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 10. května 2022
Usnesení č. RM 22 09 29 01
Rada města projednala nabídku akcionářů RRA a.s. na odkoupení akcií RRA a.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města neprojevit
dle přiloženého seznamu.

zájem

na

odkoupení

akcií

vlastněných

akcionáři

Usnesení č. RM 22 09 29 02
Rada města projednala návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 26. května 2022 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 22 09 29 03
Rada města projednala problematiku týkající se Májového plesu města dne 13.05.2022
v objektu SD Střelnice a
rozhodla
zrušit z důvodu nevhodného termínu a nezájmu veřejnosti konání Májového plesu města dne
13.05.2022 v objektu SD Střelnice.
Usnesení č. RM 22 09 29 04
Rada města projednala návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním Ing. Jiřího Anděla, CSc., primátora města, na zahraniční pracovní cestu
do Jonavy, Litva v termínu 22. - 24. června 2022.
Usnesení č. RM 22 09 30 01
Rada města projednala návrh na svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání krátkodobých
nájemních smluv v souvislosti s výkonem práva volebního a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 12 14 31 04 ze dne 21.08.2012 v plném znění a
svěřuje
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tajemníkovi magistrátu Ing. Martinu Křížovi rozhodování o uzavírání krátkodobých
nájemních smluv s jinými subjekty v souvislosti s výkonem práva volebního a
pověřuje
1. tajemníka magistrátu Ing. Martina Kříže, aby statutární město Děčín zastupoval
při podepisování krátkodobých nájemních smluv s jinými subjekty v souvislosti
s výkonem práva volebního,
2. primátora statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., k podpisu plné moci,
kterou bude zmocněn tajemník magistrátu Ing. Martin Kříž k zastupování statutárního
města Děčín při úkonech uvedených v bodě 1. tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 22 09 31 01
Rada města projednala dodatek č. 12 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s.,
Březová 402, Děčín, o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603 a
schvaluje
dodatek č. 12 ke smlouvě s Technickými službami Děčín a.s., Březová 402, Děčín,
o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603.
Usnesení č. RM 22 09 31 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce
sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4“ v předpokládané hodnotě 9 500 000,- Kč bez
DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení,
2. základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
85 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
15 % doba realizace (maximálně 200 dnů),
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo a
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS Vladimír Šoltys (Jan Pešek),
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský),
ANO Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
Změna pro Děčín Ing. Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc),
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
Magistrát města Děčín Ing. Petr Hodboď (Ing. Věra Havlová).
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Usnesení č. RM 22 09 31 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.5 ke smlouvě o dílo č. 2020-0395/OR
ze dne 03.06.2020, kterým se hodnota smlouvy zvyšuje o částku 1.994.208,61 Kč bez DPH
(2.412.992,40 Kč vč. DPH).
Usnesení č. RM 22 09 31 04
Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 202127 (SPRM) a
schvaluje
návrh na změnu složení Řídícího výboru SPRM 2021-27 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2021,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM za rok 2021,
3. návrh na úpravu karet Indikátorů č. 18, 23 a 39,
4. ukončení sledování indikátoru č. 25.
Usnesení č. RM 22 09 31 05
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem MŠ Děčín XXXI,
Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch, v předpokládané hodnotě
3.371.439,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 09 31 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Přechod
pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III, v předpokládané
hodnotě 3.921.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená z dílčích kritérií nabídková cena
80 %, doba realizace ve dnech 20 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 09 31 08
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „VZ Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov- I. a II. etapa“ a

