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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 23. listopadu 2021

Usnesení č. RM 21 19 29 01
Rada města projednala dohodu o ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne
02.05.2000 a
schvaluje
ukončení Smlouvy s firmou DARUMA spol. s r.o., IČ: 16736842, na provozování zvukového
informačního nosiče umístěného na Masarykově náměstí.
Usnesení č. RM 21 19 29 02
Rada města projednala podání žádosti o dotaci na základě Výzvy „JSDH_V4-2022“
o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení nové hasičské cisternové automobilové
stříkačky z rámcové dohody v rámci programu “Dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí“ poskytované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré
Město a
schvaluje
podání žádosti o dotaci na základě Výzvy „JSDH_V4-2022“ o poskytnutí účelové investiční
dotace na pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
v rámci programu “Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ poskytované
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České
republiky, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín III-Staré Město a projednala
podmínky Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi Centrálním zadavatelem
a pověřujícím zadavatelem a
schvaluje
Smlouvu o vymezení práv a povinností mezi Centrálním zadavatelem a pověřujícím
zadavatelem a
zmocňuje
Centrálního zadavatele ve smyslu článku 2 Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi
Centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, aby pro něho provedl centralizované
zadávací řízení k Veřejné zakázce na uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek
cisternové automobilové stříkačky podle § 3 písm. b) a § 9 odst. 1 písm. b) Zákona,
a to konkrétně: cisternové automobilové stříkačky, CAS 30/9000/540 – S3VH, s kabinou
osádky se sedadly pro 4 osoby.

Usnesení č. RM 21 19 29 03
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které
se bude konat dne 16. prosince 2021 v budově ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín I (vchod
ze Zámeckého nám.) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 21 19 30 01
Rada města projednala návrh na novelizaci Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín č. 38-6 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a
schvaluje
Směrnici statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 38-7 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. ledna 2022.
Usnesení č. RM 21 19 31 01
Rada města projednala žádost organizace Fokus Labe, z. ú., Stroupežnického 1372/9,
400 01 Ústí nad Labem, o souhlas s užitím znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na informačních materiálech organizace Fokus Labe, z. ú.
Usnesení č. RM 21 19 31 02
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě VERA Radnice
SWR/12/226 a
schvaluje
uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o udělení Licence a podpoře provozu Programového
vybavení VERA Radnice SWR/12/226, uzavřené se společností VERA, spol. s r. o. se
sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2.
Usnesení č. RM 21 19 31 03
Rada města projednala návrh smlouvy na dlouhodobý pronájem a
schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) uzavření
smlouvy na dlouhodobý pronájem velkého sálu budovy ČVUT Děčín, Pohraniční 1288/1,
Děčín I-Děčín, pro konání zasedání Zastupitelstva města Děčín, a to mezi statutárním
městem Děčín a Českým vysokým učením technickým v Praze, Jugoslávských partyzánů
č. p. 1580/3, Praha 6-Dejvice, IČ: 68407700, za částku 13.000,00 Kč za každý kalendářní
měsíc s účinností od 01.12.2021.
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Usnesení č. RM 21 19 34 01
Rada města projednala úpravu platu ředitelky ZOO Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, a
stanovuje
plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, paní
Kateřiny Majerové podle důvodové zprávy, s platností od 01.12.2021.
Usnesení č. RM 21 19 34 02
Rada města projednala přijetí nepeněžitého daru - krmiva - v hodnotě 54 tis. Kč a
schvaluje
přijetí tohoto daru od právnické osoby ve 4. Q 2021 na činnost Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata do majetku města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 19 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 201/2021 – č. RO 230/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2021 o 16.740 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 16.740 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 19 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smluv k veřejné zakázce
na služby s názvem „Péče o živé ploty“ s předpokládanou hodnotou 3.160.000,00 Kč
bez DPH a
schvaluje
1.
2.
3.
4.

vyhlášení této zakázky v nadlimitním otevřeném řízení,
zadávací dokumentaci včetně návrhu smluv,
uzavření smluvního závazku na 3 roky,
hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH a po úpravě

jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS Jan Pešek (Petr Šošško),
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. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička).

3

Usnesení č. RM 21 19 36 02
Rada města projednala zadávací dokumentaci včetně návrhu smluv k veřejné zakázce
na služby s názvem „Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže“ s předpokládanou
hodnotou 4.044.000,00 Kč bez DPH a
schvaluje
1. vyhlášení této zakázky v nadlimitním otevřeném řízení,
2. zadávací dokumentaci včetně návrhu smluv,
3. uzavření smluvního závazku na 3 roky,
4. hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS Jan Pešek (Petr Šošško),
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. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 19 36 03
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rámcová
dohoda – opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně“
v celkové předpokládané hodnotě 5 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 rámcové dohody,
4. smluvní závazek na 24 měsíců v objemu 5 mil. Kč bez DPH s max. 3 účastníky.
