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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 24. srpna 2021

Usnesení č. RM 21 14 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), působnost
valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., IČ: 62240935,
se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 projednala:
• Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2020.
• Roční účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na úhradu ztráty.
• Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její
činnosti v roce 2020.
• Návrh výše měsíčních odměn členům představenstva a dozorčí rady.
• Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 a
schvaluje
1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2020,
2. Roční účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu na úhradu ztráty,
3. Zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její
činnosti v roce 2020,
4. Výši měsíčních odměn pro období od 7/2021 – 6/2022:
• předsedy představenstva 13.500,00 Kč,
• člena představenstva 9.000,00 Kč,
• předsedy dozorčí rady 9.000,00 Kč,
• člena dozorčí rady 7.000,00 Kč,
5. Auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 firmu ADaKa s.r.o., IČ:25454510,
číslo osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí
nad Labem.
Usnesení č. RM 21 14 29 02
Rada města projednala návrh kupní smlouvy pro nákup služebního psa a
schvaluje
uzavření výše uvedené kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 21 14 29 03
Rada města

bere na vědomí
ukončení spolupráce statutárního města Děčín s Krajskou zdravotní, a.s., jejímž předmětem
bylo zajišťování administrativního provozu očkovacího místa v prostorách budovy Pohraniční
1288/1, 405 02 Děčín I, ve vlastnictví ČVUT v Praze a
pověřuje
primátora města Ing. Jiřího Anděla, CSc., k podpisu dohody o ukončení smlouvy o spolupráci
ze dne 09.04.2021.
Usnesení č. RM 21 14 29 04
Rada města projednala návrh na udělení výjimky z obecného postupu Směrnice statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5 - 8 „K pořizování služeb, materiálu a majetku
města“ na nákup ojetého nákladního vozidla - MULTICAR a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 - 8 ze dne 15.07.2020, článek 8), odst. 1, písm. e) na nákup
nákladního automobilu MULTICAR M 30 Fumo s hákovým natahovákem pro Středisko
městských služeb.
Usnesení č. RM 21 14 30 01
Rada města projednala změnu zařazení pracovního místa „Koordinátor inkluze na obci“
realizovaného v rámci projektu „Škola pro všechny II“ dle výzvy 02_189_075 „Inkluzivní
vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II“ a přesunutí tohoto pracovního místa, zřízeného
usnesením RM 20 14 30 01 ze dne 28.07.2020, ke dni 01.09.2021 z odboru školství a kultury
do oddělení strategického rozvoje a řízení projektů na odboru rozvoje a
rozhodla
o přesunu jednoho pracovního místa „Koordinátora inkluze na obci“ realizovaného v rámci
projektu „Škola pro všechny II“ dle výzvy 02_189_075 „Inkluzivní vzdělávání pro sociálně
vyloučené lokality II“ zřízeného na dobu určitou po dobu realizace tohoto projektu z odboru
školství a kultury do oddělení strategického rozvoje a řízení projektů na odboru rozvoje,
a to od 01.09.2021. Stanovený počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín zůstává i nadále zachován a
pověřuje
tajemníka magistrátu vydáním příkazu tajemníka a přesunu uvedeného pracovního místa
do organizační struktury odborů a oddělení v souladu s platným Organizačním řádem.
Usnesení č. RM 21 14 30 02
Rada města projednala žádost o ukončení členství Ing. arch. Evy Cerhové v Komisi pro
urbanismus a architekturu a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. arch. Evu Cerhovou z funkce členky Komise pro
urbanismus a architekturu ke dni 24.08.2021.
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Usnesení č. RM 21 14 31 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí služebního vozidla pro tajemníka
magistrátu a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí služebního vozidla pro tajemníka magistrátu pro pracovní a soukromé
účely.
