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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 17. schůze rady města konané dne 19. října 2021

Usnesení č. RM 21 17 30 01
Rada města projednala návrh na jmenování člena Komise sociální a zdravotní a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Pence, MBA, členem Komise sociální
a zdravotní ke dni 19.10.2021.
Usnesení č. RM 21 17 30 02
Rada města projednala žádost o ukončení členství Mgr. Bc. Ivany Poschové v Komisi sociální
a zdravotní a Školské komisi a
odvolává
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Bc. Ivanu Poschovou z funkce členky:
1. Komise sociální a zdravotní ke dni 19.10.2021.
2. Školské komise ke dni 19.10.2021.
Usnesení č. RM 21 17 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2021-2025 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit paní Hanu Horákovou do funkce přísedícího Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2021-2025.
Usnesení č. RM 21 17 33 01
Rada města projednala výjimku z obecného postupu dle Směrnice č. 5-8 „K pořizování služeb,
materiálu a majetku města“ pro uzavření Smlouvy o spolupráci při průběžné a úplné
aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín v období 2021
- 2024 se společností T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové a tuto
schvaluje
ve smyslu důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 21 17 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 179/2021 – č. RO 187/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 4.284 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 4.284 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 17 36 01
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
s názvem „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“ zadávané v otevřeném nadlimitním
řízení a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky účastníkovi, který jako jediný podal nabídku s nabídkovou cenou
ve výši 5.999.700,00 Kč bez DPH, THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička,
IČO: 46508147.
Usnesení č. RM 21 17 36 03
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.10.2021
k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, V. etapa“ v předpokládané hodnotě 6.664.769,00 Kč
bez DPH a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi ZEMPRA DC s.r.o., se sídlem Vítězství 460, DĚČÍN 32,
IČO 25480065 v celkové nabídkové ceně 5.842.487,90 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 17 36 04
Rada města projednala problematiku kontroly projektu s názvem Zámek Děčín – kulturně
společenské centrum, který byl administrován v roce 2009 externí firmou a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 21 17 36 05
Rada města projednala problematiku k projektu Efektivní úřad Děčín, realizovaného v letech
2011 - 2014 a
bere na vědomí
navržený postup advokátní kanceláře Narcis Tomášek & partneři, včetně podání kasační
stížnosti dne 15.10.2021.
Usnesení č. RM 21 17 36 06
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce
s názvem „Strategie odpadového hospodářství“ s předpokládanou hodnotou 1 mil. Kč bez
DPH a
schvaluje
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1. vyhlášení této zakázky v podlimitním otevřeném řízení;
2. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy;
3. hodnotící kritéria - 30 % nabídková cena v Kč bez DPH, 25 % technická úroveň
účastníka na základě již zpracované obdobné zakázky, 15 % realizační tým, 10 %
termín realizace max. však 180 dnů,
4. hodnocení dvouobálkovou metodou - nejprve proběhne vyhodnocení technické úrovně
účastníka prostřednictvím externí osoby, a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD - Ing. Valdemar Grešík (Mgr. Martin Pošta),
ODS - Petr Šošško (Jiří Čečrle),
Piráti – Martin Strnad (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. Michaela Lažanská (Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 17 37 01
Rada města projednala žádost o prodej bytové jednotky č. 789/2 v budově č.p. 789,
ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 789/2 v budově č.p. 789, ul. Krokova,
Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 715/4363 na společných částech budovy
č.p. 789 a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín, pro manžele J. a A. D.
za cenu ve výši 338.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1177-082/2020 ze dne 20.11.2020
znalce Ing. Zdeňka Ješety + ostatní náklady spojené s převodem + náklady vynaložené
na řešení oprav či havárií.
Usnesení č. RM 21 17 37 02
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín-Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 439/1 o výměře dle GP,
který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín-Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 442 v k. ú. Děčín-Staré
Město.
Usnesení č. RM 21 17 37 03
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 37 o vým. 96 m2 a p. č. 38 o vým. 172 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví společnosti
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Hradecká zemědělská s. r. o., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové,
do majetku města, za cenu 10.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 17 37 04
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1666/39 v k. ú. Podmokly, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví pí E. H. do majetku města, za cenu 1,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 21 17 37 05
Rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k. ú. Podmokly
do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 416/1 o vým. 236 m2, p. č. 416/6 o vým.
248 m2, p. č. 416/7 o vým. 105 m2, p. č. 416/8 o vým. 162 m2 a p. č. 416/9 o vým. 54 m2 vše
v k. ú. Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Usnesení č. RM 21 17 37 06
Rada města projednala návrh na propachtování pozemku v k. ú. Nebočady a
schvaluje
propachtování pozemku p. č. 490/10 k. ú. Nebočady o výměře 824 m2 pro p. Y. H. z důvodu
využití pro zemědělské účely, za cenu 989 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 17 37 07
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 768/2 v k. ú. Bynov
o výměře 701 m2.
Usnesení č. RM 21 17 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 2550 v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2550 v k. ú. Podmokly
o výměře 1 681 m2.
Usnesení č. RM 21 17 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 44/4 v k. ú. Březiny
u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 47/1 o výměře 250 m 2 a p. č.
44/5 o výměře 1 160 m2 vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 21 17 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1811/1 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 500 m2).
Usnesení č. RM 21 17 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 336 o výměře cca 720 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu, pro
pana K. Z. a paní M. L. za cenu 5.760 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 17 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 21 06 37 15 ze dne 23.03.2021 v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. zatížení částí pozemků p. p. č. 1149/1 a p. p. č. 340/1 oba v k. ú. Prostřední Žleb
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení
energetické distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše
uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“, tj. 2.000,00 Kč +