Usnesení č. RM 21 19 36 04
Rada města projednala problematiku části veřejné zakázky týkající se Restaurování
sochařské výzdoby Glorietu, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0229/OMH dne
17.04.2020; a na základě požadavku poskytovatele dotace
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke shora uvedené smlouvě, který informuje o postupu plnění v roce
2020, 2021 a předpokladu plnění v roce 2022.
Usnesení č. RM 21 19 36 05
Rada města projednala informace k záměru „Vybudování kanalizačního řadu v Přípeři“ a
schvaluje
záměr realizace tohoto projektu.
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Usnesení č. RM 21 19 36 06
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky spojené s údržbou zeleně - péče
o travnaté plochy, zejména z důvodu ukončení smluvního závazku s poskytovatelem prací a
rozhodla
1. o vypsání této zakázky v nadlimitním, otevřeném režimu a rozdělení na 5 částí
dle jednotlivých území města s níže uvedenými názvy, předpokládanou hodnotou
a vyhrazenou změnou závazku vše v Kč bez DPH:
část A - Děčín IV – 5.000.000,00 Kč (500.000,00 Kč),
část B - Děčín II – 6.000.000,00 Kč (1.000.000,00 Kč),
část C - Bynov – 5.210.000,00 Kč (1.000.000,00 Kč),
část D - Želenice – 6.600.000,00 Kč (1.000.000,00 Kč),
část E - Bělá, Škrabky – 4.230.000,00 Kč (500.000,00 Kč),
2. hodnotící kritéria - 80 % nabídková cena v Kč bez DPH (el. aukce); 20 % zapojení
sociálního podniku,
3. uzavření smluv ke shora uvedeným plněním na dobu 3 let,
4. zadávací podmínky včetně vzorových návrhů smluv a po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky
v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS Jan Pešek (Petr Šošško),
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. Zdeňka Švirlochová (Ing. Přemysl Mička).
Usnesení č. RM 21 19 36 07
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky s názvem „Domov pro osoby se
zvláštním režimem Křešice“ v předpokládané hodnotě 108 mil. Kč bez DPH a po úpravě
schvaluje
1. vyhlášení této veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním otevřeném režimu;
2. složení jistoty ve výši 1 mil. Kč;
3. hodnotící kritérium složené z ekonomické výhodnosti:
75 % nabídková cena v Kč bez DPH,
10 % termín realizace (min. 350 - max. 600 dnů),
10 % odbornost týmu,
5 % zhotovitelem zorganizovaná prohlídka předmětu plnění;
4. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy. A po úpravě
jmenuje
komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky
v tomto složení:
VPD Ing. Anna Lehká (Ing. Valdemar Grešík),
ODS Jan Pešek (Petr Šošško),
Piráti Ing. Olga Vonková (Bc. Petr Zdobinský),
ANO Ing. Jan Palička (Jitka Flachsová),
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Změna pro Děčín Ing. Vojtěch Nádvorník (Mgr. Milan Rosenkranc),
OHK Ing. Martin Weiss (Jiří Štajner),
Magistrát města Děčín Ing. Stanislav Canini (Barbora Herciková).
Usnesení č. RM 21 19 36 08
Rada města projednala pracovní návrh soutěžních podmínek pro dvoukolovou výtvarnou
soutěž s názvem POHÁDKOVÁ KAŠNA DĚČÍN, jejímž prostřednictvím by měl vyhlašovatel
získat návrhy sochařské výzdoby kašny a tyto
schvaluje
a zároveň po doplnění
jmenuje
1. porotu ve složení:
- nezávislá část (nominovaná ČKA)
Monika Immrová - výtvarná umělkyně,
Rostislav Koryčánek - kurátor a kunsthistorik,
Martin Kloda – architekt,
náhradník Josef Patrný – architekt,
- závislá část
Ing. Bc. Tomáš Brčák – náměstek primátora,
Štěpánka Špačková – OMH MM Děčín,
náhradník Mgr. Milan Rosenkranc – člen RM,
2. sekretáře a přezkušovatele soutěže, kteří se mohou v případě potřeby vzájemně
zastupovat
Šárka Kalivodová,
Věra Havlová - obě zaměstnankyně z Odboru rozvoje MM Děčín,
3. komisi pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů dle soutěžních podmínek
ve složení:
Jitka Jarošová,
Petra Šivrová - obě zaměstnankyně z Odboru rozvoje MM Děčín.
Usnesení č. RM 21 19 36 09
Rada města projednala informace o personální změně v Řídícím výboru Strategického plánu
rozvoje města Děčín 2021-27 (dále jen SPRM) a v Garantech za naplňování měřítek SPRM
a po úpravě přílohy
schvaluje
Bc. Františka Kučeru, vedoucího OMH, jako člena ŘV SPRM 2021-27 a
jmenuje
Ing. Martina Kříže, tajemníka magistrátu, Garantem za naplňování měřítek a cíle u indikátorů
č. 46, 47 a 49.
