Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 13. schůze rady města konané dne 3. července 2020
Usnesení č. RM 20 13 29 01
Rada města projednala návrh Ústeckého kraje k uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 469.000,00 Kč pro statutární město Děčín z Fondu pro mimořádné události
Ústeckého kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a
schvaluje
přijetí neinvestiční dotace ve výši 469.000,00 Kč pro statutární město Děčín z Fondu pro
mimořádné události Ústeckého kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace,
která je přílohou tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 20 13 29 02
Rada města projednala žádost o odkoupení nepotřebného hasičského motorového vozidla cisternové automobilové stříkačky, která byla statutárnímu městu doručena od SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí, IČO 66102103, Nerudova 307, Benešov
nad Ploučnicí a
rozhodla
o prodeji nepotřebného hasičského motorového vozidla Tatra T815 6x6.1 PHA 32,
VIN NU85PR26KK093934 z Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město
zájemci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí, IČO 66102103,
Nerudova 307, Benešov nad Ploučnicí, za cenu 295.300,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 20 13 29 03
Rada města projednala žádost o odkoupení nepotřebného hasičského motorového vozidla cisternové automobilové stříkačky, která byla statutárnímu městu doručena od obce Kytlice,
IČO 00261483, Kytlice čp. 24 a
rozhodla
o prodeji nepotřebného hasičského motorového vozidla Tatra T815 6x6.1 PHA 32T,
VIN 38453-127 z Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice zájemci obci
Kytlice, IČO 00261483, se sídlem Kytlice čp. 24, za cenu 318.900, - Kč včetně DPH a
pověřuje
vedoucího organizační složky města – Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín
k provedení veškerých úkonů souvisejících s převodem a předáním vozidel.
Usnesení č. RM 20 13 29 04
Rada města po projednání návrhu na zrušení komise rady města a odvolání jejího předsedy
a členů

zrušuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro posuzování návrhů na udělení Ceny
statutárního města Děčín a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedu komise pana Jaroslava Hroudu a členy
komise pana Ing. Vladislava Rašku, Ing. Jiřího Anděla, CSc., pana Václava Němečka a pana
Ing. Ondřeje Smíška.
Usnesení č. RM 20 13 32 01
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad
na pověření pana Jaroslava Hroudy, pověřeného výkonem pravomoci primátora města,
k provádění svatebních obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
pana Jaroslava Hroudu, pověřeného výkonem pravomoci primátora města, k provádění
svatebních obřadů a užití primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje
dnem 03.07.2020 do zániku mandátu) a
stanovuje,
že pan Jaroslav Hrouda, pověřený výkonem pravomoci primátora města, při svatebních
obřadech ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku mandátu)
užije primátorskou insignii.
Usnesení č. RM 20 13 32 02
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad
na pověření Ing. Vladislava Rašky, člena zastupitelstva města, k provádění svatebních
obřadů a užití primátorské insignie a
pověřuje
Ing. Vladislava Rašku, člena zastupitelstva města, k provádění svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku
mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Vladislav Raška, člen zastupitelstva města, při svatebních obřadech ve volebních
období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku mandátu) užije primátorskou
insignii.
Usnesení č. RM 20 13 32 03
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad
na pověření Ing. Jiřího Anděla, CSc., člena zastupitelstva města, k provádění svatebních
obřadů a užití primátorské insignie a

