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 7. listopadu 2022

Usnesení č. RM 22 18 29 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku statutárnímu
městu Děčín od společnosti Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČO: 26721511, a
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ
na obnovu či doplnění hasičské výstroje a výzbroje JSDH ve výši 400.000 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 29 03
Rada města projednala návrh na smlouvu o poskytnutí služebního vozidla pro vedoucího
Střediska městských služeb Děčín a
schvaluje
smlouvu o poskytnutí služebního vozidla pro vedoucího Střediska městských služeb Děčín
pro pracovní a soukromé účely.
Usnesení č. RM 22 18 29 04
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se
sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 (dále jen Dopravní podnik města Děčína, a.s.),
odvolává
Ing. Zdeňka Machalu Ph.D.,
Ing. Rudolfa Brejšku, DiS.,
Ing. Jana Paličku z představenstva společnosti a
Mgr. Petra Látala,
Ing. Martina Kubše z dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady a
bere na vědomí
písemné upozornění Ing. Radka Kudrnáče, který je navrhován za člena představenstva
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., že je členem statutárního orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního
podniku města Děčína, a.s., a písemné upozornění Ing. Jiřího Astera a pana Radka
Dvořáka, kteří jsou navrhováni za člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města

Děčína, a.s., že jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti jako je u Dopravního podniku města Děčína, a.s., a
volí
Ing. Miroslava Šefaru,
Ing. Radka Kudrnáče,
pana Jiřího Kasla za členy představenstva společnosti a
Ing. Jiřího Astera,
pana Radka Dvořáka za členy dozorčí rady společnosti, a to ke dni 08.11.2022.
Usnesení č. RM 22 18 29 05
Rada města projednala návrh na výjimku z obecného postupu dle „Směrnice statutárního
města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města“ pro pořizování výstroje, výzbroje a ochranných prostředků členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů a
schvaluje
výjimku z obecného postupu v souladu s čl. 8 „Směrnice statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín č. 5-8 k pořizování služeb, materiálu a majetku města“
pro pořizování výstroje, výzbroje a ochranných prostředků členů jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
Usnesení č. RM 22 18 30 01
Rada města projednala návrh termínů konání rady města a termínů zasedání zastupitelstva
města v roce 2023 a po úpravě
schvaluje
termíny schůzí rady města v roce 2023 a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2023.
Usnesení č. RM 22 18 30 02
Rada města projednala návrh na zřízení Komise pro sociální problematiku a prevenci
a jmenování jejího předsedy a členů a
zřizuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro sociální problematiku
a prevenci ke dni 08.11.2022 a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 08.11.2022:
1. předsedkyni Komise pro sociální problematiku a prevenci Mgr. Bc. Kateřinu
Zimmermannovou a
2. členy Komise pro sociální problematiku a prevenci Bc. Olgu Goliášovou, DiS.,
Bc. Renatu Doležalovou, DiS., Ing. Martina Pence, MBA, Ing. Bc. Annu Lehkou,
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Mgr. Lenku Galambovou,
a Mgr. Vlastislava Hlaváče.

Ing.

Lukáše

Moudrého,

Ing.

