Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13B. schůze rady města konané dne 22. července 2021
Usnesení č. RM 21 13B 29 01
Rada města projednala situaci a potřeby města a občanů po bleskových záplavách a
rozhodla
1. o nefinanční pomoci s odstraňováním kontaminovaného materiálu, poškozeného
zařízení, naplavených kamenů a předmětů z městských i soukromých pozemků, a to
zejména přistavením kontejnerů, poskytnutím dopravních prostředků, ochranných
pomůcek, úklidových a desinfekčních prostředků
2. o mimořádné otevírací době sběrných dvorů
3. o neprodleném pokračování v opravách poškozené infrastruktury (cestní sítě, kanalizace,
můstky, propustky …)
4. o nasazení pracovníků SMS a členů JSDH na úklidové, sanační a dezinfekční práce
a opravy či opatření nejen na městském majetku.
Usnesení č. RM 21 13B 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 21 13 38 02 – odbor sociálních věcí – VzDK.
Usnesení č. RM 21 13B 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021
a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 100/2021 – č. RO 108/2021 a č. RO 110/2021 dle upravené
důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2021 o 900 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021
o 900 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 13B 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce
mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská v předpokládané
hodnotě 5.240.000,00 Kč bez DPH a po úpravě
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 13B 36 03
Rada města projednala problematiku související s veřejnými zakázkami na zajištění - zimní
údržby komunikací, nakládání s odpady a sběrného dvora a po úpravě
jmenuje
komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k jednotlivým veřejným zakázkám
v tomto složení:
1. Sběrný dvůr
OHK Jiří Štajner (Ing. Dalibor Voborský)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
ODS Petr Šošško (Jiří Čečrle)
Magistrát města Děčín Ing. Michaela Lažanská (Ing. Přemysl Mička)
2. Nakládání s odpady
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová)
Změna pro Děčín Mgr. Milan Rosenkranc (Vojtěch Nádvorník)
ODS Petr Šošško (Jiří Čečrle)
Magistrát města Děčín Ing. Michaela Lažanská (Ing. Přemysl Mička)
3. Údržba komunikací
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner)
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík)
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský)
ANO Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová)
Změna pro Děčín Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc)
ODS Petr Šošško (Jiří Čečrle)
Magistrát města Děčín Radek Hanák (Petr Michajličenko).
Usnesení č. RM 21 13B 37 01
Rada města projednala žádost o navýšení ceny za výkon TDS na investiční akci „Oprava
mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách“ a
rozhodla
o tom, že žádosti o navýšení ceny za výkon TDS u výše uvedené investiční akce nebude
žadateli – FRAM Consult a.s., IČO: 649 48 790 vyhověno.
Usnesení č. RM 21 13B 37 04
Rada města, v rámci plánované realizace investiční akce „Děčín - lávka pro pěší a cyklisty
na železničním mostě přes Labe“
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schvaluje
1. uzavření „Smlouvy o provedení stavby“ na pozemku p. č. 3983/1 a p. č. 3983/3 vše
v k. ú. Podmokly (č. smlouvy VIII/1013/2020/DC) mezi Ústeckým krajem, v zastoupení
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, a statutárním městem
Děčín (stavbou bude dotčena silnice č. III/25852),
2. uzavření „Smlouvy o nájmu pozemků“ (č. smlouvy 8DHM2100..) na pronájem částí
pozemků p. č. 400/1, p. č. 401/1, p. č. 403/8 vše v k. ú. Podmokly a části pozemku
p. č. 3008/5 v k. ú. Děčín, o celkové pronajímané ploše 1 181 m2, za nájemné ve výši
23.620 Kč/rok, mezi Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
Hradec Králové, a statutárním městem Děčín (stavbou bude mj. dotčen vodní tok řeky
Labe),
3. zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 400/1, p. č. 401/1, p. č. 403/8 vše
v k. ú. Podmokly a části pozemku p. č. 3008/5 v k. ú. Děčín – pro oprávněného –
statutární město Děčín, od povinného – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, Hradec Králové, za jednorázovou úplatu v částce ve výši pětinásobku ročního
užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně však
ve výši 2.000,00 Kč. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 20 Kč/m2
plochy věcného břemene. Zřízení věcného břemene je osvobozeno od DPH v souladu
s § 4 odst. 4 písm. g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění,
4. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 400/1, p. č. 401/1, p. č. 403/8 vše v k. ú. Podmokly a části pozemku p. č. 3008/5
v k. ú. Děčín pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného – Povodí Labe,
s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, za jednorázovou úplatu
v částce ve výši pětinásobku ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle
geometrického plánu, minimálně však ve výši 2.000,00 Kč. Roční užitek se pro účely této
smlouvy sjednává ve výši 20 Kč/m2 plochy věcného břemene. Zřízení věcného břemene
je osvobozeno od DPH v souladu s § 4 odst. 4 písm. g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Usnesení č. RM 21 13B 37 05
Rada města projednala problematiku akce „Realizace akustických úprav SD Střelnice
v Děčíně“ a
schvaluje
realizaci projektové dokumentace akustických úprav Velkého sálu a přilehlých prostorů
Společenského domu Střelnice, na základě předložené Studie prostorové akustiky,
dle varianty č. 3.
Usnesení č. RM 21 13B 42 01
Rada města projednala dílčí projekty v oblasti odpadového hospodářství města Děčín a
schvaluje
záměr realizace projektů:
1. zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti veřejných sběrných míst pro oddělený sběr a
soustřeďování materiálově využitelných složek;
2. zřízení systémů komunitního kompostování;
3. oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
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Usnesení č. RM 21 13B 42 02
Rada města projednala Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení vč. příloh a
bere na vědomí
Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení vč. příloh.
Usnesení č. RM 21 13B 42 03
Rada města projednala Smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 873 v k. ú. Podmokly (Husovo
nám.) a
schvaluje revokaci v části
Číslo revokovaného usnesení: RM 21 07 42 05
Ze smlouvy o výpůjčce bude vypuštěn odstavec z bodu II.1.c). Touto povinností však není
dotčena povinnost půjčitele nahradit škodu podle ustanovení § 27 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud však půjčiteli vznikne vůči třetí
osobě závazek k náhradě škody nebo jiné újmy v důsledku porušení povinností vypůjčitele
založených touto smlouvou, vypůjčitel se zavazuje půjčitele takovéhoto závazku k náhradě
škody nebo jiné újmy bez zbytečného odkladu zprostit.
Usnesení č. RM 21 13B 42 04
Rada města projednala informaci o postupu při odstraňování škod z bleskových povodní,
které zasáhly město Děčín dne 17.07.2021 a
schvaluje
že nebude postupováno v souladu dle Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, ale dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů s tím, že služby nepřesáhnou částku 2 mil. Kč bez DPH a u stavebních
prací nepřesáhne částka 6 mil. Kč bez DPH.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v. r.
primátor

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