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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2021

Usnesení č. RM 21 09 29 01
Rada města projednala návrh Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 400 01 Ústí
nad Labem, Horova 1340/10, IČ: 70886300 na přijetí věcného daru ve formě automobilu
VW Transporter v celkové hodnotě 714 226,00 Kč vč. DPH pro statutární město Děčín a
schvaluje
smlouvu o přijetí věcného daru automobilu VW Transporter od Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje, 400 01 Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČ: 70886300 v celkové
hodnotě 714.226,00 Kč vč. DPH pro statutární město Děčín a uzavření darovací smlouvy,
která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 21 09 29 02
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 27. května 2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v upraveném
znění.
Usnesení č. RM 21 09 30 01
Rada města projednala návrh na změnu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
stanovuje
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností - 3, ve znění dle přílohy tohoto usnesení,
a to s účinností od 12. května 2021.
Usnesení č. RM 21 09 31 01
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 15 na pořízení licence a rozšíření
technické podpory informačního systému Vera Radnice o agendu ZPO Platební portál a
schvaluje

uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě Vera Radnice SWR/12/226 na pořízení licence
a rozšíření technické podpory informačního systému Vera Radnice o agendu ZPO Platební
portál.
Usnesení č. RM 21 09 31 02
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., IČ: 27346471, Karla
Čapka 211/1, 405 02 Děčín I, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy
v Děčíně pro sezonu 2021 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí dotace maximálně do výše 360.000,00 Kč společnosti Labská
plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín I,
2. schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 21 09 31 03
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950,
415 01 Teplice, IČ: 00083283, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na propagačních materiálech k 56. ročníku Festivalu Ludwiga
van Beethovena.
Usnesení č. RM 21 09 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 38/2021 – č. RO 40/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 1.277 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 1.277 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 09 35 02
Rada města projednala žádost pana M. Š. o prominutí pohledávky a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem M. Š. za poplatek
z prodlení ve výši 863.556,00 Kč, vzniklý při placení nájemného za byt č. 31 v ul. V Sídlišti
390, Děčín XXXII, a to o snížení na částku 139.953,20 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 35 03
Rada města projednala žádost pana L. M. a paní K. A. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 121 na st. p. č. 305 v k. ú.
Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
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1. o poskytnutí účelové dotace panu L. M. a paní K. A. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 27/15 v k. ú. Folknáře k rodinnému domu č. p. 121 na st. p. č. 305 v k. ú.
Folknáře dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 09 35 04
Rada města projednala žádost manželů A. a V. K. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 30 na p. p. č. 426 v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům A. a V. K. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 426 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č. p. 30 na p. p. č. 426 v k. ú. Vilsnice
dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 09 35 05
Rada města projednala žádost pana F. B. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 71 na st. p. č. 51 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu F. B. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
209/1 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č. p. 71 na st. p. č. 51 v k. ú. Bělá u
Děčína dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 09 36 01
Rada města projednala předložené informace k projektu „Rampa a přechod pro chodce
v ulici Kamenická x Lužická“ a
schvaluje
přijetí dotace v maximální výši 1.585.716,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 36 03
Rada města projednala materiál o zkapacitnění vodohospodářské infrastruktury - Děčín,
Horní Oldřichov - splašková kanalizace - ul. Hanácká a
rozhodla
o uzavření smlouvy o
č. CES 691/2021/ONBI.

podmínkách

zkapacitnění
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vodohospodářské