Olgu

Vonkovou

Usnesení č. RM 22 18 31 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 20 03 31 01 ze dne
04.02.2020 v plném znění a návrh na nový „Ceník kopírovacích služeb“ poskytovaných
Magistrátem města Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 20 03 31 01 ze dne 04.02.2020 v plném znění,
2. nový „Ceník kopírovacích služeb“ poskytovaných Magistrátem města Děčín, platný
od 09.11.2022.
Usnesení č. RM 22 18 31 02
Rada města projednala žádost na stažení odběrného místa Basketbalového klubu Děčín,
z.s, na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním plynem na Českomoravské
komoditní burze Kladno pro období 01/2023 - 12/2023 a
schvaluje
stažení odběrného místa Basketbalového klubu Děčín, z.s , na zprostředkování obchodu
s elektrickou energií a zemním plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno
pro období 01/2023 - 12/2023.
Usnesení č. RM 22 18 31 03
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo a poskytování služeb
ze dne 31.01.2007 a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo a poskytování služeb ze dne 31.01.2007, týkající se
změny ceny díla - internetový Vzdělávací portál Rentel, kterým se navýší roční cena díla
o 120.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 22 18 31 04
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 2/2022 k obchodní smlouvě
č. P/0503146 a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/2022 k obchodní smlouvě č. P/0503146, týkající se aktualizace
provozních údajů, ceny a způsobu fakturace služeb technické podpory k agendovému
informačnímu systému PERM 3, kterým se navýší cena roční technické podpory o
71.400,00 Kč bez DPH, jak je uvedeno podrobně v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 22 18 31 05
Rada města projednala návrh na nákup nového služebního vozidla pro potřeby Městské
policie a
schvaluje
1. nákup nového vozidla Dacia Duster pro potřeby Městské policie,
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2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v platném znění a objednání vozidla Dacia Duster dle cenové
nabídky od společnosti Louda Auto a.s. za částku 578.842,00 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 22 18 31 06
Rada města projednala problematiku vyhlášené podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně,
a po doplnění
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
ANO - Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
VPD - Ing. Anna Lehká (Ing. Vojtěch Nádvorník),
ODS - Vladimír Šoltys (Jan Pešek),
OHK – Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
SPD – Radek Dvořák (Ing. Miroslav Šefara),
Magistrát města Děčín - Ing. Stanislav Canini (Kristýna Eichelmannová).
Usnesení č. RM 22 18 31 07
Rada města projednala problematiku vyhlášené podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII,
K.H.Borovského, a po doplnění
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
ANO - Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
VPD - Ing. Anna Lehká (Ing. Vojtěch Nádvorník),
ODS - Vladimír Šoltys (Jan Pešek),
OHK – Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
SPD – Radek Dvořák (Ing. Miroslav Šefara),
Magistrát města Děčín - Ing. Stanislav Canini (Kristýna Eichelmannová).
Usnesení č. RM 22 18 31 08
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Plavecký areál
– výměna oken ve věži tobogánu“ v celkové předpokládané hodnotě 1,1 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - 100 %,
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 18 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
statutárního města Děčín Mgr. Martina Pošty k provedení svatebního obřadu a užití
primátorské insignie a
pověřuje
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člena zastupitelstva statutárního města Děčín Mgr. Martina Poštu provedením svatebního
obřadu dne 12.11.2022 ve 13:00 hodin v Děčíně IV-Podmokly, č.p. 1569 a
stanovuje,
že zastupitel statutárního města Děčín Mgr. Martin Pošta užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
Usnesení č. RM 22 18 34 01
Rada města projednala prodloužení termínu pro realizaci akce z participativního rozpočtu a
schvaluje
prodloužení termínu pro realizaci akce „Stoupací trial Klobouk“ z participativního rozpočtu
do 30.06.2023.
Usnesení č. RM 22 18 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 220/2022 – č. RO 244/2022 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2022 o 6.594 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2022 o 6.594 tis. Kč.
Usnesení č. RM 22 18 35 02
Rada města projednala žádost manželů A. a A. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č. p. 2073 na p. p. č. 97/3 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelové dotace manželům A. a A. H. na výstavbu čistírny odpadních vod
na p. p. č. 97/2 a 96/4 v k. ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. 2073 na p. p. č. 97/3