Usnesení č. RM 21 19 36 10
Rada města projednala další ročník participativního rozpočtu města „Tvoříme Děčín 2022“
a po úpravě
schvaluje
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harmonogram jeho realizace a návrh upravených pravidel pro tento ročník a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2022
„Tvoříme Děčín 2022“ a vyčlenit v návrhu rozpočtu města Děčín na rok 2023 částku 2 mil. Kč
na realizaci projektů vzešlých z tohoto ročníku.
Usnesení č. RM 21 19 36 11
Rada města projednala předprojektovou přípravu napojení plánované lávky Děčín Podmokly pro pěší a cyklisty na Mariánskou louku a
schvaluje
napojení lávky na Mariánskou louku variantou 1a z podkladového materiálu s využitím
propustku a úpravou stávajícího valu cyklostezky u Ploučnice.
Usnesení č. RM 21 19 37 01
Rada města projednala záměr přípravy a realizace celkové rekonstrukce a modernizace
vybraných školských objektů a
schvaluje
záměr přípravy a realizace celkové rekonstrukce a modernizace těchto objektů:
1. Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40,
2. Základní škola Děčín XVII, Sv. Čecha 7,
3. Mateřská škola Děčín XVII, Srní 97,
4. Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112,
5. ŠD Děčín II, Kamenická 1440/66,
6. ŠD Děčín II, Kamenická 1058/48,
7. ŠD Děčín II, Vrchlického 443/7.
Usnesení č. RM 21 19 37 02
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku
v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Boletice nad Labem
s p. K. H. dohodou ke dni 31.12.2021.
Usnesení č. RM 21 19 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1915 v k. ú. Děčín o výměře 25 m2 - pod drobnou stavbou,
pro pí D. R. za cenu 1.125 Kč/rok, na dobu neurčitou.
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Usnesení č. RM 21 19 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře 51 m2 za účelem zahrady
a zázemí k RD, pro p. O. Č. za cenu 1.530 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 19 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 340/6 v k. ú. Březiny u Děčína za účelem užívání na zahradu
pro pí D. P. za cenu 2.100 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 19 37 06
Rada města projednala návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/1
v k. ú. Bělá u Děčína o výměře 338 m2.
Usnesení č. RM 21 19 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 21 19 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 v k. ú. Březiny
u Děčína.
Usnesení č. RM 21 19 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 319/9 v k. ú. Březiny
u Děčína o vým.167 m2.
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Usnesení č. RM 21 19 37 10
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 2378, 2361/12 v k. ú. Podmokly 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
částí pozemků p. č. 2378, 2361/12 v k. ú. Podmokly 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 19 37 11
Rada města projednala žádost o z řízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. p. č. 276/110, 276/111, 276/146, 276/53, 276/54, 276/55,
276/60, 276/69, 276/73, 276/74, 276/75, 276/84, 276/65, 276/85, 276/94 vše
v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce optické sítě elektronických komunikací 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 znaleckého posudku, který bude vyhotoven budoucím oprávněným a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. p. č. 276/110, 276/111, 276/146, 276/53, 276/54, 276/55, 276/60,
276/69, 276/73, 276/74, 276/75, 276/84, 276/65, 276/85, 276/94 vše v k. ú. Březiny
u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce
optické sítě elektronických komunikací 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 znaleckého posudku,
který bude vyhotoven budoucím oprávněným.
Usnesení č. RM 21 19 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. p. č. 1202/2, 1585/15, 1585/16, 1585/17, 1585/20, 1585/24,
1585/6, 683/1, 683/10, 683/14, 683/15, 683/20, 683/26, 683/38, 683/43, 683/50, 683/51,
683/52, 683/57, 683/7, 683/9, 710/1, 718/1, 729/1, 729/22, 729/23, 729/26, 729/30,
729/6, 729/7, 729/8, 729/9, 761/10, 761/121, 761/122, 761/124, 761/126, 761/127,
761/132, 761/134, 761/50, 761/51, 761/54, 761/90, 761/91, 761/92, 761/95, 806/29,
1585/3, 1585/5, 683/11, 683/12, 683/31, 683/49, 727/13, 729/24, 761/102, 761/113,
761/141, 761/19, 761/24, 761/29, 761/34, 761/46, 761/48, 761/94, 761/96, 761/99,
805/10, 806/36, 806/5, st. 502 vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce optické sítě elektronických komunikací včetně
příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby,
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oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven budoucím oprávněným a
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. p. č. 1202/2, 1585/15, 1585/16, 1585/17, 1585/20, 1585/24, 1585/6,
683/1, 683/10, 683/14, 683/15, 683/20, 683/26, 683/38, 683/43, 683/50, 683/51, 683/52,
683/57, 683/7, 683/9, 710/1, 718/1, 729/1, 729/22, 729/23, 729/26, 729/30, 729/6, 729/7,
729/8, 729/9, 761/10, 761/121, 761/122, 761/124, 761/126, 761/127, 761/132, 761/134,
761/50, 761/51, 761/54, 761/90, 761/91, 761/92, 761/95, 806/29,1585/3, 1585/5, 683/11,
683/12, 683/31, 683/49, 727/13, 729/24, 761/102, 761/113, 761/141, 761/19, 761/24,
761/29, 761/34, 761/46, 761/48, 761/94, 761/96, 761/99, 805/10, 806/36, 806/5, st. 502
vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce optické sítě elektronických komunikací 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 znaleckého posudku, který bude vyhotoven budoucím oprávněným.