3

rozhodla
v souladu s § 222, odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o uzavření
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2019-0048/OR ze dne 25.02.2019, kterým bude původní
částka navýšena o 2.637.320,42 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 09 31 09
Rada města projednala návrh na zavedení informačního systému KLIQ a
schvaluje
zavedení informačního systému KLIQ - sledování autodopravy, půjčování a sdílení vozidel
magistrátu.
Usnesení č. RM 22 09 31 10
Rada města projednala informace k projektu „Revitalizace Labského nábřeží“ a
rozhodla
o tom, že soutěž o návrh bude jednofázová.
Usnesení č. RM 22 09 31 11
Rada města projednala zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Výměna prosklené
štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Děčín V, v předpokládané
hodnotě 2.426.889,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu,
2. hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost složená z dílčích kritérií nabídková cena
80 %, doba realizace ve dnech 20 %,
3. výzvu k podání nabídky, formulář nabídky a návrh smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 09 31 12
Rada města projednala návrh na upgrade vstupenkového portálu “Vstupenka Děčín“ a
schvaluje
Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový
program Rezervační systém Colosseum společnosti Perfect System, s.r.o. se sídlem
Radlická 3301/68, Praha 5, 150 00.
Usnesení č. RM 22 09 31 13
Rada města projednala informace o projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany
v roce 2022 v Děčíně“ a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci: “Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022
v Děčíně“ do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace
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držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022“ s tím, že případné přijetí dotace
bude projednáno v ZM.
Usnesení č. RM 22 09 31 14
Rada města projednala možnost podání žádosti o dotaci do výzvy z programu 117 74
Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně“
do výzvy z programu 117 74 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. spolufinancování projektu „Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně“
v předpokládané min. výši 244 tis. Kč vč. DPH a
2. předfinancování projektu „Rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně“ v letošním
roce 2022 v předpokládané celkové min. výši 724 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 22 09 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2022-2026 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Zdeňku Šťastnou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2022-2026.
Usnesení č. RM 22 09 32 02
Rada města projednala v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádost člena zastupitelstva
města pana Václava Němečka k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie
dne 20.08.2022 ve 14:00 hodin v restauraci Arizona, Děčín IV-Podmokly, čp. 36, a
pověřuje
člena zastupitelstva města Děčín pana Václava Němečka provedením svatebního obřadu
dne 20.08.2022 ve 14:00 hodin v restauraci Arizona, Děčín IV-Podmokly, čp. 36, a
stanovuje,
že zastupitel města Děčín pan Václav Němeček užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 22 09 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 46/2022 – č. RO 56/2022 dle důvodové zprávy s tím, že
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů v roce 2022.
Usnesení č. RM 22 09 35 02
Rada města projednala žádost pana J. S. a paní J. Š. o poskytnutí účelové dotace
na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 114 na p. p. č. 142/9 v k. ú.
Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace panu J. S. a paní J. Š. na výstavbu čistírny odpadních
vod na p. p. č. 142/8 v k. ú. Vilsnice k rodinnému domu č.p. 114 na p. p. č. 142/9
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 22 09 37 01
Rada města projednala záměr zahájení prací na rozšíření kapacity Aquaparku Děčín
modernizací 50 m bazénu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit financování přípravy – zpracování PD, Rozšíření kapacity
Aquaparku Děčín, z rozpočtu roku 2023, v předpokládané hodnotě 6 mil. Kč.
Usnesení č. RM 22 09 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení výpůjčky části pozemku v k. ú.
Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky části pozemku p. č. 2874 v k. ú. Děčín o celkové
výměře 7 m2, za účelem umístění předzahrádky k provozovně Pizzeria Casa Mia, ul. Masná
č.p. 188/5, Děčín I, s pí Lucií Koutníkovou, IČO: 06619568, Labské nábřeží 76, Děčín XI,
dohodou ke dni 22.05.2022.
Usnesení č. RM 22 09 37 03
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 2874 v k. ú. Děčín a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 2874 v k. ú. Děčín o celkové výměře 7 m2, za účelem umístění
předzahrádky k provozovně Pizzeria Casa Mia, ul. Masná č.p. 188/5, Děčín I, pro Haljit
Agushi, IČO: 71955691, na dobu neurčitou od 23.05.2022.
Usnesení č. RM 22 09 37 04
Rada města projednala záměr přípravy a realizace rozšíření kapacity tělocvičny v objektu
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145/50, a
schvaluje
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záměr přípravy a realizace rozšíření kapacity tělocvičny v objektu Základní školy Děčín II,
Kamenická 1145/50.
Usnesení č. RM 22 09 37 05
Rada města projednala problematiku pozemků p. č. 364/2 a 365 v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zatížení části pozemku p. č. 364/2 v k. ú. Děčín věcným břemenem - služebnosti stezky
