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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2022

Usnesení č. RM 22 11 29 01
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
informaci o konání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s.,
dne 16.06.2022 a
ponechává
hlasování v dispozici zástupce města.
Usnesení č. RM 22 11 29 02
Rada města projednala Dohodu o spolupráci s Českým Švýcarskem, o. p. s., Křinické nám.
1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, která se vztahuje k členství města v Destinačním fondu
Českého Švýcarska a vzájemné spolupráci obou stran a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o spolupráci dle přílohy usnesení.
Usnesení č. RM 22 11 29 03
Rada města projednala návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 30. června 2022 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 22 11 29 04
Rada města projednala návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a po úpravě
souhlasí
s vysláním Ing. Anny Lehké, náměstkyně primátora pro rozvoj města a sociální věci,
a pí Jitky Flachsové, členky zastupitelstva města, na zahraniční pracovní cestu do
Belchatówa, Polsko, v termínu 24.-27.06.2022.

Usnesení č. RM 22 11 29 06
Rada města projednala návrh na podání žádosti Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
celkem 634.371,00 Kč na krytí prvotních nákladů, které vznikly v souvislosti
se zabezpečením pomoci uprchlíkům z území Ukrajiny a
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ústeckému kraji, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 ve výši celkem 634.371,00 Kč na krytí
prvotních nákladů, které vznikly v souvislosti se zabezpečením pomoci uprchlíkům z území
Ukrajiny, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 22 11 29 07
Rada města projednala návrh na uskutečnění kulturní akce Mezinárodní hudební festival
a 100 let plavby v Děčíně a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 8 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města dle čl. 8, odst. 1., písm. e) pro akci „Mezinárodní hudební festival a 100 let plavby
v Děčíně“ v roce 2022 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 11 31 01
Rada města projednala přijetí dotace na akci „Pohádková kašna na Masarykově náměstí
v Děčíně“ z dotačního titulu Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí dotace na akci „Pohádková kašna na Masarykově náměstí
v Děčíně“ z dotačního titulu Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2022.
Usnesení č. RM 22 11 31 03
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce MK
ul. Resslova“ a
rozhodla
v souladu s § 124 odst. 2 ZZVZ o vyloučení účastníka DC AVEX s.r.o., IČO 61535231
se sídlem Skalice u České Lípy 1, SKALICE U ČESKÉ LÍPY, pro neposkytnutí součinnosti
před podpisem smlouvy a zároveň
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky z důvodu zaniklé účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli
po jeho vyloučení dle § 127 odst. 2 písm. b) a následně
schvaluje
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1. opětovné vyhlášení veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 8.400.000,00 Kč bez
DPH,
2. druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení,
3. základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
80 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
20 % doba realizace (maximálně 200 dnů),
4. 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 Jan Vančura (Ing. Stanislav Canini).
Usnesení č. RM 22 11 31 04
Rada města projednala aktualizaci projektových 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
v rámci projektu „MAP III rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín“.
Usnesení č. RM 22 11 31 05
Rada města projednala vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města v příslušných
letech realizace na strategické projekty města Děčína a jejich předložení do programových
rámců ITI UChA a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města v příslušných
letech realizace na tyto strategické projekty a jejich předložení do programových rámců ITI
UChA.
Usnesení č. RM 22 11 31 06
Rada města projednala návrh České pošty, s. p., na zrušení 4 ks poštovních schránek
ve městě Děčín v ul. Teplická 350/52 v části Podmokly, v ul. Teplická 155/133 v části Dolní
Oldřichov, v ul. Kosmonautů 172 v části Březiny a v ul. Vítězství 81 v části Křešice a
schvaluje
zrušení 4 ks poštovních schránek ve městě Děčín v ul. Teplická 350/52 v části Podmokly,
v ul. Teplická 155/133 v části Dolní Oldřichov, v ul. Kosmonautů 172 v části Březiny
a v ul. Vítězství 81 v části Křešice.
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Usnesení č. RM 22 11 31 07
Rada města projednala informace o projektu „Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží“ a
schvaluje
výjimku z postupu v rámci Směrnice č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
schvaluje
zadání zakázky firmě SPF GROUP s.r.o., IČO: 25492781 se sídlem Bezděchova 99/6,
400 01 Ústí nad Labem na koordinaci přípravy rozvojové zóny Děčín - východní nádraží
na částku 400 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 11 31 08
Rada města projednala problematiku dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2019-0048/OR
na realizaci akce „Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa“ a
schvaluje
znění dodatku č. 5, který obsahuje nápravu administrativní chyby.