Usnesení č. RM 21 14 31 02
Rada města projednala realizaci projektu EPC a využití programu ELENA na financování
konzultačních služeb k projektu EPC a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 20 09 31 02 ze dne 12.05.2020 v plném znění z důvodu využití
programu ELENA na financování konzultačních služeb k projektu EPC a
schvaluje
realizaci projektu EPC na vybraných objektech města Děčín (ZŠ a ŠJ Březová, ZŠ
Na Pěšině, ZŠ Školní, MŠ Školní, ZŠ Kosmonautů, MŠ Kosmonautů, ŠJ Sládkova, Městské
divadlo Děčín, ZŠ Vojanova, MŠ Riegrova, ZŠ Míru, Městská knihovna Děčín, Městské
divadlo Děčín-kino, budova magistrátu B1) a využití programu ELENA na:
• financování konzultačních služeb k projektu EPC, který zajistí komplexní servis při
přípravě energeticky úsporných projektů, a to za zlomek nákladů (uhradí 90 %
nákladů spojených s přípravou projektu),
• komplexní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů,
• přípravu zadávacího řízení na realizační firmu pro EPC projekt,
• přípravu povinných dokumentů pro žádost o dotaci z OPŽP v kombinaci s EPC
projektem.
Usnesení č. RM 21 14 31 03
Rada města projednala návrh na půjčování movitého majetku zaměstnancům magistrátu pro
soukromé účely a
schvaluje
půjčování movitého majetku pro soukromé účely zaměstnancům magistrátu a
svěřuje
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odboru provoznímu a organizačnímu rozhodování o uzavírání smluv ke krátkodobému nájmu
movité věci.
Usnesení č. RM 21 14 31 04
Rada města projednala návrh na nákup aplikace GFI Upgrade to Unlimited, 350 a
schvaluje
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nákup této aplikace od společnosti AUTOCONT a.s., Divize IT Infrastruktura, Mírové náměstí
3057, 415 01 Teplice.
Usnesení č. RM 21 14 34 01
Rada města projednala přijetí peněžitého daru ve výši 100 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby v roce 2021 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata, do majetku města, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 14 34 02
Rada města projednala žádost Základní organizace ČSCH v Děčíně o poskytnutí finančního
daru na „Výstavu drobného zvířectva" a
rozhodla
o poskytnutí finančního daru pro Základní organizaci Českého svazu chovatelů v Děčíně
na uvedenou akci, která se uskuteční v rámci výstavy Libverda, ve výši 20 tis. Kč, a
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru na uvedenou akci dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 111/2021 – č. RO 139/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2021 o 33.486 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 36.976 tis. Kč a zvýšení
financování o 3.490 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 14 35 02
Rada města projednala žádost pana J. G. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 41 na st. p. č. 439 v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. G. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
663/16 v k. ú. Bynov k rodinnému domu č.p. 41 na st. p. č. 439 v k. ú. Bynov
dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 35 03
Rada města projednala žádost paní D. N. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 42 na p. p. č. 1731 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní D. N. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
1730 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. 42 na p. p. č. 1731 v k. ú. Podmokly
dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 35 04
Rada města projednala žádost manželů J. a E. Z. a paní O. Ch. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 78 na st. p. č. 297 v k. ú.
Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům J. a E. Z. a paní O. Ch. na výstavbu čistírny
odpadních vod na p. p. č. 311/2, 311/3 a 1097/10 v k. ú. Prostřední Žleb k rodinnému
domu č.p. 78 na st. p. č. 297 v k. ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 35 05
Rada města projednala žádost paní Z. J. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 111 na st. p. č. 723 v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní Z. J. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
1023/13 v k. ú. Horní Oldřichov k rodinnému domu č.p. 111 na st. p. č. 723 v k. ú.
Horní Oldřichov dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 35 06
Rada města projednala žádost pana L. V. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č.p. 83 na st. p. č. 232/2 v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu L. V. na výstavbu čistírny odpadních vod
na st. p. č. 232/2 a p. p. č. 932/4 v k. ú. Horní Oldřichov k rodinnému domu č.p. 83
na st. p. č. 232/2 v k. ú. Horní Oldřichov dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 36 01
Rada města projednala návrh Smlouvy č. 1190900338 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na projekt Vegetační úpravy v ul. Bezručova
a tento
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schvaluje.