a cesty, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 364/1 v k. ú. Děčín, za cenu
dle „Zásad“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 364/2 v k. ú. Děčín
o výměře 280 m2 za účelem úpravy pozemku a výstavby parkovacích míst a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 364/2 v k. ú. Děčín
o výměře stanovené geometrickým plánem za účelem úpravy pozemku a výstavby
parkovacích míst a
neschvaluje
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 365 v k. ú. Děčín o výměře cca 40 m2
za účelem úpravy pozemku a parkování a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 365 v k. ú. Děčín
o výměře cca 40 m2 za účelem úpravy pozemku a parkování.
Usnesení č. RM 22 09 37 06
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva uložení, provozování a údržby kabelového vedení
přípojky VN (“Nová kabelová přípojka VN pro budoucí domov se zvláštním režimem
Děčín-Křešice“) na části pozemku p. č. 750 v k. ú. Křešice u Děčína a práva vstupu
na pozemek v rámci údržby, oprav a rekonstrukce zařízení pro oprávněného statutární město Děčín, od povinného - vlastníka pozemku p. č. 750 v k. ú. Křešice
u Děčína, za cenu 50 Kč/m + DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení,
provozování a údržby kabelového vedení přípojky VN (“Nová kabelová přípojka VN
pro budoucí domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice“) na části pozemku p. č. 750
v k. ú. Křešice u Děčína a práva vstupu na pozemek v rámci údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného –
vlastníka pozemku p. č. 750 v k. ú. Křešice u Děčína, za cenu 50 Kč/m + DPH.
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Usnesení č. RM 22 09 37 07
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby, opravy a demontáže
stavby „Lávka přes Labe a Ploučnici Děčín - Podmokly“ na části pozemku p. č.
3011/1 v k. ú. Děčín a práva vstupu na pozemek v rámci zřízení, provozu, údržby,
oprav a demontáže stavby pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného Povodí Ohře státní podnik, IČ 70889988, za cenu 225 Kč/m2 + DPH, minimálně
1,300,00 Kč bez DPH a
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného
břemene práva zřízení, provozování, údržby, opravy a demontáže stavby „Lávka přes
Labe a Ploučnici Děčín - Podmokly“ na části pozemku p. č. 3011/1 v k. ú. Děčín
a práva vstupu na pozemek v rámci zřízení, provozu, údržby, oprav a demontáže
stavby pro oprávněného - statutární město Děčín, od povinného - Povodí Ohře státní
podnik, IČ 70889988, za cenu 225 Kč/m2 + DPH, minimálně 1,300,00 Kč bez DPH,
a 800,00 Kč + DPH jako náhrada nákladů spojených s uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. RM 22 09 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
zatížení pozemku p. č. 2968, 1815, 2966, 1717/3, 1717/2, 1717/1 a 2959 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 22 09 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 182/9, p. č. 183/3, p. č. 183/2 a p. č. 182/1 vše k. ú. Bělá
u Děčína o výměře 46 m2 za účelem přístupu k vlastnímu objektu pro p. J. Ch. za cenu
230 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 09 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 150/3 v k. ú. Děčín
o výměře dle geometrického plánu, který bude vypracován.
Usnesení č. RM 22 09 37 12
Rada města projednala žádost TJ Spartak Boletice nad Labem, z.s., a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 43 v k. ú. Boletice
nad Labem, o výměře dle stávajícího oplocení (cca 315 m2).
Usnesení č. RM 22 09 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 85 v k. ú. Děčín Staré Město o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 400 m2).
Usnesení č. RM 22 09 37 14
Rada města projednala návrh na prodloužení nájemního vztahu na pronájem bytu a
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu na pronájem bytu č. 17 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, pro
paní K. K. za cenu 80 Kč/m2/měsíc + náklady na služby spojené s užíváním bytu na dobu
určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení za podmínky, že bude ze strany nájemkyně
zaplacena jistina ve výši dvou nájmů, a to nejdéle do 30.09.2022.
Usnesení č. RM 22 09 37 16
Rada města projednala Dohodu o zrušení smlouvy o dílo na akci "Zateplení objektů
a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152" a
schvaluje
její uzavření.
Usnesení č. RM 22 09 37 17
Rada města projednala revokaci usnesení rady města, poskytnutí bytových jednotek
Ústeckému kraji pro potřeby ubytování uprchlíků a uzavření „Smlouvy o zajištění ubytovací
kapacity“ a
schvaluje
1. revokaci části usnesení rady města č. RM 22 05 37 30 ze dne 08.03.2022, a to bodu
1. v plném znění,
2. poskytnutí volných bytových jednotek v rozsahu uvedeném v příloze materiálu
v objektech domů zvláštního určení a bytové jednotky již uprchlíky obsazené a dále
poskytnutí postupně uvolněných bytů v domech zvláštního určení dle možností
Ústeckému kraji, dle důvodové zprávy,
3. uzavření „Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity“ mezi statutárním městem Děčín se
sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, a Ústeckým krajem,
se sídlem Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na dobu určitou,
a to na dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nebo do doby poskytování
kompenzačních příspěvků pro kraje na zajištění nouzového ubytování ze strany ČR,
podle toho, která ze skutečností nastane později.