Usnesení č. RM 22 11 32 01
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
pana Václava Němečka k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie dne
22.07.2022 ve 13:00 hodin na zámku Děčín a
pověřuje
zastupitele města Děčín pana Václava Němečka provedením svatebního obřadu dne
22.07.2022 ve 13:00 hodin na zámku Děčín a
stanovuje,
že člen zastupitelstva města Děčín pan Václav Němeček užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 22 11 34 01
Rada města projednala návrh odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., a
ukládá
příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o., IČ 00078921,
odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 700.000,00 Kč z fondu investic do 17.06.2022.
Usnesení č. RM 22 11 35 01
Rada města projednala návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021
včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2021 a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2021,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021, na základě vyjádření
auditora TOP AUDITING, s. r. o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. RM 22 11 35 02
Rada města projednala žádost paní D. Š. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod k rodinnému domu č. p. 252 na st. p. č. 637 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace paní D. Š. na výstavbu čistírny odpadních vod na p. p. č.
397/5, 1149, 400/4 a 1286/4 v k. ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. 252 na st.
p. č. 637 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 22 11 35 03
Rada města projednala žádost manželů J. a H. M. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k obytné budově č. p. 170 na st. p. č. 952 v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace ve výši 86.829,00 Kč manželům J. a H. M. na výstavbu
technické infrastruktury na p. p. č. 1216 a 918/27 v k. ú. Horní Oldřichov k obytné
budově č.p. 170 na st. p. č. 952 v k. ú. Horní Oldřichov dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 11 35 04
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace manželům J. a V. H. na výstavbu čistírny odpadních vod k
rodinnému domu č.p. 70 na st. p. č. 52 v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace ze dne 21.04.2021 evid. č. 2021-0266/OE s manželi J. a V. H. v
předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 11 35 05
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 80/2022 – č. RO 89/2022 dle důvodové zprávy s tím,
že nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů v roce 2022.
Usnesení č. RM 22 11 35 06
Rada města projednala žádost pana J. S. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení
nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájem bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávku za poplatek
z prodlení ve výši 35.256,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 11 37 01
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 427/1 (nově dle GP č. 992-292/2021
ozn. jako p. č. 427/12 o výměře 5 m2) v k. ú. Děčín-Staré Město se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Bytové družstvo Žerotínova 355/44, Žerotínova 355/44, 405 02
Děčín III-Staré Město, IČO 27282562 za cenu dle znaleckého posudku pro ocenění cenou
obvyklou č. 1381-091/2022, tj. 4.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 02
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 342 (nově dle GP č. 856-318/2020
ozn. jako p. č. 342/2 o výměře 59 m2 a st. p. č. 656 o výměře 3 m2) v k. ú. Březiny u Děčína
se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Z. F. za cenu dle znaleckého posudku pro
ocenění cenou obvyklou č. 1380-090/2022, tj. 22.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1218/1 v k. ú. Horní
Oldřichov a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1218/1 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 22 11 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 332/1 v k. ú. Křešice
u Děčína o vým. 262 m2.
Usnesení č. RM 22 11 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 357 o výměře 59 m2 a části pozemku
p. č. 1391/19 (nově dle GP č. 934-211/2021 ozn. jako p. č. 1391/56) o výměře 154 m2 vše
v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a M. D. za cenu dle
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1373-083/2022, tj. 80.000,00 Kč + ostatní náklady,
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 1391/19 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem
práva vedení veřejného osvětlení, přístupu, údržby, oprav a rekonstrukce pro vlastníka sítě
bezúplatně.
Usnesení č. RM 22 11 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 620 (nově dle GP č. 968-42/2022
ozn. jako p. č. 620/2) v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 26 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. R. Š. za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1375085/2022, tj. 8.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 44/4 (nově dle GP č. 949-25/2022
ozn. jako p. č. 44/12) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 402 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím pro p. D. T. za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1376086/2022, tj. 144.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 3 120 m2
za účelem užívání na zahradu pro p. M. Š. a R. Š. za cenu 21.120 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 11 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 683/5 - 103 ze dne 11.07.1994 na pronájem
pozemku p. č. 683/5 v k. ú. Bynov o výměře 100 m2, ve smyslu rozšíření nájemce o pana
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J. B. na zahradu, a ve smyslu změny výše nájemného z původní částky 105,00 Kč/rok na
3.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 11 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 391a108/2021 (po dokončení realizace stavby SVS a.s., Teplice „DC 007 268 Děčín XI odstranění výusti DC 06“) a
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 391a-108/2021, uzavřené dne 17.08.2021
mezi statutárním městem Děčín a spol. KOMASTAV DS s.r.o., Revoluční 551/6, Ústí
nad Labem, ke dni 08.06.2022.