Usnesení č. RM 21 14 36 02
Rada města projednala informace o dalším postupu revitalizace sídliště Bynov a
schvaluje
záměr realizace 2. etapy revitalizace sídliště Bynov, tj. okolí ZŠ Na Pěšině (území
od křižovatky ulic Rudolfova x Na Pěšině až po konec areálu MŠ Na Pešině).
Usnesení č. RM 21 14 36 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 6) ZZVZ o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2020-0395/OR
ze dne 03.06.2020, kterým se hodnota smlouvy zvyšuje o částku 488.618,17 Kč bez DPH
(591.227,99 Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 21 14 36 04
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 nutnosti provést práce, které jsou přizpůsobeny stavu a potřebám
objektu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 5, kterým se po přičtení víceprací a odečtení méněprací cena navyšuje
o 8.575,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 14 36 05
Rada města projednala partnerství města Děčín v příhraničním projektu „Hodnocení stavu
lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy“ německé univerzity
ve Freibergu v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 20142020 a
schvaluje
partnerství města Děčín v tomto projektu.
Usnesení č. RM 21 14 37 01
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2877 v k. ú. Děčín a
neschvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2877 v k. ú. Děčín o výměře 10 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Golden bar, Řetězová č.p. 197/8, Děčín I, pro Dao Trong Chieu,
IČO 48310271, Keplerova 697/10, Ústí nad Labem - Krásné Březno, na dobu neurčitou
od 13.09.2021.
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Usnesení č. RM 21 14 37 02
Rada města projednala návrh na vypůjčení pozemků, resp. jejich částí pro předzahrádku
v k. ú. Děčín a po úpravě
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 2872 u objektu č. p. 1085 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 14 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 170/24 v k. ú. Dolní Žleb o výměře 448 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. A. S. za cenu 89.600,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 14 37 04
Rada města projednala návrh na propachtování částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
propachtování částí pozemku p. č. 712 v k. ú. Vilsnice o výměře 17 370 m2 pro spolek
Launensia - Český svaz ochránců přírody, základní organizace 38/02, Družstevní 408/23,
Ústí nad Labem, IČO 68298919 za účelem zajištění pravidelné péče, za cenu dle žádosti
1.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 14 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2852/2 v k. ú. Děčín
o výměře 1 245 m2.
Usnesení č. RM 21 14 37 06
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2959 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 14 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2964/1 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Usnesení č. RM 21 14 37 08
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1129/1 v k. ú. Děčín
o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 14 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 44/4 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 14 37 10
Rada města projednala návrh na propachtování pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
zveřejnění záměru města propachtovat pozemek p. č. 490/10 v k. ú. Nebočady o výměře
824 m2 za účelem zemědělských účelů, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 14 37 11
Rada města projednala návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku včetně stavby
v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti
1148/3974 na pozemku p. č. 488/1 o výměře 688 m2, jehož součástí je stavba Děčín III-Staré
Město, č.p. 136 ul. Litoměřická vše v k. ú. Děčín-Staré Město pro pana D. H. za cenu
790.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1237-047/2021 ze dne 29.06.2021 znalce
Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 21 14 37 13
Rada města projednala záměr přípravy a realizace odstranění stavby a
schvaluje
záměr přípravy a realizace odstranění stavby bez čp/če, vedené jako stavba pro
administrativu na pozemku p. č. 658 v k. ú. Děčín v areálu SD Střelnice.
Usnesení č. RM 21 14 37 14
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
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výpůjčku pozemku p. č. 1027/24 o výměře 5 154 m2 v k. ú. Děčín pro Krajskou zdravotní,
a.s., Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, IČO: 25488627, za účelem
realizace přistávací plochy pro vrtulník záchranné služby, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 14 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 2825 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Děčín, pro spol. CLIFF s.r.o.,
V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, Libeň, IČO 26170698, zastoupenou jednatelem
Ing. Igorem Bayerem, za účelem umístění a provozování sportovního zařízení na streetball –
streetballového koše, na dobu určitou 20 let od 01.09.2021, za cenu 1 Kč/rok.