2

pověřuje
Ing. Jiřího Anděla, CSc., člena zastupitelstva města, k provádění svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku
mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Jiří Anděl, CSc., člen zastupitelstva města, při svatebních obřadech ve volebních
období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku mandátu) užije primátorskou
insignii.
Usnesení č. RM 20 13 32 05
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města RM 19 09 32 01 ze dne
14.05.2019, ve kterém se pověřuje Ing. Ondřej Smíšek, člen rady města pro školství, sociální
oblast a IT technologie - „smart city“ k provedení svatebních obřadů a užití primátorské
insignie a stanovuje, že při svatebních obřadech ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje
dnem 14.05.2019 do zániku mandátu) užije primátorskou insignii a
schvaluje
revokaci usnesení rady města RM 19 09 32 01 ze dne 14.05.2019, ve kterém se pověřuje
Ing. Ondřej Smíšek, člen rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie - „smart
city“ k provedení svatebních obřadů a užití primátorské insignie a stanovuje, že při
svatebních obřadech ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 14.05.2019 do zániku
mandátu) užije primátorskou insignii a zároveň
pověřuje
Ing. Ondřeje Smíška, člena zastupitelstva města, k provádění svatebních obřadů a užití
primátorské insignie ve volebním období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku
mandátu) a
stanovuje,
že Ing. Ondřej Smíšek, člen zastupitelstva města, při svatebních obřadech ve volebním
období 2018 - 2022 (počínaje dnem 03.07.2020 do zániku mandátu) užije primátorskou
insignii.
Usnesení č. RM 20 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 119/2020 – č. RO 133/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2020 o 7.267 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2020 o 7.267 tis. Kč.
Usnesení č. RM 20 13 36 01
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C„ a
bere na vědomí
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předložené informace za období od 24.06.2020 do 02.07.2020.
Usnesení č. RM 20 13 36 02
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Výměna
střešního pláště zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín“ a z důvodu vhodného
řešení střešní konstrukce, po odsouhlasení autorským dozorem (projektant) a technickým
dozorem stavby
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020-0240/OR ze dne 28.04.2020 v celkové hodnotě 79.601,70 Kč bez
DPH.
Usnesení č. RM 20 13 36 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 135/2020, tj. snížení výdajů § 3635 - ostatní (SEA, studie,
posudky, PD aj.) o 35 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3412 - Zimní stadion - výměna střešního
pláště - kap. část o 35 tis. Kč na vhodné řešení střešní konstrukce uvedené akce.
Usnesení č. RM 20 13 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 392/5, 392/14, 404/9, 798 a 891 vše v k. ú. Podmokly
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu
a kanalizace včetně příslušenství (stavba DC 007 205, Děčín, Čsl. mládeže rekonstrukce vodovodu a kanalizace) 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 1.000,00 Kč /síť + ostatní náklady
+ DPH a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 392/5, 392/14, 404/9, 798 a 891 vše v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodu
a kanalizace včetně příslušenství (stavba DC 007 205, Děčín, Čsl. mládeže rekonstrukce vodovodu a kanalizace) 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 1.000 Kč /síť + ostatní náklady +
DPH.
Usnesení č. RM 20 13 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
1. zatížit části pozemků p. č. 1214/2 a 1452/3 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
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za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 1214/2 a 1452/3 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 20 13 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k.ú. Prostřední Žleb v rámci
akce „Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 1309/6 o výměře
cca 65 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, dle Záborového elaborátu, zpracovaného spol. S.A.W.
Consulting s.r.o., Prašná 2324, Varnsdorf, který je nedílnou součástí tohoto materiálu,
a to v návaznosti na realizaci akce „Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV Prostřední Žleb“, mezi ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město a statutárním městem Děčín, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 20 13 37 04
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1229/1 v k. ú. Prostřední Žleb – v rámci
stavby „Úprava sítě veřejného osvětlení ul. Drážďanská“ pro oprávněného –
statutární město Děčín, od povinného – Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební
3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu v částce ve výši 4.000,00
Kč + DPH a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 1229/1 v k. ú. Prostřední Žleb – v rámci stavby „Úprava sítě veřejného osvětlení
ul. Drážďanská“ pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného – Ústecký
kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem,
za jednorázovou úplatu v částce ve výši 4.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 20 13 37 05
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2866/7 v k. ú. Děčín o výměře 110 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Masarykovo nám. čp. 1305/2, Děčín I, pro PALMER CZ, a.s.,
IČO 27820424, Korunní 2569/108g, Vinohrady, Praha 10, na dobu určitou od 17.07.2020
do 15.11.2020.
Usnesení č. RM 20 13 37 06
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. zřízení věcného břemene práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
telekomunikačního zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na povinný
pozemek – p. č. 822 v k. ú. Podmokly – 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“ pro oprávněného - Vodafone Czech
Republic a.s., IČ 25788001, od povinného – ČEZ Korporátní služby, s.r.o.,
IČ 26206803, za jednorázovou úplatu v částce stanovené znaleckým posudkem
vyhotoveným po skončení stavby a
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného
břemene práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce telekomunikačního
zařízení včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na povinný pozemek – p. č. 822
v k. ú. Podmokly – 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“ pro oprávněného - Vodafone Czech Republic a.s.,
IČ 25788001, od povinného – ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IČ 26206803,
za jednorázovou úplatu v částce stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným
po skončení stavby.
Usnesení č. RM 20 13 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. č. 803/1, 827, 843, 844/1 a 1056 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
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 803/1, 827, 843, 844/1 a 1056 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 20 13 38 01
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a
souhlasí
s přijetím nefinančního daru vozidla Škoda Octavia Combi od firmy ŠKODA AUTO a.s.
v hodnotě 894.500,00 Kč VIN: TMBJJ9NX6LY006645.
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Usnesení č. RM 20 13 39 01
Rada města projednala návrh na plat a jeho složky ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, Mgr. Martina Lány a
určuje
s účinností od 01.08.2020 výši platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 20 13 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace a
povoluje
pro školní rok 2020/2021 s účinností od 01.09.2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách Mateřské školy Děčín VI, Moskevská na počet 25 dětí ve třídě, ve dvou třídách
Mateřské školy Děčín XXIV, Krásný Studenec 131 na počet 25 dětí ve třídě a ve třech
třídách Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11 na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 20 13 39 03
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o.,
Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 751 07 350 ohledně organizačního zajištění hudebního
festivalu při akci Tyršův Děčín a
pověřuje
příspěvkovou organizaci Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 751 07 350
k zajištění organizace hudebního festivalu při akci Tyršův Děčín 2020 a ředitele Ing. Igora
Bayera k uzavírání smluv s partnery v rámci této akce.
Usnesení č. RM 20 13 39 04
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o.,
Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 751 07 350 ohledně organizačního a finančního zajištění akce
Street Fest 2020 a
pověřuje
příspěvkovou organizaci Děčínská sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ: 751 07 350
k zajištění organizace kulturní akce Street Fest 2020 konané dne 08.08.2020 a zároveň
ředitele organizace Ing. Igora Bayera v případě potřeby k uzavírání smluv s ostatními
partnery.
Usnesení č. RM 20 13 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 134/2020, tj. snížení výdajů § 3319 - kulturní akce (městské
slavnosti, MHF, letní kino, aj.) o 366 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní,
p. o. - navýšení příspěvku na provoz o 366 tis. Kč na zajištění akce „Streetfest 2020“.
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Usnesení č. RM 20 13 39 06
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na sportovní akci „Labský streetballový pohár –
25. ročník“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 – 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle článku
7 odst. 1 d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele, na dodržení
postupu při zadávání veřejných zakázek na zajištění sportovní akce „Labský streetballový
pohár – 25. ročník“ se spolkem Česká streetballová federace, z.s., IČO: 265 18 686,
V Holešovičkách 1443/4, Praha - Libeň, 180 00 Praha a zároveň
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na zajištění sportovní akce „Labský streetballový pohár – 25. ročník“
se spolkem Česká streetballová federace, z.s., IČO: 265 18 686, V Holešovičkách 1443/4,
Praha - Libeň, 180 00 Praha.

Ing. Jiří Anděl, CSc. v. r.
člen rady města

Jaroslav Hrouda v. r.
pověřen výkonem pravomoci
primátora města
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