Usnesení č. RM 22 11 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1575/2 v k. ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 145 m2).
Usnesení č. RM 22 11 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1618 o výměře 12 m2 a p. č. 53/24
o výměře 650 m2 vše v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro manžele P. a V. L. za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 1378-088/2022, tj.
220.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 15
Rada města projednala nabídku paní Z. F. na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 489/2 o výměře 3 761 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb, od paní Z. F. se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 752.200.00 Kč
+ ostatní náklady.

Usnesení č. RM 22 11 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a prodej pozemků v k. ú.
Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 21 14 37 34 ze dne 24.08.2021, týkající se prodeje
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění, a
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doporučuje
zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 195 o výměře 761 m2 a části pozemku p. č. 216/5
(dle GP č. 815-169/2021 se jedná o p. č. 216/5 o výměře 378 m2), vše v k. ú. Bělá u Děčína,
formou dohadovacího řízení, s výchozí kupní cenou 311.000,00 Kč + ostatní náklady s tím,
že budoucí kupující bere na vědomí, že pozemky dělí vodní tok.
Usnesení č. RM 22 11 37 17
Rada města projednala záměr zveřejnění pronájmu nebytového prostoru a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor – sklad v domě zvláštního určení
Přímá 397, Děčín XXXII, o ploše 26,10 m2, na dobu neurčitou, za nájemné dle „Zásad“,
tj. 2.175 Kč/měs. + úhrada nákladů za služby.
Usnesení č. RM 22 11 37 18
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 415/2 trv. trav. porost, o výměře 54 m2
v k. ú. Březiny u Děčína z vlastnictví p. K. K. a manželů O. a E. K. do vlastnictví města za
cenu dle znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 11 37 19
Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu dle nájemní smlouvy
č. 165/2,162/4-112/2000 k pozemkům v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku p. č. 165/2, p. č. 162/4 v k. ú. Dolní Žleb
dle nájemní smlouvy č. 165/2,162/4-112/2000 ze dne 04.11.2002 uzavřené mezi městem
Děčín a Občanským sdružením „Dolní Žleb“, Děčín XIV-Doní Žleb čp.25, 40502 Děčín,
ke dni 08.06.2022.
Usnesení č. RM 22 11 37 20
Rada města projednala materiál o překládkách distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v majetku ČEZ Distribuce, a.s., v rámci plánované stavby „Děčín Revitalizace veřejných prostranství – místní část Bynov“ a
rozhodla
1. o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120085578,
2. o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120085583,
3. o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120085576,
4. o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120085589,
5. o uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120085579,
6. o realizaci budoucích překládkách distribučního zařízení v rámci plánované stavby,
to vše dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 22 11 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 22 07 37 13 ze dne 12.04.2022, týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Podmokly v plném znění z důvodu odstoupení ze strany
žadatele.
Usnesení č. RM 22 11 37 22
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zřízení věcného břemene práva uložení, provozování a údržby veřejného osvětlení na části
pozemku p. č. 3697/3 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na pozemek v rámci údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení pro oprávněného – statutární město Děčín, od povinného - vlastníka
pozemku p. č. 3697/3 v k. ú. Podmokly – DELFI spol. s r.o., IČ 46708316, Ovocná 84/5,
Děčín V - Rozbělesy, za cenu 2.803,00 Kč, kterou uhradí investor stavby “Silnice I/62 Děčín Vilsnice“.
Usnesení č. RM 22 11 37 23
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. p. č. 572 v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce výtahu a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 143 a vlastníka
pozemku st. p. č. 144 oba v k. ú. Dolní Žleb, za cenu 10.000,00 Kč + DPH a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na zatížení části pozemku p. p. č. 572 v k. ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce výtahu a práva vstupu a vjezdu
na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto
zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 143 a vlastníka
pozemku st. p. č. 144 oba v k. ú. Dolní Žleb, za cenu 10.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 22 11 37 26
Rada města projednala návrh smlouvy na zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění vodovodního
a kanalizačního řadu na pozemku p. č. 1573/2 v k. ú. Horní Oldřichov mezi povinným Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988 a oprávněným - Severočeskou vodárenskou
společností a.s., za jednorázovou částku 16.975,00 Kč + DPH, kterou uhradí statutární
město Děčín, jako investor stavby.