Usnesení č. RM 21 14 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1587 o výměře 634 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 21 14 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1087/9 o výměře
dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 21 14 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 381/3 o výměře 534 m2
v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 14 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 04 37 11 ze dne 23.02.2021, týkající se prodeje
pozemku p. č. 332/1 o výměře 952 m2 v k. ú. Dolní Žleb, v plném znění z důvodu zrušení
žádosti o prodej a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 05 05
ze dne 15.04.2021, týkající se prodeje pozemku p. č. 332/1 o výměře 952 m2 v k. ú. Dolní
Žleb, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej.
Usnesení č. RM 21 14 37 20
Rada města projednala umístění a stav inventáře kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně a
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o užívání a správě děkanského kostela Povýšení
sv. Kříže v Děčíně uzavřené mezi Římskokatolickou farností - děkanství Děčín I
a statutárním městem Děčín, v předloženém znění,
2. uzavření smlouvy o výpůjčce inventáře specifikovaného v příloze této smlouvy,
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Zámek Děčín,
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 37 21
Rada města projednala nutnost vypracování projektové dokumentace Zámek Děčín Restaurování Růžové zahrady a Sala terreny, na p.p.č. 2321 a 2322 v k.ú. Děčín a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle čl. 8, odst. 1.) písmene e) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele pro akci: PD – Zámek Děčín - Restaurování Růžové
zahrady a Sala terreny, na p. p. č. 2321 a 2311 v k. ú. Děčín,
2. uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. arch. Tomáš Efler - Architektonické studio
Merboltice, Merboltice 14, 405 02 Děčín, IČO: 72594853, v hodnotě 495.000,00 Kč
(není plátce DPH) a 195.000,00 Kč za autorský dozor po dobu realizace stavby.
Usnesení č. RM 21 14 37 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a žádost o zřízení věcného břemene
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 20 13 37 06 ze dne 03.07.2020, týkající se zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 822 v k. ú. Podmokly, v plném znění, z důvodu nových
skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. zatížení části pozemku p. č. 822/2 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 povinný pozemek v rámci
stavby „přeložka podzemního vedení veřejné komunikační sítě Vodafone Czech
Republic a.s. v rámci stavby Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě - Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001,
bezúplatně z důvodu, že budoucí povinný - město Děčín je současně investorem
vynucené překládky a
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2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 822/2 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 povinný pozemek v rámci
stavby „přeložka podzemního vedení veřejné komunikační sítě Vodafone Czech
Republic a.s. v rámci stavby Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, - Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001,
bezúplatně z důvodu, že budoucí povinný - město Děčín je současně investorem
vynucené překládky.
Usnesení č. RM 21 14 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Loubí
u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 130/1-106/2014 ze dne 02.12.2014
na pronájem pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Loubí u Děčína s paní K. N. dohodou ke dni
31.08.2021.
Usnesení č. RM 21 14 37 24
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 276 a - 114/2020 ze dne 19.10.2020
na pronájem části pozemku p. č. 276/33 v k. ú. Březiny u Děčína ve smyslu rozšíření
předmětu nájmu, a to o navýšení výměry užívané části pozemku z původní výměry 60 m2
nově na 80 m2 a s tím související změny výše ročního nájemného z původní výše 600 Kč/rok
nově na 2.400 Kč/rok.
Usnesení č. RM 21 14 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 29 o výměře 1 163 m2, p. č. 30 o výměře
1 437 m2 a část pozemku p. č. 32 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
vše v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro LH DC s.r.o., Slepá 132/21,
Děčín VII, a to pozemky p. č. 29 a p. č. 30 za cenu 800 Kč/m2 + ostatní náklady a část
pozemku p. č. 32 za cenu 300 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 14 37 26
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků, a to
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•

z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2637, dle GP č. 3813-87/2015
nově ozn. jako p. p. č. 2636/2 o výměře 45 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi
a příslušenstvím do majetku GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem a
• do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2636, dle GP č. 381387/2015 nově ozn. jako p. p. č. 2636/2 o výměře 45 m2, v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím z majetku GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem
směna bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání mezi smluvními stranami.
