Kč
včetně DPH a
schvaluje
zrušení poplatku z provozních nákladů při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo
úředně určenou místnost ve výši 2.420,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 71/2021 – č. RO 92/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 18.285 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 18.285 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 12 36 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města týkající se podání žádosti
o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice“ a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 11 36 01 ze dne 08.06.2021 v plném znění.
Usnesení č. RM 21 12 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 21 10 36 24 ze dne 25.05.2021 a to ve smyslu zrušení
původního textu: uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2015-0578/OR ze dne
16.11.2015 na vypracování projektové dokumentace pro dokončení akce „Obnova historické
části Podmokel - etapa C“. A jeho nahrazení textem novým: uzavření smlouvy o dílo
č. 2021-0391/OR na vypracování projektové dokumentace pro dokončení akce
„Obnova historické části Podmokel - etapa C“.
Usnesení č. RM 21 12 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „ Výměna
vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1330 a 1331,
Děčín v předpokládané hodnotě 3.370.057,00 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 70 %,
doba realizace 30 % (maximálně 200 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 21 12 36 04
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem Poskytování datových
a hlasových služeb a
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě 2021-0422/OPO ze dne 08.06.2021, spočívající ve zřízení 3 nových
tarifů, to vše v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
Usnesení č. RM 21 12 36 05
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Rekonstrukce střešního pláště
bytových domů Lodní č. p. 1406 a 1407“ a
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-0756/OMH ze dne 21.10.2020 v hodnotě
1.198.922,49 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 21 12 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 08.06.2021 do 17.06.2021.
Usnesení č. RM 21 12 36 07
Rada města projednala problematiku křižovatky ul. Teplická a Ruská, včetně řešení úseku
XI.6 (navazující část ul. Ruská) a
schvaluje
řešení křižovatky ul. Teplická a Ruská, včetně řešení úseku XI.6 (navazující část ul. Ruská)
ve smyslu rekonstrukce stávajícího stavu - tzn. zejména zaslepená komunikace, vjezd
z Tržní ul., točna, parkování dle normy.
Usnesení č. RM 21 12 36 08
Rada města projednala informace o projektu „Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání podnětu statutárního města Děčín pořizovateli
Územního plánu Děčín k zařazení „Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín východní nádraží" jako podkladu pro úpravu rozpracovaného návrhu Územního plánu Děčín.
Usnesení č. RM 21 12 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 446/2 v k. ú. Chlum u Děčína o výměře
647 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. K. a V. V. za cenu 129.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 12 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 v k. ú. Děčín
o výměře 286 m2.
Usnesení č. RM 21 12 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 956 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 21 12 37 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 21 04 37 04 ze dne 23.02.2021, týkající se prodeje pozemku
p. č. 66/2 v k. ú. Bělá u Děčína v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení č. ZM 21 03 05 23 ze dne 15.04.2021, týkající se prodeje pozemku
p. č. 66/2 v k. ú. Bělá u Děčína z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
2. prodej pozemku p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 2 473 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pí K. Š. za cenu dle návrhu, tj. 370.950,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 12 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/2 o výměře 438 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana D. H. za cenu 131.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 12 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 780/7 o výměře 515 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele L. a Z. P. za cenu
154.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 12 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly, v rámci
realizace akce „Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06 DC 007 268“ a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 391 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Podmokly pro spol. Komastav
DS s.r.o., Revoluční 551/6, Ústí nad Labem, na dobu určitou od 23.06.2021 do 31.10.2021,
za nájemné 1.112,00 Kč, za účelem zařízení staveniště, v rámci realizace akce „Děčín XI,
Horní Žleb - odstranění výusti DC 06 DC 007 268“.
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Usnesení č. RM 21 12 37 12
Rada města projednala informaci člena rady města Bc. Petra Zdobinského o stavu řešení
situace se stavbou parkoviště na pozemku p. č. 714/6 v k. ú. Děčín – Staré Město a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
předání záležitosti k řešení právnímu zástupci města.
Usnesení č. RM 21 12 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 19 o vým. 123 m2 v k. ú. Nebočady.
Usnesení č. RM 21 12 37 14
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit pozemek p. č. 1027/24 o vým. 5 154 m2 v k. ú. Děčín pro
realizaci přistávací plochy pro vrtulník záchranné služby.