Usnesení č. RM 21 19 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 3109 v k. ú. Podmokly 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. 3109 v k. ú. Podmokly 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 19 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. zatížení částí pozemků p. č. 3431, 3453/1, 3453/76 a 3447/1 vše v k. ú. Podmokly
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
částí pozemků p. č. 3431, 3453/1, 3453/76 a 3447/1 vše v k. ú. Podmokly 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 19 37 15
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení, týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Chrochvice a
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schvaluje
1. revokaci usnesení č. RM 21 01 37 15 ze dne 12.01.2021 v plném znění z důvodu nových
skutečností a
2. zatížení částí pozemků p. č. 679, 677/1, 677/5 v k. ú. Chrochvice 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
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
částí pozemků p. č. 679, 677/1, 677/5 v k. ú. Chrochvice 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 19 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. RM 21 04 37 14 ze dne 23.02.2021 v plném znění z důvodu nových
skutečností a
2. zatížení části pozemku p. č. 2760 v k. ú. Podmokly 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. 2760 v k. ú. Podmokly 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 19 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení týkající se zřízení věcného břemene
v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. RM 21 05 37 16 ze dne 09.03.2021 v plném znění z důvodu nových
skutečností a
2. zatížení části pozemku p. č. 1234 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“, tj. 2.000,00 Kč + DPH a
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení
části pozemku p. č. 1234 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,
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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 19 37 18
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 1214/2 v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení (plynovodní přípojka) 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“.
Usnesení č. RM 21 19 37 19
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Děčín-Staré Město věcným
břemenem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 197/2 v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vedení dálkového kabelu 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, resp.
pozemku p. č. 1029/1 v k. ú. Děčín-Staré Město, bezúplatně.
Usnesení č. RM 21 19 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 963-108/99 ze dne 24.05.2000 na pronájem
pozemku p. č. 963/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Podmokly, pod stavbou prodejního stánku
za účelem výkonu vlastnického práva, pro pana A. A. za cenu 20.250 Kč/rok, na dobu určitou
do 31.12.2031.
Usnesení č. RM 21 19 37 21
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení na prodej části pozemku v k. ú. Křešice
u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení č. RM 21 06 37 03 ze dne 23.03.2021 týkající se prodeje části pozemku
p. č. 332 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29.04.2021
týkající se prodeje části pozemku p. č. 332 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu
zrušení žádosti o prodej.
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Usnesení č. RM 21 19 37 22
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 geometrického plánu
č. 940-212/2021 ozn. jako p. č. 44/11) v k. ú. Březiny u Děčína o výměře 230 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manž. I. a V. K. za cenu 69.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 21 19 37 23
Rada města projednala připravenou akci „Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod
pro chodce ul. U Tvrze, Děčín IV“ a
rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku na výběr stavebního zhotovitele před schválením rozpočtu na rok
2022.
Usnesení č. RM 21 19 37 24
Rada města projednala připravenou akci „Rekonstrukce komunikace ul. Zelená“ a
rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku na výběr stavebního zhotovitele před schválením rozpočtu na rok
2022.
Usnesení č. RM 21 19 37 25
Rada města projednala připravenou akci „Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou
v Děčíně“ a
rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku na výběr stavebního zhotovitele před schválením rozpočtu na rok
2022.
Usnesení č. RM 21 19 37 26
Rada města projednala návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce částí
pozemků v k. ú. Horní Oldřichov (po dokončení realizace stavby soukromého investora
„Novostavba RD na pozemku p. č. 899/66 k. ú. Horní Oldřichov“) a
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 1230/1, 1230/2- 104/2020, uzavřené
dne 30.11.2020 mezi statutárním městem Děčín a manž. V. a H. V. ke dni 24.11.2021,
na základě „Zápisu o konečných úpravách povrchu komunikace“ ze dne 01.10.2021.
Usnesení č. RM 21 19 37 27
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Chrochvice a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 59/1a - 105 ze dne 04.03.1996 na pronájem
části pozemku p. č. 59/1 v k. ú. Chrochvice, s panem J. Š. ve smyslu snížení pronajaté
výměry z původních 720 m2 na 460 m2 a nájemného z původních 7.200 Kč/rok
na 4.600 Kč/rok, a to v návaznosti na plánovanou investiční akci statutárního města Děčín
„Oprava komunikace v ul. Jiskrova – SO 102 - 2. část - Oprava komunikace Jiskrova a SO
301 - Dešťová kanalizace“, a to ode dne zahájení stavebních prací (předání staveniště
zhotoviteli dle stavebního deníku) do doby ukončení prací (předání pozemku zhotovitelem
vlastníkovi dle stavebního deníku).