Usnesení č. RM 22 11 37 27
Rada města, v návaznosti na písemnost manželů Ch. projednala problematiku prodeje a
výkupu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
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schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 22 03 37 11 ze dne 08.02.2022 v části
doporučující prodej pozemků z původního textu: „... za cenu dle Zásad, tj. dle znaleckého
posudku o ceně obvyklé + ostatní náklady“ na nový text: „... za cenu 100 Kč/m2 + ostatní
náklady“, dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 22 02 04 07 ze dne 24.02.2022 v části schvalující prodej pozemků z původního textu:
„... za cenu dle Zásad, tj. dle znaleckého posudku o ceně obvyklé + ostatní náklady“ na nový
text: „... za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 11 37 28
Rada města, v návaznosti na písemnost manželů Ch. projednala problematiku prodeje a
výkupu pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 22 03 37 13 ze dne 08.02.2022, v části
doporučující výkup pozemků z původního textu: „... za cenu dle Zásad, tj. dle znaleckého
posudku o ceně obvyklé + ostatní náklady“ na nový text: „... za cenu 100 Kč/m2 + ostatní
náklady“, dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 22 02 04 09 ze dne 24.02.2022 v části schvalující výkup pozemků z původního textu:
„... za cenu dle Zásad, tj. dle znaleckého posudku o ceně obvyklé + ostatní náklady“ na nový
text: „... za cenu 100 Kč/m2 + ostatní náklady“, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 22 11 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Jindřichova 337, Děčín 9, paní B. D.,
a to z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 22 11 38 02
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Jindřichova 337, Děčín 9, panu Z. M.,
a to z důvodu cizího státního občanství.
Usnesení č. RM 22 11 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení a
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schvaluje
výjimku z pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení, Krásnostudenecká 1362/104A,
Děčín 6, panu J. M., a to z důvodu trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 22 11 38 04
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2022.
Usnesení č. RM 22 11 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2022/2023 s účinností od 01.09.2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třech
třídách Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, na počet 25, 26 a 27 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 22 11 39 02
Rada města projednala žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury pro rok 2022
ve výši do 50.000,00 Kč subjektu působícímu v oblasti kultury a
rozhodla
poskytnout individuální dotaci subjektu působícímu v oblasti kultury pro rok 2022 u žádosti
ve výši do 50.000,00 Kč:
1. Paní M. R., Tančírna v Děčíně: 15.000,00 Kč
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 3 o poskytnutí dotace subjektu působícímu
v oblasti kultury v předloženém znění a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města poskytnout mimořádnou individuální dotaci subjektu působícímu
v oblasti kultury pro rok 2022 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč:
1. Pivovar Nomád s.r.o., IČ: 058 57 244, Malé divadelní léto 2022: 30.000,00 Kč
a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 4 o poskytnutí dotace subjektu působícímu
v oblasti kultury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 11 39 03
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Děčín XXXII,
Míru 152, příspěvková organizace, a
stanovuje
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plat Mgr. Jaroslavu Hauzírkovi, řediteli Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.07.2022.
