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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 13. schůze rady města konané dne 7. července 2021

Usnesení č. RM 21 13 29 01
Rada města
schvaluje
bezúplatné nabytí majetku - mobilní kamery s LTE přenosem do systému Městského
kamerového dohlížecího systému Městské policie Děčín v hodnotě 140.980,00 Kč bez DPH,
umístěné na sloupu veřejného osvětlení č. 111/19 na pozemku p. č. 51/5 v katastrálním
území Boletice nad Labem a to za podmínek smlouvy o zajištění kamerového systému
a jeho bezúplatném převodu, která je přílohou tohoto usnesení a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., podpisem uvedené smlouvy.
Usnesení č. RM 21 13 29 03
Rada města
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., podáním trestního oznámení
Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem ve věci veřejné zakázky „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“. Trestní oznámení je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 21 13 31 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o vypořádání závazků s O2 Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha-Michle a
schvaluje
uzavřít Smlouvu o vypořádání závazků s O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha-Michle.
Usnesení č. RM 21 13 31 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o vypořádání závazků s Labskou plavební
společností, s.r.o., Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín, a
doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků s Labskou
plavební společností, s.r.o., Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín.
Usnesení č. RM 21 13 31 03
Rada města projednala návrh smlouvy na uzavření Zaměstnaneckého programu a
schvaluje
uzavření smlouvy o Zaměstnaneckém programu s Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.
Usnesení č. RM 21 13 31 04
Rada města projednala návrh Smlouvy o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny
kvality ČR, program START a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., podpisem Smlouvy o spolupráci
při hodnocení v rámci Národní ceny kvality ČR, program START.
Usnesení č. RM 21 13 34 01
Rada města projednala, v souladu s ustanovením § 102 ods. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín,
p.o. - Ing. Antonína Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín na Valné hromadě
Honebního společenstva Krásný Studenec, konaného dne 04.08.2021 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Jiřího Anděla, CSc., uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.
Usnesení č. RM 21 13 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 93/2021 – č. RO 97/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2021 o 9.575 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 9.575 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 13 35 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních darů obcím postiženým živelnou
událostí a
rozhodla
1. o poskytnutí finančních darů obcím:
Lužice, IČ 44164343, se sídlem Česká 592/1, Lužice, ve výši 20.000,00 Kč,
Mikulčice, IČ 00285102, se sídlem Mikulčice 245, ve výši 20.000,00 Kč,
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Moravská Nová Ves, IČ 00283363, se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves,
ve výši 20.000,00 Kč,
Hrušky, IČ 00283185, se sídlem U zbrojnice 100, Hrušky, ve výši 20.000,00 Kč,
Hodonín, IČ 00284891, se sídlem Národní třída 373/25, Hodonín 1, ve výši 20.000,00 Kč,
Kryry, IČ 00265080, se sídlem Hlavní 1, Kryry, ve výši 20.000,00 Kč a
2. o uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení č. RM 21 13 35 03
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 98/2021, tj. snížení výdajů § 6409 - rezerva města - kap. část
o 120 tis. Kč a navýšení výdajů ORJ 035 - odbor ekonomický - § 5269 - ostatní správa
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o 120 tis. Kč.
Usnesení č. RM 21 13 36 01
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne
23.06.2021, k veřejné zakázce s názvem „Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ
Děčín III, Březová 269/25 – dodávka ICT“ a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO 48108375, se sídlem Pražská
1335/63, PRAHA 10.
Usnesení č. RM 21 13 36 02
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Obnova historické části Podmokel etapa C“ a
bere na vědomí
předložené informace za období od 18.06.2021 do 30.06.2021.
Usnesení č. RM 21 13 36 03
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne
30.06.2021, k veřejné zakázce s názvem „Bodové výspravy asfaltových komunikací
v Děčíně“ a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkům v pořadí:
1. Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, PRAHA
(jednotková cena 368,00 Kč bez DPH za 1 m2 opravené asfalt. vrstvy).
2. DOKOM FINAL s.r.o., IČO 25487230, se sídlem Kamenná 2, DĚČÍN (jednotková cena
373,00 Kč bez DPH za 1 m2 opravené asfalt. vrstvy).
3. SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČO 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, DĚČÍN
(jednotková cena 396,00 Kč bez DPH za 1 m2 opravené asfalt. vrstvy).
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Usnesení č. RM 21 13 36 04
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne
30.06.2021 k veřejné zakázce s názvem „Údržba komunikací tryskovou metodou“ a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkům v pořadí:
1. TANKTOWN s.r.o., IČO 60280344, se sídlem K Vavřinečku 439, ÚSTÍ NAD LABEM
(jednotková cena 2.790,00 Kč bez DPH za 1 t zapracovaného materiálu směsi).