infrastruktury

Usnesení č. RM 21 09 36 04
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Inovace
přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 269/25 – stavební úpravy“
v celkové předpokládané hodnotě 4.321.164,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
nabídková cena 80 %,
doba realizace 20 % (maximálně 100 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
v souladu s metodikou poskytovatele dotace komisi pro otevírání el. nabídek, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Bc. Tomáš Brčák, náměstek primátora města pro realizaci staveb a oprav,
Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje,
Petra Šivrová, administrátor VZ.
Usnesení č. RM 21 09 36 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Inovace
přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 269/25 – dodávka nábytku“
v celkové předpokládané hodnotě 1.350.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena
100 %,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
v souladu s metodikou poskytovatele dotace komisi pro otevírání el. nabídek, posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Bc. Tomáš Brčák, náměstek primátora města pro realizaci staveb a oprav,
Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje,
Petra Šivrová, administrátor VZ.
Usnesení č. RM 21 09 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Inovace
přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 269/25 – dodávka ICT“ v celkové
předpokládané hodnotě 3.118.960,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené podlimitní řízení,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena
100 %,
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3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a
pověřuje
v souladu s metodikou poskytovatele dotace k otevření doručených elektronických nabídek:
Ing. Věru Havlovou, OR
Petru Šivrovou, OR a
jmenuje
v souladu s usnesením č. ZM 20 09 06 11 komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (náhr. Ing. Valdemar Grešík),
Změna pro Děčín Mgr. Milan Rosenkranc (náhr. Ing. Vojtěch Nádvorník),
kluby - ANO, ODS, Pirátů, OHK nenominovaly své zástupce.
Magistrát města Děčín Kristýna Eichelmannová (náhr. Lucie Schejbalová).
Usnesení č. RM 21 09 36 07
Rada města projednala sdělení od Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního
prostředí „Informace k zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu
se směrnicí Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod“ a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 09 36 08
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín I a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě Technické služby Děčín a.s, IČO 64052257 se sídlem
ul. Březová, Děčín za cenu 5.398.793,70 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 09 36 09
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín XXXII a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě Technické služby Děčín a.s, IČO 64052257 se sídlem
ul. Březová, Děčín za cenu 2.253.593,10 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 09 36 10
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín II a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se sídlem Purkyňova
2121/3, Praha za cenu 1.740.905,94 Kč bez DPH.
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Usnesení č. RM 21 09 36 11
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín X - Bělá, Škrabky a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě CLQ GROUP, s.r.o., IČO
Purkyňova 2121/3, Praha za cenu 1.472.999,75 Kč bez DPH.

27427064

se

sídlem

Usnesení č. RM 21 09 36 12
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín IX-Bynov a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě CLQ GROUP, s.r.o., IČO
Purkyňova 2121/3, Praha za cenu 2.075.303,88 Kč bez DPH.

27427064

se

sídlem

Usnesení č. RM 21 09 36 13
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín – Želenice a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě CLQ GROUP, s.r.o., IČO
Purkyňova 2121/3, Praha za cenu 1.626.011,52 Kč bez DPH.