Usnesení č. RM 21 14 37 27
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
a informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části pozemku v k. ú. Březiny
u Děčína a tuto
bere na vědomí
a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 04 37 10 ze dne 23.02.2021, týkající se prodeje
části pozemku p. č. 342 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění z důvodu nových
skutečností a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 05 04
ze dne 15.04.2021, týkající se prodeje části pozemku p. č. 342 v k. ú. Březiny u Děčína,
v plném znění z důvodu nových skutečností a uzavřít s panem Z. F. Souhlasné prohlášení
ve smyslu vydržení části pozemku p. č. 342 o výměře dle GP, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 21 14 37 28
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 21 06 37 03 ze dne 23.03.2021, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 332, dle GP č. 633-35/2021 nově ozn. jako p.č. 332/2 o výměře
2 681 m2, v k. ú. Křešice u Děčína a schválené výše kupní ceny, z původního textu „za cenu
804.300,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text „za cenu dle znaleckého posudku č. 2843010/2021 ve výši 166.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupujících
s odkazem na čl. VII odst. 3, „Zásad“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29.04.2021, týkající se prodeje části pozemku p. č. 332, dle GP
č. 633-35/2021 nově ozn. jako p. č. 332/2 o výměře 2 681 m2, v k. ú. Křešice u Děčína
a schválené výše kupní ceny, z původního textu „za cenu 804.300,00 Kč + ostatní náklady“
na nový text „za cenu dle znaleckého posudku č. 2843-010/2021 ve výši 166.000,00 Kč +
ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupujících s odkazem na čl. VII odst. 3, „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 14 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 85/2 o výměře 161 m2
a p. č. 1292/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 14 37 30
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Labská stezka
č. 2 – etapa 2b“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod - formou daru - pozemků p. č. 169/10
o výměře 326 m2, p. č. 1404 o výměře 1 483 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, p. č. 784
o výměře 1 983 m2 v k. ú. Křešice u Děčína, p. č. 27 o výměře 522 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem, p. č. 678, část dle GP č. 400-116/2019 nově ozn. jako p. č. 678/2 o výměře
16 m2, p. č. 763/2 o výměře 329 m2, p. č. 766/1, část dle GP č. 421-93/2020 nově ozn. jako
p. č. 766/7 o výměře 280 m2, 818/4 o výměře 229 m2, p. č. 818/37 o výměře 8 m2, p. č.
818/38 o výměře 104 m2 vše v k. ú. Nebočady a p. č. 2408/6, část dle GP č. 2627-118/2018
nově ozn. jako p. p. č. 2408/8 o výměře 65 m2, v k. ú. Děčín, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z majetku statutárního města Děčín do majetku Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 21 14 37 31
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 1281/1 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 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 14 37 32
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 970 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č.
979/5 v k. ú. Boletice nad Labem 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. 979/5 v k.ú. Boletice
nad Labem, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 970 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro
pozemek p. č. 979/5 v k. ú. Boletice nad Labem 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. 979/5 v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 21 14 37 33
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 970 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č.
979/6 v k. ú. Boletice nad Labem 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. 979/6 v k. ú.
Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. č. 970 v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky
pro pozemek p. č. 979/6 v k. ú. Boletice nad Labem 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. 979/6 v k. ú. Boletice nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 14 37 34
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 195 o výměře 761 m2 a části pozemku
p. č. 216/5 (dle GP č. 815-169/2021 se jedná o p. č. 216/5 o výměře 378 m2), vše v k. ú. Bělá
u Děčína, na zahradu, pro manžele A. a M. F. za cenu 341.700,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 14 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 135/1 v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemek p. č. 135/1 o výměře 3 029 m2, v k. ú. Dolní
Žleb pro pana P. Š. na zahradu, za cenu 302.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 14 37 36
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3056/1 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 20 m2) s tím,
že na prodávané části pozemku nadále zůstanou umístěné nádoby na komunální odpad jako
dosud.