2. BITUNOVA spol. s r.o., IČO 49433601, se sídlem Havlíčkova 4923/60a, JIHLAVA
(jednotková cena 3.000,00 Kč bez DPH za 1 t zapracovaného materiálu směsi).
Usnesení č. RM 21 13 36 05
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne
30.06.2021 k veřejné zakázce s názvem „Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín-Horní
Oldřichov – II. etapa“ v předpokládané hodnotě 7.686.500,00 Kč bez DPH, a
rozhodla
o zadání zakázky účastníkovi TELKONT s.r.o., IČO 25467069, se sídlem U Pivovaru 136,
Teplice v nabídkové ceně 6.514.923,25 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 13 36 06
Rada města projednala námitky účastníka CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557,
Česká Lípa, IČO 26768607, proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné
zakázky s názvem Domov se zvláštním režimem Křešice - část stavební úpravy objektu, a
rozhodla
1. o vyhovění námitkám a provedení nového posouzení a následného hodnocení nabídek;
2. o částečné revokaci usnesení č. RM 21 11 36 02 ze dne 08.06.2021. Kdy bod 2) týkající
se zadání části veřejné zakázky stavebních úprav objektu se zcela ruší.
Usnesení č. RM 21 13 36 07
Rada města projednala problematiku rámcové dohody s názvem “Rámcová dohoda zabezpečení skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 2021-132/OMH uzavřenou se společností CTB,
a.s., IČO 24694410 se sídlem Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4, dne 03.03.2021. Dodatek
pouze zřizuje oprávnění ved. odboru podepisovat minitendry do 500 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 13 36 08
Rada města projednala problematiku spojenou se zakázkou s názvem Nakládání s odpady
a vzhledem k tomu, že skončila smlouva na předmětné plnění a skončila již i Překlenovací
smlouva na měsíc červen a stále probíhá zadávací řízení na nového poskytovatele služeb
a je nutné zajistit tyto služby pro občany města
rozhodla
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o uzavření Překlenovací smlouvy na poskytnutí nezbytně nutných služeb na měsíc červenec
2021 za podmínek, které byly dány smlouvou č. 2016/0085/OR.
Usnesení č. RM 21 13 36 09
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Sběrný dvůr.
V současné době probíhá zadávací řízení na zajištění této služby, do doby zadání je nutné
zajistit tyto služby pro občany města, proto rada města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2016/0082/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 13 37 01
Rada města projednala žádost o prodej bytové jednotky č. 789/3 v budově č. p. 789,
ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 789/3 v budově č. p. 789, ul. Krokova,
Děčín I, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4363 na společných částech budovy
č. p. 789 a pozemku p. č. 2673 zast. plocha a nádvoří vše k. ú. Děčín, pro manžele J. a J. L.
za cenu ve výši 322.000,00 Kč dle znaleckého posudku č. 1178-083/2020 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 13 37 02
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku p. č. 392/5 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 392/5 v k. ú. Podmokly o celkové výměře 6 m2, za účelem
umístění předzahrádky k provozovně kavárna Kafe na mapě, Labské nábřeží č. p. 1717/31,
Děčín IV, pro Fluentum s.r.o., IČO 25426711, se sídlem Popovická 104/32, Děčín XXIII,
na dobu určitou od 16.07.2021 do doby ukončení uzavírky komunikace III/25852,
za podmínek zachování prostoru pro pěší na chodníku o šířce min. 1,5 m a zabezpečení
stolků a židlí proti jejich posunu, nebo převrácení vlivem silného větru.
Usnesení č. RM 21 13 37 03
Rada města projednala návrh na vypůjčení pozemků, resp. jejich částí pro předzahrádku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 2877, p. č. 2878 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 21 13 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků p. č. 1048/1 a p. č. 1070/1 v k. ú.
Děčín-Staré Město a
schvaluje
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pronájem částí pozemků p. č. 1048/1 o výměře 84 m2 a p. č. 1070/1 o výměře 17,4 m2 oba
v k. ú. Děčín-Staré Město od Povodí Ohře, st. p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu
1.100 Kč/rok + platná sazba DPH, na dobu určitou od 08.07.2021 do 30.06.2026.
Usnesení č. RM 21 13 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku
v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 283b-109/02, ve znění dodatku č. 1 ze dne
03.09.2004, na pronájem části pozemku p. č. 283 o vým. 1 000 m2 v k. ú. Prostřední Žleb
s V. V. dohodou ke dni 07.07.2021.