Usnesení č. RM 21 19 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1455/7 o výměře 215 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 21 19 37 29
Rada města projednala historickou problematiku objektu na pozemku p. č. 2314 v k. ú. Děčín
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2918 v k. ú. Děčín
(dle geometrického plánu č. 2755-64/2021 se jedná o p. č. 2918/2 o výměře 20 m2) se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana M. P. za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 21 19 37 30
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
rozšíření usnesení č. RM 18 06 37 06 ze dne 20.03.2018 ve smyslu zatížení části pozemku
p. č. 941/2 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“ platných
v době uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 20180167/OMH.
Usnesení č. RM 21 19 37 31
Rada města projednala nutnost rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m
bazénu a
schvaluje
záměr přípravy a realizace akce: Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m
bazénu zastřením a výstavbou nového zázemí.
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Usnesení č. RM 21 19 37 32
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky č. P21V00000388 s názvem „MŠ
Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací“ a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. objednatele 2021-0637/OR, navýšení ceny
o 121.133,58 Kč včetně DPH a prodloužení doby realizace o 16 dnů.
Usnesení č. RM 21 19 37 33
Rada města projednala doplněnou žádost pana Petra Kumstáta, předsedy Asociace
vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s., a
potvrzuje
usnesení č. RM 21 17 37 23 ze dne 19.10.2021.
Usnesení č. RM 21 19 37 35
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 19 20 37 22 ze dne 19.11.2019 ve smyslu změny
obsazení komise pro výběrové řízení na pronájem bytů, a to nahrazením původního textu
„Ing. Martin Kříž nebo jeho náhradník Ing. Ilona Šeneklová“ textem „vedoucí odboru místního
hospodářství nebo jeho zástupce“.
Usnesení č. RM 21 19 37 37
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků
do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín“ ve smyslu:
1. zveřejnění záměru města prodat samostatné pozemky na realitním serveru po dobu
30 dní,
2. stanovení ceny za prodej znaleckým posudkem pro ocenění cenou obvyklou,
3. zrušení související přílohy 1. „zásad“ – cenová tabulka a vysvětlivky, včetně mapových
podkladů,
4. zrušení odst. 3 čl. VII – možnost vyhotovení ZP žadatelem v případě, kdy je pozemek
např. ve svahu, kamenitý apod.,
5. zrušení čl. VIII – úleva v kupní ceně v případě stavby RD,
6. zvýšení minimální ceny za vyhotovení kupní smlouvy z původních 200,00 Kč
na 500,00 Kč,
7. zvýšení paušální částky v případě odstoupení od prodeje nemovitosti z původní
3.000,00 Kč na novou částku 5.000,00 Kč,
8. doplnění povinnosti uhradit vzniklé náklady v souvislosti s prodejem, tj. znalecký
posudek, geometrický plán,
9. zrušení odst. 1 článku XI. – prodej pozemku, jehož součástí je stavba,
a s tím související doplnění a upřesnění v části původní přílohy č. 2 nově nyní přílohy
č. 1 – žádost,
vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky o schválení.
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Usnesení č. RM 21 19 37 38
Rada města projednala informace o projektu „Stavební úpravy DOZP Boletice“ a
bere na vědomí
předložené informace o současném stavu projektu týkající se výběru zhotovitele PD
a alternativního řešení v případě, že nebude realizována rekonstrukce objektu DOZP
v Boleticích.
Usnesení č. RM 21 19 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 K. B.,
a to z důvodů trvalého pobytu mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 21 19 38 02
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 59
o velikosti 24 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 19 38 03
Rada města projednala přijetí peněžitého finančního příspěvku na sociální účely získaného
statutárním městem Děčín v celkové hodnotě 24.000,00 Kč za bytovou jednotku č. 39
o velikosti 24 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 19 38 04
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. 42
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.
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Usnesení č. RM 21 19 38 05
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Děčín v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2021 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace, na rok 2021 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 19 38 06
Rada města projednala žádost CSS Děčín, p. o., o souhlas zřizovatele s přijetím
nefinančního daru a
souhlasí
s přijetím nefinančního daru stavebnice Lego v souhrnné hodnotě 343. 899,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 19 39 01
Rada města projednala návrh na jmenování členů školské rady za zřizovatele a
jmenuje
do školské rady zřízené při Základní škole Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, paní Ing. Marcelu Tomanovou a Mgr. Helenu Králíčkovou.
Usnesení č. RM 21 19 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o souhlas s vyřazením movitého majetku a
souhlasí
s vyřazením movitého majetku pódia a příslušenství v hodnotě 711.290,10 Kč z majetku
příspěvkové organizace a s jeho převedením do majetku Střediska městských služeb Děčín.