27427064

se

sídlem

Usnesení č. RM 21 09 36 14
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce s názvem
„Poskytování hlasových a datových služeb“, kde město Děčín zde plní funkci centrálního
zadavatele a
rozhodla
o zadání této zakázky účastníkovi s nejvýhodnější nabídkovou cenou Vodafone Czech
Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.
Usnesení č. RM 21 09 36 15
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 24.04.2021 do 10.05.2021.
Usnesení č. RM 21 09 36 16
Rada města projednala podněty občanů k projektu „Obnova historické části Podmokel –
etapa D“ a po doplnění
schvaluje
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změny řešení projektové dokumentace v území dotčeném ve smyslu diskuze rady města,
tzn. nepostupovat při řešení úpravy křižovatky ulic Teplická a Ruská dle územní studie
obnovy historické části Podmokel vypracované na základě architektonicko-urbanistické
soutěže, tj. ponechat ulici Ruskou mezi ulici Tržní a Teplickou jako slepou (uzavřenou
z Teplické ulice) s tím, že dojde k celkové kultivaci tohoto prostoru.
Usnesení č. RM 21 09 36 17
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce střešní
krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně“ a
rozhodla
ponechat zadávací dokumentaci schválenou usnesením č. RM 21 07 36 04 dne 13.04.2021
beze změn.
Usnesení č. RM 21 09 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Folknáře a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt na pozemku
p. č. 500/6 v k. ú. Folknáře 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. 500/6 v k. ú. Folknáře, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Folknáře věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt na pozemku p. č. 500/6
v k. ú. Folknáře 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. 500/6 v k. ú. Folknáře, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 09 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 249/3, 250/4 a 250/9 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 249/3, 250/4 a 250/9 vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního zařízení 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 09 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
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schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 1161/1 a 1161/17 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 dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1161/1 a 1161/17 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 dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 09 37 04
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3164 v k. ú. Podmokly – v rámci stavby
“Oprava komunikace ul. Jiskrova, Děčín IV - dešťová kanalizace“ pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988,
Bezručova 4219, Chomutov, za jednorázovou náhradu v částce stanovené výnosovým
způsobem podle vzorce: 32,50 Kč x výměra věcného břemene x 5 let, celková cena pak
bude minimálně 900,00 Kč + DPH podle platné sazby, a náklady spojené s uzavřením
smlouvy ve výši 600,00 Kč + DPH, a
2. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni - služebnosti
na pozemku p. č. 3164 v k. ú. Podmokly – v rámci stavby “Oprava komunikace
ul. Jiskrova, Děčín IV - dešťová kanalizace“ pro oprávněného - statutární město Děčín,
od povinného – Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov,
za jednorázovou náhradu v částce stanovené výnosovým způsobem podle vzorce:
32,50 Kč x výměra věcného břemene x 5 let, celková cena pak bude minimálně
900,00 Kč + DPH podle platné sazby, a náklady spojené s uzavřením smlouvy ve výši
600,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 09 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky 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.
Usnesení č. RM 21 09 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1289/4 o výměře 58 m2
v k. ú. Březiny u Děčína.
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Usnesení č. RM 21 09 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/16 o výměře 1 025 m2 v k. ú. Děčín Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana M. M. za cenu 307.500,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 09 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 3466/12 k. ú. Podmokly o výměře cca 15 m2 pro spol. ViDu
s.r.o., zast. Dinh Viet Ta, Želenická 1541/15, Děčín VI, za účelem provozování AlzaBoxu,
za nájemné 600 Kč/rok s tím, že nájemce bere na vědomí, že je povinen hradit platbu
místního poplatku v souladu s vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Usnesení č. RM 21 09 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1088/1 k. ú. Podmokly
o výměře 78 m2, případně jeho část o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 76 m2).
Usnesení č. RM 21 09 37 11
Rada města projednala návrh na úpravu ceny nájemného za pronájem halového garážového
stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 17 20 37 26 ze dne 28.11.2017 v plném znění,
2. nájemné ve výši 900 Kč/měsíc, včetně úhrady za služby a DPH, zvýšené o roční míru
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
za uplynulý kalendářní rok, a to u nově uzavíraných smluvních vztahů,
3. uzavření dodatků ke stávajícím smluvním vztahům, kde bude nájemné upraveno o roční
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
za uplynulý kalendářní rok,
4. nájemné ve výši 600 Kč/měsíc, včetně úhrady za služby a DPH, zvýšené o roční míru
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
za uplynulý kalendářní rok pro zdravotně postižené.
Usnesení č. RM 21 09 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
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uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 971/11 k. ú. Boletice nad Labem
s p. L. K. a p. J. O. dohodou ke dni 12.05.2021.
Usnesení č. RM 21 09 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 768/2 k. ú. Bynov o výměře 701 m2 za účelem užívání na zahradu