v k. ú. Podmokly dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny
odpadních vod v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 18 35 03
Rada města projednala žádost manželů A. a A. H. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury k obytné budově č.p. 2073 na p. p. č. 97/3 v k. ú. Podmokly a
rozhodla
1. o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.357,00 Kč manželům A. a A. H. na výstavbu
technické infrastruktury na p. p. č. 91 a 97/2 v k. ú. Podmokly k obytné budově č.p.
2073 na p. p. č. 97/3 v k. ú. Podmokly dle platných Zásad,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické
infrastruktury v předloženém znění.
Usnesení č. RM 22 18 35 04
Rada města projednala informaci o usnesení Ústavního soudu ze dne 04.10.2022 čj. III.ÚS
1300/22 o odmítnutí ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu
a Krajského soudu v Brně ve věci uložení pokuty za správní delikt porušení zákona
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o ochraně hospodářské soutěže vydáním OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 22 18 37 01
Rada města projednala žádost nájemce zimního stadionu HC Děčín z.s. o souhlas s
investičním záměrem a zajištěním spoluúčasti a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. vydání souhlasu s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/39,
specifické výzvy 18/2022 Regiony SK/TJ 2022 na akci „Modernizace mantinelů
a výsledkové tabule na Zimním stadionu v Děčíně“ ze strany HC Děčín z.s.,
2. zajištění spoluúčasti statutárního města Děčín v případě kladného rozhodnutí
o přidělení dotace, a to v maximální výši 2.000.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 37 02
Rada města projednala žádost o uzavření části Via Ferraty Pastýřská stěna pro konání
sportovní akce a
schvaluje
uzavření části Via Ferraty (cest 13 - Memento, 14 - Rock Empire, 15 - Pivovarská) na dobu
max. 2 hodin v měsíci květnu 2023 (kromě termínu 20. - 21.05.2023) pro potřeby konání
sportovní akce, a to za podmínky dodržování všech ustanovení Provozního a návštěvního
řádu „Via Ferrata Pastýřská stěna“ všemi zúčastněnými.
Usnesení č. RM 22 18 37 03
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1009/1e-101/09 ze dne 11.06.2009 na pronájem
částí pozemků p. č. 1003 a 1009/1 v k. ú. Děčín o celkové výměře cca 400 m2, ve smyslu
rozšíření nájemce o paní J. V. na zahradu, a ve smyslu změny výše nájemného z původní
částky 400,00 Kč na 3.200 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 18 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 599/2 o výměře 762 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 22 18 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1756/3 v k. ú. Děčín, event.
jeho část, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v rozsahu
dle stávajícího oplocení.
Usnesení č. RM 22 18 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 320 o výměře 145 m2
a p. č. 321 o výměře 145 m2 vše v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 22 18 37 08
Rada města projednala žádost, týkající se pozemku p. č. 786/18 v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 786/18 v k. ú. Prostřední Žleb
(dle GP č. 4507, 989-129/2022 se jedná o p. č. 786/25) o výměře 175 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele J. S. a M. S. za cenu dle znaleckého posudku
o ceně obvyklé č. 2861-013/2022, tj. 35.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 18 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 469/1 (nově dle GP č. 640-200/2021
ozn. jako p. č. 469/3) v k. ú. Křešice u Děčína o výměře 108 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví, a to podíl ve výši 1/2 pro L. K. podíl ve výši
72/288 pro pí L. K. a podíl ve výši 1/4 pro p. L. M. za cenu dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé č. 1423-133/2022, tj. 48.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 18 37 10
Rada města projednala návrhy na ukončení nájemních vztahů dle nájemních smluv,
uzavřených za účelem užívání jako zahrady, sekání trávy, ke dni 31.12.2022 z důvodu
navýšení nájemného a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu:
1. pozemku p. č. 47 v k. ú. Chrochvice s paní V. Ř. pronajatého dle nájemní smlouvy
č. 47-105;
2. části pozemku p. č. 1009/1 v k. ú. Děčín s p. J. V. a L. F. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 1009/1a-101/05;
3. části pozemku p. č. 118 v k. ú. Nebočady s paní J. T. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 118b-120;
4. pozemků p. č. 353/2, 348/5 v k. ú. Prostřední Žleb s panem L. B. pronajatých
dle nájemní smlouvy č. 353/2, 348/5-109;
5. pozemku p. č. 424/1 v k. ú. Prostřední Žleb s panem M. K. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 424/1-109;
6. části pozemku p. č. 690/1 v k. ú. Prostřední Žleb s panem V. H. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 690/1a-109;