Usnesení č. RM 21 12 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 224 o vým. 117 m2 a část
pozemku p. č. 223/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 21 12 37 16
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku v k. ú. Podmokly a tuto
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto informaci na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona
č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení části pozemku
p. č. 2226/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly,
s paní J. V.
Usnesení č. RM 21 12 37 17
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku části pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Děčín o celkové výměře 10 m2, za účelem
umístění předzahrádky k provozovně Klub Děčín, ul. K. Čapka č. p. 809/2, Děčín I,
pro Jakuba Struka, IČO 87066211 na dobu neurčitou od 02.07.2021.
Usnesení č. RM 21 12 37 18
Rada města projednala návrh na úpravu zásad „Postup a zásady pronájmu pozemků
ve vlastnictví statutárního města Děčín“ a
schvaluje
změnu zásad „Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín“
ve smyslu změny přílohy č. 1 Roční nájemné v Kč/m2 za pronájem pozemku dle účelu
užívání dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 12 37 19
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene jízdy a chůze na částech pozemků
p. č. 3992/3 a 3717/4 k. ú. Podmokly v rozsahu dle geometrického plánu č. 4358-151/2020,
pro oprávněného – statutární město Děčín (vlastníka pozemků p. č. 3717/1, 3717/2, 3717/3
a 3716/5 k. ú. Podmokly) od povinného – Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11,
Stodůlky, 15800 Praha, bezúplatně s tím, že náklady za uzavření a vložení smlouvy do KN
ponese povinný.
Usnesení č. RM 21 12 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
zatížení pozemku p. č. 781/1, 781/4, 781/10, 781/12, 789/5, 797/3, 810/1, 813/1, 814/2,
820/1, 832/1, 832/47, 832/49, 832/51, 832/55, 832/58, 832/60, 832/63, 832/67, 832/72,
832/75, 832/76, 832/77, 832/80, 877/1, 877/32, 877/36, 877/37, 877/39, 877/41, 877/46,
877/47, 877/52, 877/54, 877/55, 877/61, 877/62, 877/63 vše v k. ú. Boletice nad Labem
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 12 37 21
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 264/2, 264/3, 304, 401/1, 402, 2882, 2885, 2886/1 a 2897
vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství (REKO MS Děčín, Čsl.
armády+2) a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
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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. 264/2, 264/3, 304, 401/1, 402, 2882, 2885, 2886/1 a 2897 vše
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
plynárenského zařízení včetně příslušenství (REKO MS Děčín, Čsl. armády+2) 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 12 37 22
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína
a v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva uložení, provozování a údržby kabelového vedení
veřejného osvětlení včetně příslušenství (v rámci stavby „Síť veřejného osvětlení-Děčín
XXXII - Boletice nad Labem“) na části pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Křešice u Děčína
a na částech pozemků p. č. 234/4 a p. č. 500/1 oba v k. ú. Boletice nad Labem a práva
vstupu na pozemky 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 XXXII - Boletice
nad Labem“) na části pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Křešice u Děčína a na částech pozemků
p. č. 234/4 a p. č. 500/1 oba v k. ú. Boletice nad Labem a práva vstupu na pozemky
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 12 37 23
Rada města projednala informace k prodeji pozemku p. č. 1521/1 v k. ú. Krásný Studenec a
bere na vědomí
předložené informace, týkající se zadání studie dopravního napojení p. č. 935/1
a p. p. č. 1659 v k. ú. Krásný Studenec a
souhlasí
s tím, že nebude OMH zajišťovat vyhotovení studie dopravního napojení p. č. 935/1
a p. p. č. 1659 v k. ú. Krásný Studenec a
potvrzuje
usnesení rady města č. RM 21 03 37 14 ze dne 09.02.2021, kterým rada města schválila
revokaci usnesení rady města č. RM 20 15 37 11 ze dne 18.08.2020 a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 20 08 05 28
ze dne 26.11.2020, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1521/1 k. ú. Krásný Studenec
z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 21 12 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. 19
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 12 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. 32
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 12 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 III, Březová 369/25,
příspěvková organizace, paní Lenku Nachtmanovou a Bc. Jana Havlíčka.
Usnesení č. RM 21 12 39 02
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
schvaluje
do školské rady zřízené při Základní škole Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková
organizace, Bc. Zuzanu Mošnovou, DiS. a paní Hanu Kalfářovou.