pro společnost TEPLOPRO CZ s.r.o., Husovo nám. 80/7, Děčín VI, za cenu 7.010 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 09 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1818/1 a pozemek
p. č. 1818/2 o výměře 12 m2 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 09 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 170/24 k. ú. Dolní Žleb
o výměře 448 m2.
Usnesení č. RM 21 09 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3470/1 k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 09 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a po úpravě
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 05 37 23 ze dne 9.3.2021, týkající se prodeje
pozemků p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218 o výměře 32 m2 vše v k. ú. Prostřední
Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení ceny a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 21 03 05 21
ze dne 15.04.2021, týkající se prodeje pozemků p. č. 721/1 o výměře 162 m2 a p. č. 1218
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o výměře 32 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o přehodnocení
ceny.
Usnesení č. RM 21 09 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
zatížení pozemku p. č. 1250/1, 1250/28, 1250/41, 1250/42, 1250/46, 1250/47, 1250/48,
1250/49, 1250/51, 1250/52, 1250/56, 1250/57, 1250/60, 1250/81, 1250/82, 1250/83, 1250/90
a 1250/94 vše v k. ú. Děčín 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 09 37 20
Rada města projednala problematiku pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a v návaznosti
na dostupné podklady
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 115 o výměře 548 m2 v k. ú. Děčín - Staré
Město jako funkční celek k objektu na p. č. 116 v k. ú. Děčín - Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví - 1/2 paní M. V. a 1/2 panu L. K.
za cenu 164.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 09 37 22
Rada města projednala žádost o prominutí části nájemného v nebytovém prostoru
Myslbekova 1389D/14, Děčín I za období leden - duben 2021 a
schvaluje
prominutí části nájemného za pronájem nebytového prostoru Myslbekova 1389D/14, Děčín I
- prodejna textilu, pro nájemce J. K., V. K. a V. K. za období leden – duben 2021 ve výši
50 %, tj. 7.590,00 Kč
Usnesení č. RM 21 09 37 23
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Labská stezka
č. 2 – etapa 2b“ a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky
p. č. 169/10 o vým. 326 m2, p. č. 1 404 o vým. 1 483 m2 v k. ú. Děčín-Staré Město, p. č. 784
o vým. 1 983 m2 v k. ú. Křešice u Děčína, p. č. 27 o vým. 522 m2 v k. ú. Boletice nad Labem,
p. č. 678, část dle geometrického plánu č. 400-116/2019 nově ozn. jako p. č. 678/2 o vým.
16 m2, p. č. 763/2 o vým. 329 m2, p. č. 766/1, část dle geometrického plánu č. 421-93/2020
nově ozn. jako p. č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4 o vým. 229 m2, p. č. 818/37 o vým. 8 m2,
p. č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k. ú. Nebočady a p. č. 2408/6, část dle geometrického
plánu č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p. p. č. 2408/8 o vým. 65 m2 v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 21 09 37 24
Rada města projednala nabídky podané formou veřejné soutěže na pronájem části areálu
SD Střelnice a po doplnění
schvaluje
1. pronájem části areálu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I - restaurace vč. zázemí
a terasy pro pana Davida Vilháma, IČO: 05534445, se sídlem podnikání 40502,
Malšovice 90 za účelem provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou,
s účinností dnem podpisu smlouvy, za nájemné ve výši 8.000 Kč/měsíc + úhrada
nákladů za služby,
2. uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých mezi statutárním městem
Děčín a panem Davidem Vilhámem, IČO: 05534445, se sídlem podnikání 40502,
Malšovice 90, s podmínkou doložení příslibu spolupráce s pivovarem pro tuto
provozovnu.
Usnesení č. RM 21 09 37 25
Rada města projednala havarijní stav Pohádkové kašny na Masarykově náměstí v Děčíně
a možnost její obnovy a
schvaluje
záměr a přípravu navrácení sochařské výzdoby Pohádkové kašny, a to zadáním výtvarně
architektonické soutěže rozdělené na dvě kategorie:
1. návrat replik původních soch z bronzu,
2. návrat soch navržených volnou tvorbou, která splňuje podmínky:
sochy budou umístěny ve stejném počtu, na původní místa a budou ztvárňovat
pověst o vysvobození dívky, dcery dřevorubce, zakleté do pramene v Loubské rokli.
Usnesení č. RM 21 09 37 26
Rada města projednala návrh na změnu pravidel pro přidělování bytů z majetku města a
schvaluje
Pravidla pro přidělování bytů z majetku města stanovující postup přidělování bytů
ve vlastnictví statutárního města Děčín v předloženém znění, která nahradí Pravidla
pro přidělování bytů z majetku města schválená usnesením rady města č. RM 19 17 37 22
ze dne 08.10.2019.
Usnesení č. RM 21 09 38 01
Rada města projednala žádost neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s. o poskytnutí
finanční podpory a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,00 Kč a
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
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Usnesení č. RM 21 09 38 02
Rada města projednala žádost o stanovisko a formální podporu k rozšíření smluvního vztahu
ortopedické ambulance MUDr. Tomáše Zmeka se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
o jednodenní péči – operační sál a
vyslovuje
MUDr. Tomáši Zmekovi formální podporu v záležitosti rozšíření smluvního vztahu jeho
ortopedické ambulance se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve prospěch děčínských
občanů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 09 38 03
Rada města projednala žádost JUDr. Hany Kozákové, IČO: 69637539 o mimořádnou dotaci
na činnost Pečovatelské a Odlehčovací služby a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádné dotace na činnost Pečovatelské a Odlehčovací služby