Usnesení č. RM 21 14 37 37
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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pronájem části pozemku p. č. 423 o výměře cca 20 m2, v k. ú. Podmokly, jako zázemí
k bytové jednotce, pro pana D. H. za cenu 900 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 14 37 38
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice (dle GP č. 658175/2021 se jedná o p. č. 115/6 o výměře 22 m2) v k. ú. Vilsnice, s podmínkou zatížení
nezbytné části pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Vilsnice věcným břemenem služebnosti cesty
(práva chůze a jízdy) k prodávané části pozemku p. č. 115/1 v k .ú. Vilsnice, pro pana R. Ř.
za cenu 19.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 14 37 39
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 16 20 37 12 ze dne 22.11.2016 ve smyslu zatížení části pozemku
p. č. 891 v k. ú. Podmokly 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 Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2016-0695/OMH.
Usnesení č. RM 21 14 37 40
Rada města, po úpravě projektové dokumentace, projednala návrh na pronájem částí
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v rámci plánované realizace stavby „Bělský potok, ř.km
1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína“ a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků:
část pozemku p. č. 1134/13 - 100 m2, část pozemku p. č. 1136/2 - 40 m2, část pozemku p. č.
1134/10 - 7 m2, část pozemku p. č. 1136/1 - 4 m2, část pozemku p. č. 1137/1 - 30 m2, část
pozemku p. č. 3/1 - 110 m2, část pozemku p. č. 1151/2 - 20 m2, vše v k. ú. Bělá u Děčína,
za účelem realizace akce „Bělský potok, ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá
u Děčína u čp. 93“.
Usnesení č. RM 21 14 37 41
Rada města po úpravě projektové dokumentace, projednala návrh revokaci a návrh
na prodej částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v rámci plánované realizace stavby „Bělský
potok, ř.km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 07 37 18 ze dne 13.04.2021 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1134/10 o výměře
1 m2 a část pozemku p. č. 1136/2 o výměře 16 m2 (dle GP č. 814-2021340/2021 se jedná
o díly „b + a“) v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 21 14 37 42
Rada města projednala historickou problematiku objektu na pozemku p. č. 2314 v k. ú. Děčín
a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2918 v k. ú. Děčín
(dle geometrického plánu č. 2755-64/2021 se jedná o p. č. 2918/2 o výměře 20 m2).
Usnesení č. RM 21 14 37 43
Rada města projednala žádost manželů M. o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení
splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi M. v celkové výši 27.856,40 Kč
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 14 37 44
Rada města projednala problematiku pronájmu bytových jednotek za účelem sociálního
bydlení a
bere na vědomí
informaci týkající se změny výměry bytů a s tím související změny nájemného dle důvodové
zprávy a úpravy nájemného u bytů určených k sociálnímu bydlení a
schvaluje
1. doplnění usnesení č. RM 19 20 37 20 ze dne 19.11.2019 schvalující výši nájemného
bytů, a to o text: „s výjimkou bytů určených k sociálnímu bydlení. V tomto
případě bude předepisován aktuální nájem v částce odpovídající maximálnímu
limitu nájemného schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj.“,
2. úpravu nájemného u nájmu bytu č. 1, č. 2 a č. 3 vše v objektu Krokova 825/17,
Děčín I v souvislosti se změnou výměry těchto bytů a s limity nájemného schválenými
Ministerstvem pro místní rozvoj a napravení rozdílů mezi předepsaným nájemným
a schválenými limity, vyjma rozdílu, který je v neprospěch bývalým nájemcům.
Usnesení č. RM 21 14 37 45
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 21 13E 37 01 ze dne
12.08.2021 v plném znění a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 13E 37 01 ze dne 12.08.2021 v plném znění
z důvodu nových skutečností.