9

Usnesení č. RM 22 09 37 18
Rada města projednala návrh na
č. 19/SML3327/DSN/MAJ a

uzavření

dodatku č.

1 k darovací smlouvě

doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě
č. 19/SML3327/DSN/MAJ ze dne 21.11.2019 mezi Ústeckým krajem a statutárním městem
Děčín, kterou statutární město Děčín získalo do majetku nemovitost pozemek p. č. 1923
jehož součástí je stavba čp. 667, Benešovská ul., Děčín II-Děčín, v k. ú. Děčín, ve smyslu
změny č. II Projevy vůle odst. 2, který nově zní: Dárce převádí vlastnické právo k Předmětu
daru za podmínky, že nejpozději do 31.12.2025 bude převáděná nemovitá věc zprovozněna
pro sociální účely „azylový dům a dům pro krizové bydlení“, a že od zaházejí provozu bude
využívána pro tyto účely minimálně po dobu deseti let. Obdarovaný se zavazuje, že Předmět
daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl darován.
Usnesení č. RM 22 09 38 01
Rada města projednala výjimku z usnesení č. RM 22 05 37 03 ze dne 08.03.2022 pro
přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z usnesení rady města pro přidělení bytu zvláštního určení, Jindřichova 337,
Děčín 9, panu F. L., a to z důvodu jeho nepříznivé sociální situace.
Usnesení č. RM 22 09 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 29.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 14
o velikosti 29 m² v objektu Jindřichova 337 a
schvaluje
1. přijetí tohoto finančního příspěvku na sociální účely při umístění do bytu zvláštního
určení, do majetku města, dle důvodové zprávy,
2. uzavření smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. RM 22 09 38 03
Rada města projednala žádost organizace Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek DĚČÍN
o poskytnutí mimořádné dotace na výlety - Průhonice a Loučeň a
rozhodla
1. o poskytnutí mimořádné dotace na výlety - Průhonice a Loučeň pro organizaci Svaz
diabetiků ČR, pobočný spolek DĚČÍN, ve výši 14.000,00 Kč,
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 22 09 38 04
Rada města projednala žádost organizace Tyflocentra Ústí nad Labem, o.p.s., o poskytnutí
mimořádné dotace na činnosti Tyflocentra Ústí nad Labem, o.p.s., a
rozhodla
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1. o poskytnutí mimořádné dotace na činnosti Tyflocentra Ústí nad Labem, o.p.s.,
ve výši 6.000,00 Kč,
2. o uzavření smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 22 09 38 05
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, p.o., o vydání 1 ks bezplatné
parkovací karty pro služební vozidlo CSS Děčín, p.o., zajišťující terénní pečovatelskou
službu a další registrované služby sociálního charakteru a
schvaluje
vydání 1 ks bezplatné parkovací karty pro služební vozidlo Centra sociálních služeb
Děčín, p.o., pro rok 2022 dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 22 09 39 01
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise vyhlášeného konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců.
Usnesení č. RM 22 09 39 02
Rada města projednala Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
statutárního města Děčín za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a jejich účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021 a
schvaluje
Roční zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací statutárního města Děčín
za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a jejich účetní
závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, Mgr. Helena Králíčková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, Mgr. Iveta Mácová,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., Mgr. Martin Lána,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.,
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Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, pí Petra Hašková, DiS.,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, pí Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Ing. Miroslava Poskočilová,
Městská knihovna Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní, Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Mgr. Lenka Plicková,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, pí Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 22 09 39 03
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2022
na úseku školství a kultury:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, Mgr. Helena Králíčková,
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Mgr. Jiřina Machačková,
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, Mgr. Iveta Mácová,
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, Mgr. Olga Křivohlavá,
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, Mgr. Jaroslav Skála,
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Mgr. Jiří Brouček,
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, Mgr. Alena Čuříková,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., Mgr. Martin Lána,
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, Mgr. Vít Průša,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, Mgr. Miroslav Kettner,