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7. pozemku p. č. 403 v k. ú. Prostřední Žleb s manžely J. a J. V. H. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 403-109/2009;
8. části pozemku p. č. 561/18 v k. ú. Prostřední Žleb s paní M. K. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 561/18a-109;
9. části pozemku p. č. 1329 a části p. p. č. 634/1 v k. ú. Prostřední Žleb s panem P. P.
pronajatých dle nájemní smlouvy č. 1329c, 634/1-109/2013;
10. pozemku p. č. 576/1 v k. ú. Prostřední Žleb s panem A. P. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 576/1-109/2010;
11. pozemku p. č. 443/1 v k. ú. Prostřední Žleb s panem V. V. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 443/1-109/2009;
12. části pozemku p. č. 1134/8 v k. ú. Bělá u Děčína s paní M. B. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 1134/8a-102;
13. pozemků p. č. 18, 19/1a 20 vše v k. ú Bělá u Děčíně s panem P. K. pronajatých
dle nájemní smlouvy č. 18, 19/1, 20-102/2019;
14. části pozemku p. č. 267/7 v k. ú Bělá u Děčíně s panem L. S. pronajatého na základě
Dohody o dočasném užívání pozemku ze dne 20.10.1993;
15. pozemku p. č. 551/2 v k. ú. Bynov s manžely S. a Z. K. a panem L. M. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 551/2-103/01;
16. části pozemku p. č. 683/57 v k. ú. Bynov s paní M. B. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 683/57a-103;
17. části pozemku p. č. 972/1 Boletice nad Labem s panem R. K. a paní F. L. pronajatého
dle nájemní smlouvy č 972/1j-118;
18. pozemku p. č. 599/2 v k. ú. Bynov s paní N. N. pronajatého dle nájemní smlouvy
č. 599/2-103;
19. pozemku p.č. 837/24 k.ú. Bynov s manžely R. a M. P. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 837/24-103/2020;
20. části pozemku p. č. 562/5 v k. ú. Bynov s panem V. T. pronajatých dle nájemní
smlouvy č. 562/5b-103/00;
21. pozemku p. č. 516 v k. ú. Bynov s panem R. L. pronajatého dle nájemní smlouvy
č. 516-103/97;
22. části pozemku p. č. 562/2 v k. ú. Bynov s panem Z. M. pronajatého dle nájemní
smlouvy 562/2b, 562/6a-103/2004;
23. části pozemku p. č. 827/3 v k. ú. Bynov s panem J. A. a paní M. A. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 827/3a-103/97;
24. pozemku p. č. 1190 v k. ú. Bynov s panem J. A. pronajatého dle nájemní smlouvy
č. 1190-103/2013;
25. části pozemku p. č. 186/3-106 v k. ú. Loubí u Děčína s paní J. R. pronajatého
dle nájemní smlouvy č. 186/3a-106;
26. pozemku p. č. 45/3 v k. ú. Chlum u Děčína s panem H. R. pronajatého dle Dohody
o dočasném užívání pozemku z dne 18.02.1992;
27. pozemku p. č. 432/2 v k. ú. Nebočady s manžely L. a M. O. pronajatého dle nájemní
smlouvy č. 432/2-120/2020.
Usnesení č. RM 22 18 37 22
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 427/6 v k. ú. Děčín-Staré Město o výměře cca 130 m2
za účelem užívání jako zahrady pro man. R. a L. H. za cenu 3.900 Kč/rok, na dobu
neurčitou.
Usnesení č. RM 22 18 37 23
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
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pronájem pozemku p. č. 1333/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 88 m2 za účelem užívání
jako zahrady pro pana P. D. za cenu 704 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 18 37 24
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín Staré Město za účelem umístění 1 reklamního pylonu s logem „Lidl“ a po úpravě
schvaluje
pronájem částí pozemků p. č. 267 a 247 v k. ú. Děčín - Staré Město o celkové výměře
cca 4,00 m2, za účelem umístění 1 reklamního pylonu s logem spol. „Lidl“, vč. prostoru pro
jeho údržbu, pro spol. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, na dobu
neurčitou, za cenu stanovenou individuálně ve výši 12.000 Kč/rok.
Usnesení č. RM 22 18 37 25
Rada města projednala žádost Basketbalového klubu Děčín z.s. o individuální dotaci
na pokrytí navýšených nákladů provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro
rok 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s., ve výši 1.246.000,00 Kč,
2. uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 20220033/OMH ze dne 14.02.2022.
Usnesení č. RM 22 18 37 26
Rada města projednala žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti WH Develop s.r.o.,
za nedodržení lhůty pro provedení „ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 - výměna fasádních výplní
- pavilon C“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 65.000,00 Kč
Usnesení č. RM 22 18 37 27
Rada města projednala žádost HC Děčín z.s. o individuální dotaci na pokrytí navýšených
nákladů provozu Zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín I pro rok 2022, a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. poskytnutí dotace pro HC Děčín z.s., ve výši 2.628.000,00 Kč,
2. uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 20220034/OMH ze dne 11.02.2022.