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Usnesení č. RM 21 14 37 46
Rada města projednala žádost o bezplatné užívání venkovních prostor v areálu SD Střelnice,
Labská 691/23, Děčín I a po úpravě
souhlasí
1. v souladu s §39 odst. 3 zákona o obcích s bezplatným jednorázovým užitím pozemků
p.č. 659/3 a části pozemku 659/2 v k.ú. Děčín, dle přílohy materiálu, vše v areálu SD
Střelnice, Labská 691/23, Děčín I k nekomerčním jednorázovým kulturním
a sportovním akcím bez vstupného pro pana Radka Flachse, IČO: 10408533, se
sídlem podnikání Masarykovo náměstí 82/9, Děčín I s tím, že každá akce bude
předem oznámena odboru místního hospodářství Magistrátu města Děčín,
2. s uzavřením dohody za účelem správy a údržby pozemků, které budou předmětem
bezplatného užívání mezi statutárním městem Děčín a panem Radkem Flachsem,
po dobu trvání nájemní smlouvy žadatele a
pověřuje
Ing. Ilonu Šeneklovou, zastupující vedoucí odboru místního hospodářství, vydáváním
souhlasných stanovisek k jednorázovému bezplatnému užití pozemků p.č. 659/3 a části
pozemku p.č. 659/2 v k.ú. Děčín, dle přílohy materiálu, vše v areálu SD Střelnice, Labská
691/23, Děčín I pro pana radka Flachse, IČO: 10408533, se sídlem podnikání Masarykovo
náměstí 82/9, Děčín I, nájemce části areálu SD Střelnice , Labská 691/23, Děčín I restaurace vč. zázemí a terasy, a to za účelem pořádání nekomerčních kulturních
a sportovních akcí bez vstupného, za podmínek:
1. žadatel přebírá veškerou odpovědnost za dění a bezpečnost při pořádání kulturních
a sportovních akcí a zavazuje se dodržovat veškeré bezpečnostní a požární zákony
a předpisy,
2. vlastník statutární město Děčín nebude odpovídat za žádné škody vzniklé na majetku
žadatele, ani třetích osob,
3. bezprostředně po skončení kulturních a sportovních akcí bude celý areál SD Střelnice
a přilehlé okolí uklizeno od odpadků, a to na náklady žadatele.
Usnesení č. RM 21 14 37 47
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 411 a 392/5 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu 2.000,00 Kč + DPH, z důvodu, že žadatelem
přípojky je statutární město Děčín a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení částí pozemků p. č. 411 a 392/5 oba v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu 2.000,00 Kč + DPH, z důvodu, že žadatelem
přípojky je statutární město Děčín.
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Usnesení č. RM 21 14 37 49
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P20V00000113 s názvem „Stavební
úpravy DOZP Boletice“ a
schvaluje
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uzavření
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020-0671/OR ze dne 24.09.2020 v hodnotě 79.732,17 Kč
bez DPH.
Usnesení č. RM 21 14 38 01
Rada města projednala návrh na schválení nových „Pravidel statutárního města Děčín
pro přidělování bytů zvláštního určení“, a
schvaluje
nová „Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení“ s účinností
od 24.08.2021, která
ruší
„Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení“ schválená
usnesením rady města č. RM 20 17 38 04 ze dne 22.09.2020, a
bere na vědomí
vzor žádosti, která je přiložena k tomuto materiálu, a která bude průběžně upravována
odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín dle platné legislativy
a interních předpisů statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 21 14 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, 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 jedné
přípravné třídě základní školy na počet 19 dětí.
Usnesení č. RM 21 14 39 02
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 19.07.2021
z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 14 39 03
Rada města projednala informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace, a
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bere na vědomí
oznámení o prodloužení přerušení provozu Mateřské školy Děčín XII, Chmelnická 44
o 10 pracovních dnů, a to od 09.08.2021 do 20.08.2021 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 14 39 04
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o schválení podání projektu v rámci dotačního programu Českého florbalu,
„Program podpory 3: Komplexní rozvoj oddílu“ a
schvaluje
podání projektu „Program podpory 3: Komplexní rozvoj oddílu“ se spoluúčastí ve výši
192.000,00 Kč hrazenou z rozpočtu organizace na rok 2021.
Usnesení č. RM 21 14 39 05
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o souhlas s přijetím účelových darů a
souhlasí
s přijetím účelového daru od Aleše Ledvinky, IČO: 69410189, ve výši 96.000,00 Kč
a od Jana Bräuera, IČO: 65616642, ve výši 96.000,00 Kč. Oba dary jsou účelově určeny
na podporu a posílení personální infrastruktury trenérů zájmových útvarů florbalu, na další
vzdělávání trenérů v oblasti sportu a zvyšování si kvalifikace.
