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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města konané dne 2. listopadu 2021

Usnesení č. RM 21 18 29 01
Rada města projednala časově omezenou výjimku z ceníku SMS a prominutí úhrady
za pronájem stánků a tržních prostor a po úpravě důvodové zprávy
schvaluje
dočasný ceník služeb organizační složky města - Střediska městských služeb v části týkající
se doby od 11.11. do 31.12. 2021 v rámci děčínského adventu za tyto platné ceny:
pronájem farmářského stánku .....................0,- Kč/den
pronájem dvoupultového stánku...................0,- Kč/den
pronájem tržního prostoru v ul. Křížová........0,- Kč/den
s tím, že si nájemci v tomto období uhradí pouze spotřebu elektrické energie dle tarifu
současného dodavatele elektrické energie pro Magistrát města Děčín.
Usnesení č. RM 21 18 29 02
Rada města projednala návrh na odvolání a jmenování manažera prevence kriminality
a s účinností od 03.11.2021
odvolává
Mgr. Tomáše Pavlíka, MBA, z funkce manažera prevence kriminality a
jmenuje
Ing. Rustama Kokotjuchu do funkce manažera prevence kriminality.
Usnesení č. RM 21 18 29 03
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 25. listopadu 2021 v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I (vchod
ze Zámeckého nám.) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 21 18 31 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických
služeb se zaručeným výsledkem a

schvaluje
podepsání smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným
výsledkem na vybraných objektech města Děčín s Národní rozvojovou bankou, a.s.,
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943.
Usnesení č. RM 21 18 31 02
Rada města projednala informaci vypracovanou pracovní skupinou k problematice
poskytování mobilních služeb pro PO, kde zřizovatelem je město a tuto
bere na vědomí
s tím, že jednotlivé PO si budou tuto službu zajišťovat samostatně jako samostatný právní
subjekt.
Usnesení č. RM 21 18 34 01
Rada města projednala žádost Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, p. o., Žižkova
1286/15, Děčín IV, IČO 00078921, o udělení souhlasu zřizovatele k nákupu osobního
automobilu a
schvaluje
1. pořízení majetku – „osobního automobilu“ – ve výši 480 tis. Kč,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání zakázek malého
rozsahu a ze Směrnice č. 5-8 K pořizování služeb, materiálu a majetku města na výběr
dodavatele,
v rozsahu dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 21 18 34 02
Rada města projednala informaci Zoo Děčín - Pastýřská stěna, p.o., o aktivitě Nadace ČEZ
„Pomáhej pohybem - Oranžové kolo“ a v souvislosti s ní o možnosti podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu „Dřevěné herní prvky do dětského koutku“ v zoo a
schvaluje
podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Dřevěné herní prvky
do dětského koutku“.
Usnesení č. RM 21 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 188/2021 – č. RO 200/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2021 o 989 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2021 o 989 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 18 36 02
Rada města projednala na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace její změnu a
schvaluje
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1. úpravu části „Technická specifikace vozidla“ takto: „vnější délka vozidla - max. délka 6 m“
se vypouští,
2. prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11:00 hodin, dne 15.12.2021.
Usnesení č. RM 21 18 36 03
Rada města projednala předloženou evidenci veřejných zakázek za 1. pololetí roku 2021
zadávaných městem Děčín a jím zřízených PO a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 18 36 04
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Dva malotraktory s příslušenstvím pro zimní údržbu“ zadávané v otevřeném
nadlimitním řízení a
rozhodla
1. o vyloučení účastníka FarmTechnik, s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice,
IČO 03902960,
2. o zadání účastníkovi ZV AGRO, s.r.o., Švermova 1373, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČO 28722833.
Usnesení č. RM 21 18 36 05
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Zametací stroj s příslušenstvím na letní a zimní údržbu“ zadávané v otevřeném
nadlimitním řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi, který jako jediný podal nabídku s nabídkovou cenou
ve výši 3.388.000,00 Kč bez DPH, HANES, s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00
Praha 5.
Usnesení č. RM 21 18 37 01
Rada města projednala návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku včetně stavby
v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu 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 18 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 0576/03 ze dne 07.04.2004, ve znění
uzavřených dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Správou železnic, státní
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, zast. Oblastním ředitelstvím
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem – Střekov, ve smyslu zúžení
předmětu nájmu, a to vypuštěním pozemků p. č. 3104 o výměře 926 m2 a části pozemku
p. č. 3103/2 o vým. 85 m2 v k. ú. Děčín a dále změny výše ročního nájemného nově
na 31.950 Kč/rok.