JUDr. Hany Kozákové, IČO: 69637539 ve výši 400.000,00 Kč,
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 21 09 38 04
Rada města projednala ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., jako zřizovatel příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín a
bere na vědomí
informaci o rezignaci Mgr. Lenky Plickové na funkci ředitelky Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace, a to ke dni 30.04.2021 a
bere na vědomí
informaci o pověření Mgr. Lenky Plickové zastupováním ředitelky organizace v plném
rozsahu od 01.05.2021 po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené PhDr. Jany
Skalové.
Usnesení č. RM 21 09 38 05
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb, p.o. o udělení souhlasu zřizovatele
s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to nového dodávkového vozidla a
souhlasí
s pořízením investičního majetku z investičního fondu, a to nového dodávkového vozidla
do 900.000,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 09 39 01
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s realizací projektu podaného v rámci OP VVV, výzva
č. 02_20_080 - Šablony III a
souhlasí
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s realizací projektu „Duhový svět 80“ ve výši 551.229,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o udělení výjimky ze Směrnice č. PO/102 a
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice č. PO/102 na zajištění pronájmu ubytovacích a stravovacích
zařízení v rámci zájmového vzdělávání v době školních prázdnin.
Usnesení č. RM 21 09 39 03
Rada města projednala žádost o možnosti konání letního putovního kina ve městě Děčín
od pana L. L. a
nesouhlasí
s konáním letního putovního kina ve městě Děčín.
Usnesení č. RM 21 09 39 04
Rada města projednala informaci o zajištění činnosti školních družin v měsíci červenci
a srpnu 2021 a
bere na vědomí
zajištění této činnosti v měsíci červenci školní družinou při Základní škole a Mateřské škole
Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a v měsíci srpnu školní družinou při
Základní škole Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 21 09 39 05
Rada města projednala informaci ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace a
bere na vědomí
přerušení provozu Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace, dne
19.05.2021 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 09 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace na pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nového zahradního rideru XF 140 HD ve výši 49.900,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 21 09 39 07
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
na vyřazení movitého majetku a po úpravě důvodové zprávy
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schvaluje
vyřazení movitého majetku tiskárny HP Color LaserJet, inv. č. 3081, rok pořízení 2008,
pořizovací cena 170.170,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín o povolení odpuštění
nájemného nebytových prostor restaurace Café Páv za období od ledna do dubna 2021
nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735 v celkové výši 44.480,00 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit povolení odpuštění nájemného nebytových prostor restaurace
Café Páv za období od ledna do dubna 2021 nájemci Petru Tomečkovi, IČ: 868 55 735
v celkové výši 44.480,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 39 09
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2021 a
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo v rámci kulturní akce Rogalo DC 2021 se spolkem Malá Paříž z.s.,
IČ: 013 35 081, Modlany 94, 471 13, v maximální výši 220.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 09 42 01
Rada města projednala prodloužení lhůty trvání pro tvorbu legálního graffiti v ulici
Benešovská - podchod do 31.12.2022 a
schvaluje
prodloužení lhůty trvání pro tvorbu legálního graffiti v ulici Benešovská - podchod
do 31.12.2022.
Usnesení č. RM 21 09 42 02
Rada města projednala záměr na přeložku plynárenského zařízení při stavbě „Rekonstrukce
mostu DC-046L, oprava místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Na Hrázi“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících mezi městem a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupená na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o. (jako vlastník plynárenského zařízení), se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, při stavbě „Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava
místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Na Hrázi“.
Usnesení č. RM 21 09 42 03
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,
ul. Folknářská, Záhořova, U Dvora, Kotlářská“ č. sml. X/1062/2021/DC a
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schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Síť veřejného osvětlení - Děčín,
ul. Folknářská, Záhořova, U Dvora, Kotlářská“ č. sml. X/1062/2021/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 09 42 04
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120078279 na mostě DC013L v ul. Bezručova Děčín IV a
schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120078279 na mostě DC-013L v ul. Bezručova
Děčín IV se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV.
Usnesení č. RM 21 09 42 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 20 18 42 01 ze dne 06.10.2020
v plném znění a návrh Dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace
ul. Resslova v Děčíně IV s přijetím finančního daru ve výši 497.532,08 Kč od společnosti
KOMASTAV DS s.r.o., IČ 25476696, se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. RM 20 18 42 01 ze dne 06.10.2020 v plném znění,
2. uzavření Dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace ul. Resslova
v Děčíně IV s přijetím finančního daru ve výši 497.532,08 Kč od společnosti KOMASTAV
DS s.r.o.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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