DPH a
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. p. č. 1149/1 a p. p. č. 340/1 oba v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické
distribuční soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené
pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad, tj. 2.000,00 Kč +
DPH“.
Usnesení č. RM 21 17 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a
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schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 21 10 37 07 ze dne 15.05.2021 v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. zatížení části pozemku p. č. 2923 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“, tj. 2.000,00 Kč + DPH a
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2923 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“, tj. 2.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 17 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 21 14 37 31 ze dne 24.08.2021 v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. zatížení části pozemku p. č. 1281/1 v k. ú. Březiny u Děčína 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“, tj. 2.000,00 Kč + DPH.
Usnesení č. RM 21 17 37 15
Rada města projednala návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 174 jehož součástí je stavba Děčín I-Děčín,
č.p. 347 Tyršova ul., pozemku p. č. 175 o výměře 287 m2, vše v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Hájek - GPH akciová společnost, Antala Staška
2027/79, Praha 4, za nabídkovou cenu 35.000.000,00 Kč do vlastnictví statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 21 17 37 16
Rada města projednala návrh na využití předkupního práva dle Kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení věcného práva ze dne 05.12.1996 na výkup pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 86/1 o výměře 287 m2 v k. ú. Děčín
z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 za nabídkovou cenu 75.000,00 Kč do vlastnictví statutárního města Děčín
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Usnesení č. RM 21 17 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Folknáře a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 21 10 37 06 ze dne 25.05.2021 v plném znění
z důvodu nových skutečností a
2. zatížení části pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Folknáře 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“, tj. 2.000,00 Kč + DPH a
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Folknáře 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, tj. 2.000,00 Kč + DPH“.
Usnesení č. RM 21 17 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2995 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2995 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 17 37 19
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 2959 v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 2959 v k. ú. Děčín 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“.
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Usnesení RM 21 17 37 20
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 1222 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční
soustavy včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky
za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1222 v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 21 17 37 23
Rada města projednala žádost pana Petra Kumstáta, předsedy Asociace vozíčkářů
a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního odškodnění za psychickou a fyzickou újmu
způsobenou odstraňováním následků havárií teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20,
Děčín II, ve výši 120 tis. Kč pro Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČRzapsaný spolek, z.s., se sídlem Dvořákova 1331/20, Děčín II - Nové Město, IČO: 14866391.
Usnesení č. RM 21 17 37 24
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P21V00000516 „Výměna vnitřního
rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1330 a 1331, Děčín“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021-0666/OMH ve výši:
-366.944,40 Kč včetně DPH.
Usnesení č. RM 21 17 37 25
Rada města projednala problematiku spojenou se zřícením opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou
v Děčíně a
rozhodla
pověřit právního zástupce města Advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři k vymáhání
smluvní pokuty.
Usnesení č. RM 21 17 37 26
Rada města projednala dodávku tepelné energie na pětileté období pro HC Děčín z.s. a
souhlasí
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s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie na pětileté období
od 01.01.2021 do 31.12.2025 mezi HC Děčín z.s. a společností TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. RM 21 17 37 27
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P21V00000227 „Výměna oken
a vstupních dveří v objektu Labská č.p. 691, DĚČÍN 1“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021-0512/OR, navýšení ceny
o 108.200,27 Kč včetně DPH a prodloužení doby realizace o 63 dnů.
Usnesení č. RM 21 17 38 01
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 40.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 69
o velikosti 40 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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 21 17 38 02
Rada města projednala a
bere na vědomí
informaci o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2022 a
souhlasí
se spoluprací s Ústeckým krajem na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2022,
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 21 17 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 40.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 85
o velikosti 40 m² v objektu Krásnostudenecká 1525/30 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.
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Usnesení č. RM 21 17 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše
Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, a
stanovuje
plat Mgr. Jiřímu Broučkovi, řediteli Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického
630/5, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy s účinností od 01.11.2021.
Usnesení č. RM 21 17 39 02
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace, a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, dne
29.10.2021 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 17 39 03
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem baletního sálu a sálu jógy a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem: baletního sálu pro:
• SK Kraso Děčín, z.s. 1,5 h týdně, smlouva od 01.11.2021 do 30.06.2022,
sálu jógy pro:
• Z. V. - 1,15 h týdně, smlouva od 01.11.2021 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 17 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám.,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem pro:
• Dům dětí a mládeže Děčín - kroužek florbal, 1 h týdně, smlouva od schválení
do 30.04.2022,
• Dům dětí a mládeže Děčín - kroužek Mladý hasič, 2 h týdně, smlouva od schválení
do 30.04.2022,
• P. R. - volejbal, 1 h týdně, smlouva od schválení do 30.04.2022.
Usnesení č. RM 21 17 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem tělocvičny, bazénu
a taneční místnosti a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičny pro:
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•
•
•
•
•