Usnesení č. RM 21 18 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku pod komunikací v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2677/1 pod účelovou
komunikací, jehož součástí je zeleň, dle GP č. 2729-069/2021 nově ozn. jako p. p. č. 2677/8
o výměře 2 410 m2, v k. ú. Děčín, mezi statutárním městem Děčín a Správou železnic, státní
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, zast. Oblastním ředitelstvím
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem – Střekov, za roční nájemné
ve výši 108.450,00 Kč bez DPH, na dobu neurčitou, a to s účinností od 01.12.2021
s tříměsíční výpovědní dobou.
Usnesení č. RM 21 18 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 14/1 (nově dle GP č. 612-232/2020
ozn. jako p. č. 14/20) v k. ú. Chrochvice o výměře 295 m2 za účelem vybudování parkovacího
stání na dobu 50 let.
Usnesení č. RM 21 18 37 05
Rada města projednala informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení části
pozemku p. č. 292/9 v k. ú. Březiny u Děčína 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. 292/9
v k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, s p. R.
Ch. za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 21 18 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 620 k. ú. Boletice
nad Labem.
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Usnesení č. RM 21 18 37 08
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. 620 k. ú. Boletice nad
Labem o výměře dle geometrického plánu (cca 23 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 18 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/78
k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu (cca 25 m2), který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 18 37 11
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 1230/1, 1216, 899/57, 899/36, 899/52, 1229 v k. ú. Horní
Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
vodárenského zařízení (kanalizace – stavba DC 007 359) včetně příslušenství a práva
vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího vlastníka sítě SVS, a.s., IČ 49099469, za cenu 2.000,00 Kč + DPH, a to z důvodu, že město Děčín je
současně investorem stavby a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného
břemene na zatížení částí pozemků p. č. 1230/1, 1216, 899/57, 899/36, 899/52, 1229
v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodárenského zařízení (kanalizace - stavba DC 007 359) včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. budoucího
vlastníka sítě - SVS, a.s., IČ 49099469, za cenu 2.000,00 Kč + DPH, a to z důvodu,
že město Děčín je současně investorem stavby.
Usnesení č. RM 21 18 37 12
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva umístění a provozování splaškové kanalizace
realizované v rámci investiční akce st. města Děčín „DC 007359, Děčín, H. Oldřichov,
ul. Hanácká, ppč. 1216 - kanalizace (V. etapa), 8 RD“ na části pozemku p. č. 899/56
v k. ú. Horní Oldřichov pro oprávněného-Severočeská vodárenská společnost,
IČ 49099469, od povinného-vlastníka pozemku p. č. 899/56 v k. ú. Horní Oldřichov,
tj. p. P. K. a p. Z. S. za cenu 50 Kč/m a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného
břemene práva umístění a provozování splaškové kanalizace realizované v rámci
investiční akce st. města Děčín „DC 007359, Děčín, H.Oldřichov, ul. Hanácká, ppč. 1216kanalizace (V. etapa), 8 RD“ na části pozemku p. č. 899/56 v k. ú. Horní Oldřichov
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pro oprávněného-Severočeská vodárenská společnost, IČ 49099469, od povinnéhovlastníka pozemku p. č. 899/56 v k. ú. Horní Oldřichov, tj. p. P. K. a p. Z. S. za cenu
50 Kč/m.
Usnesení č. RM 21 18 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 459/6 a 457/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek
p. č. 458/12 v k. ú. Podmokly 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. 458/12 v k. ú. Podmokly, za cenu
dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 459/6 a 457/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 458/12
v k. ú. Podmokly 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. 458/12 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 18 37 14
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1585 v k. ú. Horní Oldřichov 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
části pozemku p. č. 1585 v k. ú. Horní Oldřichov 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 18 37 15
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
rozšíření usnesení rady města č. RM 18 06 37 06 ze dne 20.03.2018 ve smyslu zatížení
části pozemku p. č. 942/1 v k. ú. Prostřední Žleb 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“ platných v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2018-0167/OMH.