Usnesení č. RM 21 19 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů
177, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým podnájmem a
souhlasí
s dlouhodobým podnájmem tělocvičny a přilehlých prostor Sportovnímu klubu „Atletika
pro děti“ z. s., 11 h týdně, smlouva od schválení do 31. 03. 2022.
Usnesení č. RM 21 19 39 04
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín
Kosmonautů 177, příspěvková organizace, na vyřazení movitého majetku a

XXVII,

schvaluje
vyřazení movitého majetku smažící pánve Lastroj, rok pořízení 1999, pořizovací cena
87.097,50 Kč.
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Usnesení č. RM 21 19 39 06
Rada města projednala informaci ředitelky Mateřské školy Děčín II, Liliová 227/1,
příspěvková organizace, a
bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Děčín II, Tylova 814/1, dne 26.11.2021
z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 19 39 07
Rada města projednala informaci ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace, a
bere na vědomí
přerušení provozu Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace, dne
26.11.2021 z technických důvodů.
Usnesení č. RM 21 19 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s dlouhodobým pronájmem a
souhlasí
s dlouhodobým pronájmem tělocvičny pro:
- Sportovní klub Děčín , z. s., 4 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021
do 30.06.2022,
- Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o., 4,5 h týdně, smlouva s platností
od 01.12.2021 do 30.06.2022,
- Elkon - pan V., 1 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021 do 30.06.2022,
- M. P., 1 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021 do 30.06.2022,
- Sportovní klub TKC Děčín, z. s., 4 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2022
do 30.06.2022,
- H. V., 1 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021 do 30.06.2022,
- HC Děčín z. s., 1,5 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021 do 30.06.2022,
a učebny pro:
- M. P., 1 h týdně, smlouva s platností od 01.12.2021 do 30.06.2022.
Usnesení č. RM 21 19 39 09
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 45.600,00 Kč účelově určeného na úhradu měsíčních záloh
na obědy pro 13 žáků v období od 01.01.2022 do 30.06.2022.
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Usnesení č. RM 21 19 39 10
Rada města projednala žádost o poskytnutí individuálních dotací ve výši do 50.000,00 Kč
subjektům působícím v oblasti kultury pro rok 2021 a
rozhodla
poskytnout individuální dotace subjektům působícím v oblasti kultury pro rok 2021:
1. Martina Novotná, IČ: 615 61 525, Sv. Čecha 123, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 - „Vánoční
trhy Křížová ulice“ ve výši 30.000,00 Kč,
2. TJ Sokol Bělá, IČ: 467 97 831, Tělocvičná 192/9, Děčín - Bělá, 405 02 - „Bělský advent
2021 – mimořádná dotace“ ve výši 10.000,00 Kč, a o uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací v roce 2021 subjektům působícím v oblasti kultury v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 21 19 39 11
Rada města projednala vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok 2021 a
rozhodla
o udělení finanční odměny nejlepším sportovcům města Děčín, sportovním klubům
a trenérům, osobnostem v oblasti sportu za rok 2021 dle jednotlivých kategorií:
Jednotlivci do 18 let:
1. TJ Kajak Děčín z.s., Kofroňová Karolína, 3.000,00 Kč,
2. TJ Kajak Děčín z.s., Florián Jindřich, 3.000,00 Kč,
3. TJ Kajak Děčín z.s., Bromová Rozálie, 3.000,00 Kč,
4. TJ Kajak Děčín z.s., Pavlišová Vendula, 3.000,00 Kč,
5. TJ Kajak Děčín z.s., Podubnyi Nykyta, 3.000,00 Kč,
6. TJ Kajak Děčín z.s., Sýkora Sebastian, 3.000,00 Kč,
7. TJ Kajak Děčín z.s., Tonder Matěj, 3.000,00 Kč,
8. TJ Kajak Děčín z.s., Kopecký Vojtěch, 3.000,00 Kč,
9. TJ Kajak Děčín z.s., Kofroň Vojtěch, 3.000,00 Kč,
10. TJ Kajak Děčín z.s., Kirschner Jakub, 3.000,00 Kč,
11. TJ Kajak Děčín z.s., Křížová Ester, 3.000,00 Kč,
12. TJ Kajak Děčín z.s., Hlavatá Markéta, 3.000,00 Kč,
13. TJ Kajak Děčín z.s., Florián Michal, 3.000,00 Kč,
14. Sportovní klub Děčín, z.s., Rameš Čeněk, 4.000,00 Kč,
15. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Strnad Miroslav, 3.000,00 Kč,
16. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Petr Ondřej, 3.000,00 Kč,
17. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Koupá Aneta, 3.000,00 Kč,
18. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Hajná Klára, 3.000,00 Kč,
19. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Strnadová Zuzana, 3.000,00 Kč,
20. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Baldinusová Lenka, 3.000,00 Kč,
21. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Techlová Natálie, 3.000,00 Kč,
22. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Zdráhal Daniel, 3.000,00 Kč,
23. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Žaba František, 3.000,00 Kč,
24. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Bureš Filip, 3.000,00 Kč,
25. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., Žáková Anna, 4.000,00 Kč,
26. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., Trlica Mattias, 3.000,00 Kč,
27. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., Čisár Andrej, 3.000,00 Kč,
28. Basketbalový klub Děčín z.s., Žižka Oliver, 3.000,00 Kč,
29. Sportovní klub Děčín, z.s., Hozák Daniel Oskar, 3.000,00 Kč,
30. TJ Slavoj Děčín, z.s., Kudrhalt Petr, 2.000,00 Kč,
31. Konkordia Děčín z.s., Škach Tomáš, 4.000,00 Kč,
32. FBC DDM Děčín, Loubek Kryštof, 2.000,00 Kč,
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33. FBC DDM Děčín, Rathouský Roman, 2.000,00 Kč,
34. FBC DDM Děčín, Slánský Petr, 2.000,00 Kč,
35. FBC DDM Děčín, Duda Vojtěch, 2.000,00 Kč,
36. Sportovní klub Děčín, z.s., Žáček Vítek, 2.000,00 Kč,
37. Sportovní klub Děčín, z.s., Málková Anna, 2.000,00 Kč,
38. Sportovní klub Děčín, z.s., Horník Jan, 2.000,00 Kč,
39. Sportovní klub Děčín, z.s., Matico Sergiu, 2.000,00 Kč,
40. Sportovní klub Děčín, z.s., Bubník Dominik, 2.000,00 Kč,
41. HC Děčín z.s., Hruška Petr, 2.000,00 Kč,
42. Plavecký klub Děčín z. s., Blažková Alžběta, 3.000,00 Kč,
43. Plavecký klub Děčín z. s., Žáčková Anežka, 3.000,00 Kč,
44. Plavecký klub Děčín z. s., Silná Barbora, 3.000,00 Kč,
45. Plavecký klub Děčín z. s., Šolín Petr, 3.000,00 Kč,
46. Plavecký klub Děčín z. s., Červinková Nina, 2.000,00 Kč,
47. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Filip Martin, 3.000,00 Kč,
48. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Kuglerová Anna, 3.000,00 Kč,
49. ČSS, z.s., - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Novotný Jakub, 3.000,00 Kč,
50. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Duda Vojtěch, 4.000,00 Kč,
51. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Bačkovský Miroslav, 4.000,00 Kč,
52. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Dudová Barbora, 4.000,00 Kč,
53. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Němec Jaroslav, 4.000,00 Kč,
54. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Hodboďová Lucie, 4.000,00 Kč,
55. Klub vodních motoristů Děčín z.s., Seidl Vojtěch, 3.000,00 Kč,
56. Sportovní klub Městské policie Děčín, Kuzněcovová Anna, 3.000,00 Kč,
57. Sportovní klub Městské policie Děčín, Kozák Adam, 3.000,00 Kč,
58. Judo DDM Děčín, Nevečeřalová Ela, 3.000,00 Kč.
Sportovní kolektivy do 18 let:
1. Sportovní klub Děčín, z.s., oddíl vodního póla, 7.000,00 Kč,
2. Prestige, z.s., tanec, 7.000,00 Kč,
3. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., volejbal, 7.000,00 Kč,
4. Sportovní klub Děčín, z.s., oddíl atletiky, 7.000,00 Kč.
Jednotlivci nad 18 let:
1. TJ Kajak Děčín z.s., Házová Adéla, 4.000,00 Kč,
2. TJ Kajak Děčín z.s., Hrochová Lenka, 2.000,00 Kč,
3. TJ Kajak Děčín z.s., Oberman Jan, 2.000,00 Kč,
4. TJ Kajak Děčín z.s., Cerman Vladimír, 2.000,00 Kč,
5. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Kalousová Tereza, 2.000,00 Kč,
6. Veslařský klub Slavia Děčín z.s., Baldinus Vít, 2.000,00 Kč,
7. Silový trojboj, Válek Karel, 2.000,00 Kč,
8. Konkordia Děčín z.s., Havlová Adéla, 2.000,00 Kč,
9. Sportovní klub Děčín, z.s., Bulva Pavel, 2.000,00 Kč,
10. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Fidler Tomáš, 2.000,00 Kč,
11. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Boháček Jiří, 2.000,00 Kč,
12. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Ruffer Jaroslav, 2.000,00 Kč,
13. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Boletice n/L., Kuglerová Marta, 2.000,00 Kč,
14. Sportovní klub Děčín, z.s., Rameš Vojtěch, 4.000,00 Kč,
15. Judo DDM Děčín, Königová Lenka, 2.000,00 Kč,
16. Judo DDM Děčín, Vlašic František, 2.000,00 Kč,
17. Judo DDM Děčín, Březovský Jan, 2.000,00 Kč,
18. Judo DDM Děčín, Tutko Martin, 2.000,00 Kč,
19. Judo DDM Děčín, Pešek Josef, 2.000,00 Kč,
20. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, Filipi Gabriela, 2.000,00 Kč,
21. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, Kneprová Kateřina, 2.000,00 Kč.