Dům dětí a mládeže Děčín - kroužek florbal, 12 h týdně, smlouva od 06.10.2021
do 31.05.2022,
SK Dumbo Děčín – V. V. - sálová kopaná, 1,5 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do
28.05.2022,
S. V. - volejbal, 1 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 28.06.2022,
B. L. - sálová kopaná, 1,5 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 28.06.2022,
Ferox - sálová kopaná, 1,5 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 30.06.2022,

s dlouhodobým podnájmem taneční místnosti pro:
- M. S. - posilování, 2 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 30.06.2022,
- K. L. - kurzy tance, 1 h týdně, smlouva od 06.10.2021 do 13.12.2021,
- K. P. - kurzy tance, 1 h týdně, smlouva od schválení do 08.12.2021,
s dlouhodobým podnájmem bazénu pro:
- Speciální ZŠ – S., plavání, 2 h týdně, smlouva od schválení do 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 17 39 06
Rada města projednala informaci předkládanou Mateřskou školou Děčín VI, Klostermannova
1474/11, příspěvková organizace, a
bere na vědomí
změnu zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace, který zastupuje ředitelku
příspěvkové organizace po dobu její nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti, kterou je
Bc. Petra Šantrůčková.
Usnesení č. RM 21 17 39 07
Rada města projednala návrh na ustanovení platu ředitele Městského divadla Děčín, p.o.,
IČ: 006 73 692, Teplická 587/75, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a
stanovuje
plat MgA. Jiřího Trnky, ředitele Městského divadla Děčín, p.o., IČ: 006 73 692,
Teplická 587/75, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, dle důvodové zprávy s účinností
od 01.11.2021.
Usnesení č. RM 21 17 39 08
Rada města projednala návrh platu ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace, a
stanovuje
plat a jeho složky ředitelce Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace,
paní Petře Haškové, DiS., dle důvodové zprávy s účinností od 01.10.2021.
Usnesení č. RM 21 17 39 09
Rada města projednala záměr spolupráce se spolkem Malá Paříž z. s., IČ: 013 35 081,
Modlany 94, 417 13 na realizace Děčínského adventu 2021 a
souhlasí
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se spoluprací se spolkem Malá Paříž z. s., IČ: 013 35 081, Modlany 94, 417 13 na realizaci
Děčínského adventu 2021 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) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního
zřetele na dodržení postupu při zadávání veřejných zakázek, pro akci Děčínský advent 2021.
Usnesení č. RM 21 17 39 10
Rada města projednala návrh na zřízení komise rady města, jmenování předsedy a jejích
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 posuzování návrhů
na udělení Ceny statutárního města Děčín a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou komise Ing. Jiřího Anděla, CSc., a členy
komise Ing. Annu Lehkou, Mgr. Martina Poštu, Ing. Jiřího Astera a Ing. Bc. Tomáše Brčáka.
Usnesení č. RM 21 17 42 04
Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací (vozovek) na území
statutárního města Děčín v období od 01.11.2021 do 31.03.2022 na rok 2021 - 2022 a
schvaluje
plán zimní údržby místních komunikací (vozovek) na území statutárního města Děčín v období
od 01.11.2021 do 31.03.2022 na rok 2021 - 2022 dle přílohy.

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

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

v zastoupení za nepřítomného
primátora Ing. Jiřího Anděla, CSc.

12