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Usnesení č. RM 21 18 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov, v rámci
realizace akce „Oprava povodňových škod 07/2021 Oldřichovský potok - opevnění (havárie)“
a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1299/5 o výměře cca 17 m2 v k. ú. Horní Oldřichov pro Povodí
Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, na dobu určitou od 03.11.2021 do 31.12.2021,
za nájemné 122,00 Kč, za účelem zařízení staveniště, v rámci realizace akce „Oprava
povodňových škod 07/2021 Oldřichovský potok - opevnění (havárie)“.
Usnesení č. RM 21 18 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 610/1b – 103 ze dne 13.12.2011 na pronájem
části pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Bynov, ve smyslu rozšíření nájemce o I. P. na zahradu,
za cenu 3.120 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 18 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků pod stavbami vodojemů a čerpací
stanicí odpadních vod a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat:
1. část pozemku p. č. 543 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven,
2. část pozemku p. č. 435 v k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven,
3. část pozemku p. č. 1322 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 21 18 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 116 v k. ú. Děčín - Staré
Město o výměře 178 m2, pod objektem čp. 110 ul. Litoměřická, Děčín III.
Usnesení č. RM 21 18 37 20
Rada města, po úpravě projektové dokumentace, projednala 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
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1134/10 o výměře 1 m2 a části
pozemku p. č. 1136/2 o výměře 16 m2 (dle GP č. 814-2021340/2021 se jedná o díly „b + a“)
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v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s.p.,
Bezručova 4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 3.519,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 18 37 21
Rada města projednala celkovou problematiku pozemku p. č. 300 v k. ú. Chrochvice
a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 300 o výměře 525 m2 v k. ú. Chrochvice,
pro manžele Z. a L. K. za cenu 315.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 18 37 22
Rada města projednala plánovaný projekt „Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici,
ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova“ a
schvaluje
zadání zakázky společnosti NDCon s.r.o., IČO: 649 39 511, se sídlem Zlatnická 10/1582,
110 00 Praha 1, na zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace MK
ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova“ ve stupni pro provádění
stavby (DPS) včetně zajištění inženýrské činnosti, a to dle cenové nabídky ze dne
06.10.2021 za částku ve výši 831.500,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 18 37 23
Rada města projednala informace o projektu „Stavební úpravy DOZP Boletice“ a
schvaluje
přepracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby za účelem
rekonstrukce objektu vzhledem k novým požadavkům provozovatele a novým skutečnostem
vyplývajících z dodatečně zpracovaného Stavebně technického průzkumu.
Usnesení č. RM 21 18 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 132/6, části pozemku p. č. 132/1
(dle GP č. 287-232/2018 se jedná o p. č. 132/13 o výměře 186 m2 a p. č. 132/11 o výměře
935 m2) s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby,
oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 190 (VB “A+B“) a p. č. 9 (VB
“A+C“) v k. ú. Dolní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele A. a J. Ch. za
cenu 224.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 18 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 132/1 (dle GP č. 287-232/2018 se
jedná o p. č. 132/12 o výměře 346 m2) s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vrchního vedení veřejného osvětlení
(VB „D“), pro paní R. H. za cenu 69.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 18 37 26
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 137/2 o výměře 141 m2 a části pozemku
p. č. 138/1 (dle GP č. 287-232/2018 se jedná o p. č. 138/4 o výměře 55 m2) v k. ú. Dolní
Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, od pana J. Ch. za cenu 39.200,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 18 37 27
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 132/6 věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 190 a p. č. 9 k. ú. Dolní Žleb,
pro oprávněné, tj. vlastníky p. č. 190 a p. č. 9 k. ú. Dolní Žleb, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 18 38 01
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2022.
Usnesení č. RM 21 18 38 02
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p. o., o vydání 15 ks
bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla CSS Děčín, p. o., zajišťující terénní
pečovatelskou službu a další registrované služby sociálního charakteru a
schvaluje
vydání 15 ks bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla Centra sociálních služeb
Děčín, p. o., pro rok 2022 dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 21 18 38 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení č. RM 21 16 38 03 ze dne 05.10.2021
v plném znění, týkající se výše přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely
získaného statutárním městem Děčín a uzavření smlouvy o finančním příspěvku a
schvaluje
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revokaci usnesení č. RM 21 16 38 03 ze dne 05. 10. 2021 v plném znění z důvodu nových
skutečností, týkající se přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín, a to ve výši 24.000 Kč, a uzavření smlouvy o finančním
příspěvku.