Usnesení č. RM 22 11 39 04
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova
178/12, příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2022/2023 s účinností od 01.09.2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v jedné
třídě Mateřské školy Děčín X, Saská 259/40, na počet 28 dětí ve třídě a v jedné třídě
Mateřské školy Děčín XVII, Srní 97, na počet 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 22 11 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 v celkové výši 30.715,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 11 39 06
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu TJ Union Děčín –
spolek, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu TJ Union Děčín spolek, IČ: 467 97 777, Teplická 312, Děčín IX-Bynov, 405 02 Děčín, do výše 296.726,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 11 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. Paní M. R. - Taneční kurzy v Děčíně: 20.000,00 Kč,
2. Self Defense Division, z.s., IČO: 03649372 - Běh na podporu Vojenského fondu
solidarity a Nadace policistů a hasičů: 20.000,00 Kč,
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022 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 v předloženém znění:
1. Fotbalová akademie Petra Voříška, IČO: 22893849 - Sportovní kempy v Děčíně:
0,00 Kč, BeStrong Man závody v Děčíně: 20.000,00 Kč,

13

2. Sportovní klub Děčín, z.s., IČO: 00524417 - MS veteránů v atletice - Tampere:
10.000,00 Kč, 25. ročník mezinárodního turnaje KUBO CUP: 23.000,00 Kč,
3. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s., IČO: 00527076 - Žádost o mimořádnou
okamžitou pomoc s úhradou provozních nákladů sportovního zařízení SKDM:
0,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 11 39 08
Rada města projednala návrhy ředitelů škol v Děčíně na ocenění nejlepších žáků, nadaných
žáků a talentů a
rozhodla
1. o udělení dárkového poukazu na nákup zboží v hodnotě 1.000,00 Kč v internetovém
obchodě Alza.cz dle vlastního výběru nominovaným žákům v kategorii A - ŽÁK
ROKU:
ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace:
- N. J., 5.B
- K. M., 9.B
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace:
- T. Š., 9. třída
- Š. M., 9. třída
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace:
- N. A., 9.A
- D. V., 9.A
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace:
- N. T., 9.A
- M. J., 8.B
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace:
- G. B. L., 7.B
- K. P., 7.C
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace:
- H. A., 9.A
- Ú. R., 9.A
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace:
- P. N., 9.B
- N. M., 8.C
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace:
- B. B., 9.B
- Ž. Š., 9.A
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace:
- V. A., 9.A
- F. T., 9.A
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace:
- M. B., 7. třída
- M. A., 9. třída
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace:
- H. V., 8.B
- T. F., 5.A
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace:
- K. V., V4A
- B. V., V2A
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace:
- B. A., 3. třída
Křesťanská základní škola Nativity:
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- P. J., 8. třída
2. o udělení dárkového poukazu na nákup zboží v hodnotě 2.000,00 Kč v internetovém
obchodě Alza.cz dle vlastního výběru nominovaným žákům v kategorii B - OCENĚNÍ
NADÁNÍ A TALENTŮ:
ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace:
- M. O., 9.B, 3. místo v krajském kole olympiády v AJ
Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková
organizace:
- H. J., přímý postup z krajského kola na celostátní přehlídku v oboru dětského
divadla a recitace
3. o udělení dárkového poukazu na nákup zboží v hodnotě 4.000,00 Kč v internetovém
obchodě Alza.cz dle vlastního výběru nominovaným žákům v kategorii B - OCENĚNÍ
NADÁNÍ A TALENTŮ:
Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková
organizace:
- M. A., 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži
- B. V., 2. místo v celostátním kole ve hře na saxofon.
Usnesení č. RM 22 11 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková
organizace, o schválení zřízení pracovní pozice na zajištění dohledu na školním hřišti a
schvaluje
zřízení pracovní pozice na zajištění dohledu na školním hřišti ZŠ Děčín XXXII, Míru 152,
v období od 25.06.2022 do 28.09.2022, pouze o víkendech a svátcích, hrazené
ze schváleného příspěvku zřizovatele.
Usnesení č. RM 22 11 39 10
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o.,
o udělení výjimky z obecného postupu pro zadávání veřejných zakázek dle Směrnice
č. PO/102-1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na pronájem tribuny
od Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o., ve výši 67.264,00 Kč bez DPH a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. PO/102-1 na pronájem tribuny od Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost, s.r.o., ve výši 67.264,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 11 39 11
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 90/2022, tj. snížení výdajů ORJ 039 - provozní výdaje
o 100 tis. Kč a navýšení výdajů § 3311 - Městské divadlo Děčín, p. o., o 100 tis. Kč
na pořádání letního kina.
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Usnesení č. RM 22 11 42 01
Rada města projednala žádost firmy KOUTECKÝ s.r.o., Družby 1413, 419 01 Duchcov,
IČ: 63147084, o úpravu smluvních podmínek týkajících se trvalého prominutí smluvní
odměny ve výši 43.500 Kč/rok za umístění charitativních kontejnerů na textil ve městě a
neschvaluje
žádost firmy KOUTECKÝ s.r.o., Družby 1413, 419 01 Duchcov, IČ: 63147084, o úpravu
smluvních podmínek týkajících se trvalého prominutí smluvní odměny ve výši 43.500 Kč/rok
za umístění charitativních kontejnerů na textil ve městě.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Bc. Tomáš Brčák v. r.
náměstek primátora
pro realizaci staveb, oprav a „smart city“
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