Usnesení č. RM 22 18 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje

9

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 665/2 v k. ú.
Prostřední Žleb dle GP, který bude vyhotoven za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 22 18 37 29
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. č. 409/1 o výměře
cca 245 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku p.č. 409/8 o výměře cca 205 m2 ve
vlastnictví města oba v k.ú. Děčín-Staré Město.
Usnesení č. RM 22 18 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku, případně jeho části, v k. ú. Podmokly, a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1650/10 o výměře 89 m2
v k. ú. Podmokly, případně jeho části, která bude oddělena GP tak, aby nedošlo k prodeji
pozemku pod chodníkem, za účelem využití zázemí k domu.
Usnesení č. RM 22 18 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1270/2 o výměře 350 m2
a pozemek st. p. č. 94/1 o výměře 358 m2 oba v k. ú. Krásný Studenec za účelem využití
zázemí k domu.
Usnesení č. RM 22 18 37 32
Rada města projednala žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
Přímá 398, Děčín XXXII, a
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2013/SBF-OMH uzavřenou mezi
statutárním městem Děčín a paní A. K. a paní M. M. formou dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor tak, že druhý nájemce bude místo paní M. M., pan J. B.
Usnesení č. RM 22 18 37 33
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín z.s. o individuální dotaci na pokrytí
navýšených nákladů provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V,
a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV, pro rok 2022 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o:
1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s., ve výši 274.000,00 Kč,
2. uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 20220035/OMH ze dne 03.02.2022.
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Usnesení č. RM 22 18 38 01
Rada města projednala a bere na vědomí informaci o záměru zajištění lékařské pohotovostní
služby v roce 2023 a
souhlasí
se spoluprací s Ústeckým krajem na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023,
a to tak, že tato bude zajištěna v celoročním provozu, a smlouvu s provozovatelem
pohotovostní ordinace v podobě zajištění závazku veřejné služby uzavře Ústecký kraj. Pak je
statutární město Děčín připraveno finančně podpořit poskytování této zdravotní služby
částkou 400 tis. Kč.
Usnesení č. RM 22 18 38 02
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
o vydání 16 ks bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla zajišťující terénní
pečovatelskou službu a další registrované služby sociálního charakteru a
schvaluje
vydání 16 ks bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace, pro rok 2023 dle důvodové zprávy a přílohy.
Usnesení č. RM 22 18 38 03
Rada města projednala žádost Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o., IČO: 61985881,
o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,00 Kč na společenské a volnočasové aktivity
uživatelů této sociální služby a
rozhodla
o neposkytnutí finančního daru na společenské a volnočasové aktivity uživatelů Domova pro
seniory Radkova Lhota, p.o., IČO: 61985881, ve výši 4.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 38 04
Rada města projednala žádost Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
o udělení souhlas zřizovatele s pořízením investičního majetku, a to zánovní multifunkční
velkokapacitní tiskárny Canon IR Advance C353i a nové průmyslové lednice NORDline UR
600 FS z investičního fondu a
souhlasí
s pořízením investičního majetku, a to tiskárny Canon IR Advance C353i v hodnotě
48.388,00 Kč vč. DPH a průmyslové lednice NORDline UR 600 FS v hodnotě maximálně
50.000,00 Kč včetně DPH z investičního fondu.
Usnesení č. RM 22 18 39 01
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace, a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 v celkové výši 40.971,00 Kč.
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Usnesení č. RM 22 18 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s realizací projektu v rámci OP Jan Amos Komenský, výzva
č. 02_22_002 - Šablony pro ZŠ a MŠ I a
souhlasí
s realizací projektu z operačního projektu Jan Amos Komenský ve výši 4.066.766,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem klubovny a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem klubovny „Hasiči“ ve středisku Divišova pro:
- Pionýr, z.s. - 14. pionýrská skupina Aljaška, IČO: 63782910: pronájem klubovny 2
hodiny týdně (čtvrtek), smlouva s platností od schválení žádosti radou města do 30.06.2023.