Usnesení č. RM 21 14 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 37.870,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 7 žáků v období od 01.09.2021 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 14 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.447,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 5 žáků v období od 01.09.2021 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 14 39 08
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace,
o povolení odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině Sněžník za období od ledna
do května 2021 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437, v celkové výši 75.000,00 Kč a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit povolení odpuštění nájemného za horní a spodní bar v kině
Sněžník za období od ledna do května 2021 nájemci ZA BAREM s.r.o., IČ: 083 81 437
v celkové výši 75.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 14 39 09
Rada města projednala žádost o souhlas s použitím znaku statutárního města Děčín
na projekt „Venkovní expozice Příběhů 20. století a dokumentace děčínských pamětníků“
organizace Post Bellum, z. ú., IČ: 265 48 526, Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00
Praha 2 a
souhlasí
s použitím znaku statutárního města Děčín na projekt „Venkovní expozice Příběhů 20. století
a dokumentace děčínských pamětníků“ organizace Post Bellum, z. ú., IČ: 265 48 526,
Španělská 1037/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Usnesení č. RM 21 14 39 10
Rada města projednala Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Městská knihovna Děčín,
příspěvková organizace, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Městská knihovna Děčín,
příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 14 39 11
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
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 „Učíme se spolu III“ ve výši 1.158.095,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 14 39 12
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem jednoho oddělení MŠ s maximální kapacitou 27 dětí Mateřské
škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace, po dobu rekonstrukce
pracoviště MŠ Moskevská od 01.09.2021.
Usnesení č. RM 21 14 39 13
Rada města projednala žádost o souhlas s použitím znaku statutárního města Děčín v rámci
propagace děčínské skupiny Predator Workout Děčín a
souhlasí
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s použitím znaku statutárního města Děčín v rámci propagace děčínské skupiny Predator
Workout Děčín.
Usnesení č. RM 21 14 39 14
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, o udělení
výjimky ze Směrnice č. PO/102 na pořízení služeb a uzavření smlouvy se společností Tmobile a
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle Čl. 10, bod 2 písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele
na pořízení služeb a uzavření smlouvy se společností T-mobile
Usnesení č. RM 21 14 39 15
Rada města projednala žádost o navýšení rozpočtu na 10. ročník festivalu Pouličního divadla
a
schvaluje
navýšení rozpočtu na pořádání 10. ročníku festivalu Pouličního divadla o 60.000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci, Městské divadlo Děčín.
Usnesení č. RM 21 14 39 16
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 141/2021, tj. snížení výdajů 039 - odbor školství - provozní výdaje
o 60 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3311 - Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz
o 60 tis. Kč na pořádání 10. ročníku festivalu Pouličního divadla.
Usnesení č. RM 21 14 39 17
Rada města projednala žádost o navýšení rozpočtu na kulturní akci Tyršfest 2021 a
schvaluje
navýšení rozpočtu na pořádání kulturní akce Tyršfest 2021 o 220.000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci, Děčínská sportovní.
Usnesení č. RM 21 14 39 18
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 140/2021, tj. snížení výdajů 039 - odbor školství - provozní výdaje
o 220 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní, p.o. - navýšení příspěvku
na provoz o 220 tis. Kč na pořádání kulturní akce „Tyršfest 2021“.
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Usnesení č. RM 21 14 42 01
Rada města projednala analýzu a srovnání tří nabídek na zpracování „Strategie rozvoje OH
města Děčín", a to od firem JRK Česká republika s.r.o., RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.,
a ARCH consulting s.r.o. (Obce jinak), vč. příloh a
bere na vědomí
analýzu a srovnání tří nabídek na zpracování „Strategie rozvoje OH města Děčín",
a to od firem JRK Česká republika s.r.o., RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. a ARCH
consulting s.r.o. (Obce jinak), vč. příloh.
Usnesení č. RM 21 14 42 02
Rada města projednala problematiku zadání VZMR s názvem „Strategie rozvoje odpadového
hospodářství města" a
rozhodla
o vyhlášení shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu v otevřeném řízení
dle Směrnice č. 5-8 K pořizování služeb, materiálu a majetku města v předpokládané
hodnotě 244.800,00 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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