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Sportovní kolektivy nad 18 let:
1. SKST Děčín, z.s. - A muži, stolní tenis, 3.000,00 Kč,
2. Judo DDM Děčín, družstvo juda - veteráni, 3.000,00 Kč.
Trenéři mládeže:
1. Prestige, z.s., Dzurková Valentýna, tanec hip - hop, 2.000,00 Kč,
2. TJ Kajak Děčín z.s., Charvát Tomáš, kajak, 2.000,00 Kč,
3. TJ Kajak Děčín z.s., Rothmeier Pavel, kajak, 2.000,00 Kč,
4. TJ Kajak Děčín z.s., Hrochová Lenka, kajak, 2.000,00 Kč,
5. TJ Kajak Děčín z.s., Tonder Tomáš, kajak, 2.000,00 Kč,
6. SKST Děčín, z.s., Knébl Milan, stolní tenis, 2.000,00 Kč,
7. Sportovní klub Děčín, z.s., Handlíř Jan, atletika, 2.000,00 Kč,
8. HC Děčín z.s., Luka Martin, hokej, 2.000,00 Kč,
9. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky, Hendl Martin, Spartan, 2.000,00 Kč,
10. Judo DDM Děčín, Mašek Tomáš, judo, 2.000,00 Kč,
11. Karatedó Steklý, z.s., Steklý Jan, karate, 2.000,00 Kč,
12. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., Veselý Milan, karate, 2.000,00 Kč.
Za celoživotní činnost v oblasti sportu:
1. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s., Mgr.Herclík Josef, 3.000,00 Kč,
2. SK Kraso Děčín, z.s., krasobruslení, Lohniská Dagmar, 3.000,00 Kč.
Handicapovaní sportovci:
1. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s.,
kuželky, Kumstát Petr: 2.000,00 Kč.
Mimořádné ocenění za činnost s dětmi a mládeží in memoriam:
1. Judo DDM Děčín, Šefl Vilém, za celoživotní práci s dětmi a mládeží v oddílu juda.
Usnesení č. RM 21 19 39 13
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace, o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením elektrické komorové pece pro profesionální výpal keramiky v předpokládané výši
120.000,00 Kč s DPH.
Usnesení č. RM 21 19 39 14
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace, na vyřazení movitého majetku a
schvaluje
vyřazení movitého majetku pračky Whirlpool AWM 1011, rok pořízení 2009, pořizovací cena
41.055,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 19 39 15
Rada města projednala žádost Zámku Děčín, příspěvková organizace, o udělení výjimky
ze Směrnice č. PO/102 na pořízení služeb a uzavření smlouvy se společností Jan Plachý a
schvaluje
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udělení výjimky ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle Čl. 10, bod 2 písm. d) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele
na pořízení služeb v oblasti BOZP a PO a uzavření smlouvy se společností Jan Plachý
od 01.01.2022 na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 19 39 16
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková
organizace, o pořízení movitého majetku a
souhlasí
s pořízením dotykových displejů v předpokládané výši 90.000,00 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 19 39 17
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
a po úpravě důvodové zprávy
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2021 v celkové výši 544.664,00 Kč.
Usnesení č. RM 21 19 39 18
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci kulturní akce Děčínský
advent 2021 sjednanou mezi objednatelem statutárním městem Děčín, Mírové nám. 1175/5,
405 38 Děčín IV, IČ: 002 61 238, a zhotovitelem Malou Paříží, z.s., Modlany 94, 417 13,
IČ: 013 35 081, a
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci kulturní akce Děčínský advent 2021.
Usnesení č. RM 21 19 39 19
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace o souhlas s
pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením dvoudráhové skluzavky v zóně letního bazénu v předpokládané výši
1.517.000,00 Kč bez DPH a po doplnění
schvaluje
udělení výjimky z obecného postupu ze Směrnice č. PO/102 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Čl. 1, bod 2, a dle Čl. 10, bod 2, písm. d) v ostatních mimořádných
případech hodných zvláštního zřetele ke koupi dvoudráhové skluzavky.
Usnesení č. RM 21 19 42 01
Rada města projednala Dohody o ukončení pěti smluv - Děčín IV-Podmokly, Děčín II-Nové
Město, Děčín IX-Bynov, Bělá + Škrabky a Želenice s firmou CLQ GROUP, s.r.o.,
IČO: 27427064, a
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schvaluje
Dohody o ukončení pěti smluv - Děčín IV-Podmokly, Děčín II-Nové Město, Děčín IX-Bynov,
Bělá + Škrabky a Želenice s firmou CLQ GROUP, s.r.o., IČO: 27427064.
Usnesení č. RM 21 19 42 02
Rada města projednala návrh Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2021, o provádění
zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín a
schvaluje
Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2021, o provádění zimní údržby na místních
komunikacích na území statutárního města Děčín.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor

Mgr. Milan Rosenkranc v. r.
člen rady města
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