Usnesení č. RM 21 18 38 04
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Krásnostudenecká 1362/104A,
Děčín 6, panu J. S., a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 21 18 38 05
Rada města projednala návrh na převzetí obchodního podílu o velikosti 100 %
ve společnosti Kle-Ne spol. s r. o. v likvidaci, IČO: 48289400 jako náhradu za náklady
spojené s vypravením pohřbu a
neschvaluje
zastupitelstvu města převzetí obchodního podílu o velikosti 100 % ve společnosti Kle-Ne
spol., s. r. o. v likvidaci, IČO: 48289400, se sídlem Velký Šenov, Šluknovská 107, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4886,
a vstup do shora uvedené společnosti.
Usnesení č. RM 21 18 39 01
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace,
na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku zvukové aparatury Zeck Audio systém, inv. č. 3034, rok pořízení
1995, pořizovací cena 43.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 18 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace, na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku plynového kotle Therm DUO 50/5, rok pořízení 2000, pořizovací
cena 104.895,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 18 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 46.226,00 Kč.
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Usnesení č. RM 21 18 39 04
Rada města projednala předloženou informaci a
bere na vědomí
omezení a přerušení provozu mateřských škol v Děčíně v době od 23.12.2021
do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 18 39 05
Rada města projednala informaci ředitele ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, ředitele ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, a ředitelky ZŠ
a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace, o přerušení provozu školní družiny
a
bere na vědomí
přerušení provozu ŠD v době vyhlášených podzimních prázdnin od 27.10.2021
do 29.10.2021.
Usnesení č. RM 21 18 39 06
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a bazénu
a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičny pro:
- F. - sálová kopaná, 1 h týdně, smlouva od 03.11.2021 do 30.06.2022,
s dlouhodobým podnájmem bazénu pro:
- J. P. - plavání, 1 h týdně, smlouva od 03.11.2021 do 30.06.2022,
- L. H. - plavání, 1 h týdně, smlouva od 03.11.2021 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 18 39 07
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičny pro:
- TJ UNION Děčín, o. s., 1,5 h týdně, smlouva od 11/2021 do 03/2022.
Usnesení č. RM 21 18 39 08
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, v termínu 10.11.2021
z technických a organizačních důvodů.
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Usnesení č. RM 21 18 39 09
Rada města projednala aktualizaci projektových investičních záměrů škol, školských zařízení
zřízených statutárním městem Děčín a příspěvkové organizace ZOO Děčín a
schvaluje
jejich zařazení do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP
projektu „MAP II rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín“.
Usnesení č. RM 21 18 39 10
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2022.
Usnesení č. RM 21 18 39 11
Rada města projednala návrh Dotačního programu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dotační program pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
programu „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2022.
Usnesení č. RM 21 18 39 12
Rada města projednala žádost o souhlas s použitím znaku statutárního města Děčín
na projekt „Mladý ekonom Ústeckého kraje“ příspěvkové organizace Evropská obchodní
akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, IČ: 47274611, a
souhlasí
s použitím znaku statutárního města Děčín na projekt „Mladý ekonom Ústeckého kraje“
příspěvkové organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,
IČ: 47274611.
Usnesení č. RM 21 18 39 13
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo v rámci akce Děčínský advent 2021 a
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo v rámci akce Děčínský advent 2021 se spolkem Malá Paříž z. s.,
IČ: 013 35 081, Modlany 94, 471 13, v maximální výši 700.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 18 42 01
Rada města projednala náklady na projekt Oprava cesty a renovace laviček v areálu
lesoparku a
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schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města.
Usnesení č. RM 21 18 42 02
Rada města projednala náklady na projekt PaR 2019 Revitalizace dětského hřiště
před Atlantikem a
schvaluje
dofinancování projektu PaR 2019 Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem z rozpočtu
OKD.
Usnesení č. RM 21 18 42 03
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací (chodníků) na území
statutárního města Děčín v období od 01.11.2021 do 31.03.2022 na rok 2021 - 2022 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací (chodníků) na území statutárního města Děčín
v období od 01.11.2021 do 31.03.2022 na rok 2021 - 2022 dle přílohy.
Usnesení č. RM 21 18 42 04
Rada města projednala návrh dodatku č. 12 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby,
týkající se úhrady nepředvídatelných nákladů za objízdné trasy v období od 01.01.
do 30.09.2021 a změnu úhrady kompenzace Dopravnímu podniku města Děčína, a.s.,
za vyrovnání tržeb od Ústeckého kraje pro rok 2021.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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