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, Mgr. Karel Rajchl,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, Mgr. Věra Floriánová,
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, Mgr. Jaroslav Hauzírek,
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, pí Petra Hašková, DiS.,
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, pí Eva Drescherová,
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, Bc. Světluše Hochwalderová,
Zámek Děčín, Ing. Miroslava Poskočilová,
Městská knihovna Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek,
Městské divadlo Děčín, MgA. Jiří Trnka,
Děčínská sportovní, Ing. Igor Bayer,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
Centrum sociálních služeb Děčín, Mgr. Lenka Plicková,
na úseku životního prostředí:
Lesní úřad Děčín, Ing. Antonín Novák,
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, pí Kateřina Majerová.
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Usnesení č. RM 22 09 39 04
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, o navýšení
provozního příspěvku na rok 2022 ve výši 341 tis. Kč a
schvaluje
navýšení provozního příspěvku na rok 2022 ve výši 341 tis. Kč, který bude použit
na dofinancování ztráty z vedlejší činnosti v r. 2021.
Usnesení č. RM 22 09 39 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 57/2022, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 341 tis. Kč a navýšení výdajů § 3412 - Děčínská sportovní - navýšení příspěvku na provoz
o 341 tis. Kč na dofinancování ztráty z vedlejší činnosti v r. 2021.
Usnesení č. RM 22 09 39 06
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, příspěvková organizace, o udělení výjimky
ze schváleného ceníku a
schvaluje
udělení výjimky ze schváleného ceníku na komentované prohlídky v rámci Dne otevřených
dveří na zámku dne 04.06.2022 v době od 10:00 do 16:00 hodin pro registrované účastníky
Dne otevřených dveří.
Usnesení č. RM 22 09 39 07
Rada města projednala žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu v roce
2022 ve výši do 50.000,00 Kč a
rozhodla
poskytnout subjektům působícím v oblasti sportu individuální dotace v roce 2022 u žádostí
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. E. O. - Strongman Cup Děčín: 10.000,00 Kč,
2. P. R. - 7. ročník memoriálu J. Horehledě (lukostřelba): 10.000,00 Kč,
3. Pionýr, z.s. - 14.pionýrská skupina Aljaška, IČO: 637 82 910 - Turnaj v RINGU:
10.000,00 Kč,
4. Tělocvičná jednota Sokol Děčín, IČO: 467 97 491 - SOKOLGYM 2022: 15.000,00 Kč,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022 dle přílohy č. 5 subjektům
pracujícím v oblasti sportu v předloženém znění a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace u žádostí ve výši
nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti sportu v roce 2022 a uzavřít veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 v předloženém znění:
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1. Sportovní klub Děčín, z.s., IČO: 005 24 417 - Štafetový pohár základních škol:
8.000,00 Kč, 1. kolo 1. ligy mužů a žen: 0,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 09 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšine 330,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem tělocvičny pro:
- p. J. H., 1 hodina týdně, každé pondělí, smlouva s platností od 10.05.2022 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 22 09 39 09
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem klubovny „Hasiči“ ve středisku DDM Děčín IV, Divišova 217/8,
pro:
- Pionýr z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška, 1 hodina týdně, každé pondělí, smlouva
s platností od 10.05.2022 do 19.12.2022.
Usnesení č. RM 22 09 39 10
Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2022/2023 s účinností od 01.09.2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách MŠ Děčín XXXII, Májová 372, na počet 25 dětí ve třídě, ve čtyřech třídách MŠ
Děčín XXXII, K. H. Borovského 336, na počet 28 dětí ve třídě a v jedné třídě MŠ Děčín XXXI,
Dlouhá 112, na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 22 09 42 02
Rada města projednala návrh pojistné smlouvy č. 8849004513, týkající se přívozu v Dolním
Žlebu a
schvaluje
uzavření pojistné smlouvy č. 8849004513 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna
Insurance Group a statutárním městem Děčín na dobu od 13.05.2022 do 12.05.2023.
Usnesení č. RM 22 09 42 03
Rada města projednala návrh na bezplatnou přepravu přívozem v Dolním Žlebu po dobu
úplné uzavírky místní komunikace v Děčíně XI, ul. Labské nábřeží u viaduktu a
schvaluje
1. bezplatnou přepravu přívozem v Dolním Žlebu po dobu úplné uzavírky v Děčíně XI,
ul. Labské nábřeží u viaduktu,
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2. kompenzaci jízdného nájemci přívozu v Dolním Žlebu za bezplatnou přepravu
dle přílohy č. 1,
3. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě nájemní o pronájmu přívozu Dolní Žleb mezi
statutárním městem Děčín a Občanským sdružením Respektuj mě, týkající se
bezplatné přepravy.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

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