Usnesení č. RM 22 18 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem tělocvičny a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem tělocvičny pro:
- Self Defense Division z.s.: semináře a výuka sebeobrany, pronájem tělocvičny 2 hodiny
týdně (středa, neděle), smlouva s platností od 09.11.2022 - 30.06.2023.
Usnesení č. RM 22 18 39 05
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu o zapojení do výzvy „Podpory aktivních týmů hokejbalu“
v rámci dotačního programu Českomoravského svazu hokejbalu a
souhlasí
se zapojením do výzvy „podpory aktivních týmů hokejbalu“ v rámci dotačního programu
Českomoravského svazu hokejbalu, a to 1) „Mládežnický set ČMSHb“ se spoluúčastí
žadatele cca 25 % nákladů a 2) „Tréninkové minimantinely“ se spoluúčastí žadatele
cca 30 % nákladů.
Usnesení č. RM 22 18 39 07
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, na vyřazení
movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku fotometru Palintest PT 7000, rok pořízení 2001, pořizovací cena
73.407,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 39 08
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, a
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schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2022 v celkové výši 1.261.161,40 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 39 09
Rada města projednala úpravu limitu mzdových prostředků v
zainteresovanosti na rok 2022 u následujících příspěvkových organizací:
Městská knihovna Děčín, p.o., K. Čapka 1441/3, Děčín I, IČ: 006 73 692,
Městské divadlo Děčín, p.o., Teplická 75, Děčín IV, IČ: 006 73 692, a

rámci

hmotné

schvaluje
změnu limitu mzdových prostředků v rámci hmotné zainteresovanosti na rok 2022 ve výši:
• Městská knihovna Děčín, p.o., K. Čapka 1441/3, 405 02, Děčín I, IČ: 006 73 692,
12.798.000,00 Kč,
• Městské divadlo Děčín, p.o., Teplická 75, Děčín IV, IČ: 006 73 692, 6.715.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 22 18 39 10
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 245/2022, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 739 tis. Kč a zvýšení výdajů § 3314 - Městská knihovna Děčín - navýšení příspěvku
na provoz o 508 tis. Kč a § 3311 - Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz
o 231 tis. Kč z důvodu pokrytí nákladů na platy zaměstnanců.
Usnesení č. RM 22 18 39 11
Rada města projednala oznámení ředitele/ředitelky:
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení 1 volného dne pro žáky uvedených základních škol v termínu 18.11.2022
z technických a organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 22 18 39 12
Rada města projednala oznámení ředitele:
Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení 2 volných dnů pro žáky uvedených základních škol v době od 24.10.2022
do 25.10.2022 z technických a organizačních důvodů.
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Usnesení č. RM 22 18 39 13
Rada města projednala oznámení ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
vyhlášení 1 volného dne pro žáky ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, v termínu 25.10.2022
z organizačních důvodů.
Usnesení č. RM 22 18 39 14
Rada města projednala informaci ředitele/ředitelky:
Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace,
Základní školy Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace,
Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace,
Základní škoy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace, a
bere na vědomí
přerušení provozu školních družin uvedených základních škol v době podzimních prázdnin
v době od 26.10.2022 do 27.10.2022.
Usnesení č. RM 22 18 39 15
Rada města projednala žádost Soukromé základní školy a mateřské školy Svět,
Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín, o souhlas s navýšením kapacity na 120 žáků pro 1. a 2.
stupeň základní školy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o vydání stanoviska: Statutární město Děčín nemá námitek
k navýšení kapacity Soukromé základní školy a mateřské školy Svět na 120 žáků pro 1. a 2.
stupeň základní školy.
Usnesení č. RM 22 18 42 01
Rada města projednala návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku za účelem umístění
přístavního můstku v Dolním Žlebu a
revokuje
usnesení č. RM 22 17 42 02 ze dne 11.10.2022 v plném znění a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Dolní
Žleb za účelem umístění přístavního můstku mezi Povodím Labe, státním podnikem,
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČO: 70890005, a statutárním městem
Děčín za cenu 25 970,00 Kč za kalendářní rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 22 18 42 02
Rada města projednala návrh Dohody o narovnání a
schvaluje
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uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Děčín a společností Signify
Commercial Czech Republic s.r.o., IČ: 04264240, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00
Praha 5.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Ing. Jan Skalický v. r.
náměstek primátora
pro rozvoj města a IT
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