Usnesení č. RM 21 12 39 03
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
paní Alenu Vrbskou a Mgr. Pavla Žatečku.
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Usnesení č. RM 21 12 39 04
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřská školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97, dne 24.06.2021
z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 12 39 05
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o souhlas s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku od Ústecké komunitní nadace, IČ: 44552254 ve výši
13.000,00 Kč účelově určeného pro zájmový útvar „Krůčky“ na hipoterapii, výlety a solnou
jeskyni.
Usnesení č. RM 21 12 39 06
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace, na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku myčky nádobí Silanos, rok pořízení 2009, pořizovací cena
59.381,00 Kč a vysavače Raimbow včetně příslušenství, rok pořízení 1993, pořizovací cena
67.900,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, 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 „Spolu to dokážeme III“ ve výši 958.066,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 08
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, 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 „Pojď si s námi hrát, tančit, zpívat, spolu dětský svět si užívat“ ve výši
443.754,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 09
Rada města projednala za rok 2020 výsledky hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
statutárního města Děčín, jejichž postupy metodicky sjednocuje odbor školství a kultury a
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schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy a
schvaluje
úpravu osobních příplatků od 01.07.2021 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 12 39 10
Rada města projednala návrh platu a jeho složky ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova
1300/13, příspěvková organizace, paní Petry Haškové, DiS., a
určuje
s účinností od 01.07.2021 výši platu a jeho složky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 12 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 107.002,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 12
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku rozhlasové ústředny NTÚ 4300, rok pořízení 2002, pořizovací
cena 84.430,90 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 13
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o pronájem
nebytových prostor zámecké restaurace a
souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru v objektu příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá
jízda 1254, Děčín, IČ: 000 78 867 nájemci panu Lukáši Šimčíkovi, se sídlem Želenická
228/67, Děčín VII, IČ: 030 64 905.
Usnesení č. RM 21 12 39 14
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín o pronájem
nebytových prostor baletního sálu a
souhlasí
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s pronájmem nebytového prostoru v objektu příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín,
Teplická 587/75, Děčín IV-Podmokly, IČ: 006 73 692, nájemci tanečnímu studiu FRI.DA
studio tance a pohybu z.s., se sídlem Vokolkova 636/29, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín,
IČ: 078 00 916.
Usnesení č. RM 21 12 39 15
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele
s pořízením majetku a
souhlasí
s pořízením souboru nábytku k vybavení zámecké pokladny a recepce v hodnotě
600.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 12 39 16
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, 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 „Spolupráce není pomoc“ ve výši 769.442,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 17
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem pro:
VSK Spartak Děčín: pronájem haly 7,5 hodin týdně, smlouva s platností od 01.09.2021 –
30.06.2022 pronájem malého hřiště – v závislosti na počasí, smlouva s platností
od 02.05.2022 – 30.06.2022,
JOGA KLUB Děčín: pronájem tělocvičny 1,5 hodin týdně, smlouva s platností od 20.09.2021
– 15.06.2022,
Sportovní klub Děčín: pronájem haly 3 hodiny týdně, smlouva s platností od 01.09.2021 –
31.05.2022,
Dům dětí a mládeže Děčín IV: pronájem haly 6,5 hodin týdně, pronájem tělocvičny 1,5 hod.
týdně, pronájem velkého hřiště - v závislosti na počasí, smlouva s platností od 01.09.2021 –
31.05.2022,
Basketbalový klub Děčín: pronájem haly 1,5 hodin týdně, smlouva s platností
od 01.09.2021 – 30.06.2022,
H. I. Děčín: pronájem tělocvičny 1,5 hodin týdně, smlouva s platností od 05.09.2021 –
30.06.2022,
P. Z. Děčín: pronájem haly 1,5 hodin týdně, smlouva s platností od 01.10.2021 – 30.04.2022,
F. Děčín: pronájem haly 1 hodina týdně, pronájem malého hřiště - v závislosti na počasí,
smlouva s platností od 06.09.2021 – 30.06.2022,
Sportovní klub Atletika pro děti: pronájem velkého hřiště 5 hodin týdně, smlouva
s platností od 14.09.2021 – 25.06.2022,
Veselá věda Jablonec nad Nisou: pronájem učebny 1 hodina týdně, smlouva s platností
od 15.09.2021 – 30.06.2022.
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Usnesení č. RM 21 12 39 18
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, Bc. Hanu Jašurkovou, DiS., a Ing. Tomáše Kejzlara.
Usnesení č. RM 21 12 39 19
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřská školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330,
a přerušení provozu Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 331, v termínu 17.07.2021
z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 12 39 20
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením 1 ks klimatizačního zařízení v předpokládané výši 62.000,00 Kč s DPH včetně
montáže.
Usnesení č. RM 21 12 39 21
Rada města projednala žádosti o poskytnutí mimořádných individuálních dotací v oblasti
kultury pro rok 2021 subjektům působícím v oblasti kultury a
rozhodla
poskytnout mimořádné individuální dotace subjektům působícím v oblasti kultury pro rok
2021 u žádostí ve výši do 50.000,00 Kč:
1. Děčínská dechová kapela, z. s., IČ: 087 86 968, Koncert Rogalo na Smetanově nábřeží:
5.000,00 Kč, a Výroční listopadový koncert: 5.000,00 Kč,
2. Čtvrtlístek z.s., IČ: 227 57 490, Memoriál Rosti Čtvrtlítka: 0,00 Kč,
3. Jakub Koštíř, Deeper Gusto na zámku: 20.000,00 Kč,
4. LOUDMAKERS s.r.o., IČ: 063 71 485, 10 let A new Chapter: 25.000,00 Kč,
5. Lumpenkavárna s.r.o., IČ: 037 86 714, Portugalské večery: 0,00 Kč,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 4 o poskytnutí dotace subjektům působícím
v oblasti kultury v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout mimořádné individuální dotace subjektům působícím
v oblasti kultury pro rok 2021 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Dřevosochání „ Maxičky 350 let“: 30.000,00 Kč,
2. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Společný výtvarný plenér: 10.000,00 Kč,
3. ARTCZECH.COM o.s., IČ: 270 59 278, Astrologický jednodenní, celovečerní seminář
pod širým nebem „Vesmír pro všechny“: 4.000,00 Kč,
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Zapsaný spolek H_aluze, IČ: 227 34 236, Galerie Dlouhá jízda: 15.000,00 Kč,
Zapsaný spolek H_aluze, IČ: 227 34 236, Zažít Děčín jinak: 7.100,00 Kč,
Jana Víchová, Nábřeží žije!: 80.000,00 Kč,
Mateřské centrum Bělásek z.s., IČ: 265 49 191, Akce s Běláskem mimořádná dotace:
5.000,00 Kč,
8. Not Your Mummy, s.r.o., IČ: 064 10 626, Únikovka Cyrila a Metoděje a Workshop kázání
ve stylu Jana Husa: 15.000,00 Kč,
9. Not Your Mummy, s.r.o., IČ: 064 10 626, Paňal Vida: 0,00 Kč,
10. Pivovar Nomád s.r.o., IČ: 058 57 244, Malé divadelní léto 2021: 60.000,00 Kč,
11. ŽLUTÁ ŽIRAFA-centrum výzkumu a vzdělávání, IČ: 227 28 929, Kdo je kamarád, si
s námi může hrát...: 0,00 Kč,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 5 o poskytnutí dotace subjektům působícím
v oblasti kultury v předloženém znění.
4.
5.
6.
7.

Usnesení č. RM 21 12 39 22
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem pro:
Spolek Self Defense Division z.s.: pronájem tělocvičny 4 hodiny týdně, smlouva s platností
od schválení – 30.06.2022,
Sportovní klub „Atletika pro děti“ z. s.: pronájem tělocvičny 2,75 hodiny týdně, smlouva
s platností od schválení – 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 12 39 23
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
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 „Posouváme naši školu“ ve výši 1.325.102,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 24
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 248.953,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 12 39 25
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 38, příspěvková
organizace, o schválení záměru pronájmu nebytových prostor a
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor na východním nádraží od Správy železnic
za předpokládané měsíční nájemné 11.663,00 Kč plus energie po dobu 15 let.

14

Usnesení č. RM 21 12 39 26
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 01.09.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, na počet 28 dětí ve třídě, ve dvou třídách MŠ
Děčín VI, Moskevská 1044/9, na počet 25 dětí ve třídě a ve dvou třídách MŠ Děčín XXIV,
Krásný Studenec 131, na počet 25 dětí ve třídě.

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

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

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