Usnesení č. RM 21 13 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 283 o vým. cca 1 000 m2 v k. ú. Březiny u Děčína na zahradu
pro paní V. B. za cenu 8.740 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1019 o vým. cca 1 852 m2 v k. ú. Krásný Studenec na zahradu
pro manž. J. a M. H. za cenu 13.512 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 337 o výměře 60 m2, části pozemku
p. č. 339/2 (nově dle GP č. 302-116/2021 ozn. jako 339/3 o výměře 97 m2) a části pozemku
p. č. 574 (nově dle GP č. 302-116/2021 ozn. jako 574/3 o výměře 105 m2) vše v k. ú. Dolní
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. V. P. za cenu 52.400,00 Kč + ostatní
náklady, s podmínkou zatížení pozemků p. č. 339/2 (nově dle GP ozn. jako p. č. 339/3)
a p. č. 574 (nově dle GP ozn. jako p. č. 574/3) věcným břemenem - služebnost inženýrské
sítě - vrchního vedení veřejného osvětlení.
Usnesení č. RM 21 13 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 687/1 v k. ú. Děčín Staré Město.
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Usnesení č. RM 21 13 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1930/1 o vým. cca 80 m2 v k. ú. Děčín na zahradu pro paní K.
M. za cenu 640 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 37 13
Rada města projednala žádost o odkup vyřazené a nepoužívané rolby ze zimního stadionu
Děčín a
schvaluje
prodej staré nepoužívané rolby DESTA - DESTAROL, výrobní číslo 352, rok výroby 1982,
která je umístěna na zimním stadionu v Děčíně, za nabídkovou cenu ve výši 25.000,00 Kč
pro pana Petra Holíka, se sídlem Nedamovská 288, 471 41 Dubá, IČO: 61521728.
Usnesení č. RM 21 13 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 462/1 v k. ú. Loubí u Děčína o výměře 500 m2 na zahradu
pro p. J. V. za cenu 4.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 797/2 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 350 m2
pro spoluvlastníka bytového domu p. Z. Z. za cenu 7.000 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 37 16
Rada města projednala návrh na vydání souhlasného stanoviska se zřízením 5 elektrických
přípojek v pozemku p. č. 1030/3 v k. ú. Děčín - Staré Město a
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska se zřízením 5 elektrických přípojek v pozemku p. č. 1030/3
v k. ú. Děčín – Staré Město pro uživatele jednotlivých zahrad, po dobu trvání nájemních
smluv, za následujících podmínek:
1. investoři zajistí odstranění či využití odpadů, vzniklých realizací výše uvedené stavby
na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 79 odst. 5),
2. budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při stavebních pracích,
3. investoři, neprodleně po dokončení stavby, doloží odboru místního hospodářství zákres
skutečného provedení trasy elektrických přípojek,
4. po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu,

7

veškeré náklady budou hrazeny žadateli,
bude vypracována projektová dokumentace,
bude zakreslena stávající zeleň v okolí navrhované sítě,
za případnou asanovanou zeleň bude navržena náhradní zeleň,
inženýrská síť bude navržena tak, aby neznemožňovala výsadbu a údržbu zeleně,
navržená trasa elektrických přípojek bude řešena ve spolupráci odboru místního
hospodářství a odboru komunikací a dopravy MM Děčín x ČEZ Distribuce a.s., resp.
pověřenou projekční kanceláří tak, aby trasa vedla co nejefektivněji a s ohledem
na zásahy do pozemku,
11. inženýrská síť povede mimo plochy zeleně nebo po obvodu ploch zeleně, a přitom bude
respektovat normy uložení sítí nejen ve vztahu ke stávající, ale i k nově budované zeleni,
12. uložení rozvodů nesmí omezit funkci zahrad,
13. před případným ukončením pronájmu z jakéhokoliv důvodu, uvedou nájemci pozemek
do původního stavu (odstraní elektrické přípojky na své náklady).
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Usnesení č. RM 21 13 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 423 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 20 m2.
Usnesení č. RM 21 13 37 20
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu a provozu sportovní haly
č.2017-0907/OMH ze dne 20.12.2017 uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a Basketbalovým klubem Děčín z.s. a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu a provozu sportovní haly č. 2017-0907/OMH
ze dne 20.12.2017, vč. Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 26.10.2020
uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Basketbalovým klubem Děčín z.s.
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 13 37 21
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu a provozu sportovních
zařízení č. 2018-0522/OMH ze dne 27.07.2018 uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a FK JUNIOR Děčín z.s. a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu a provozu sportovních zařízení č. 20180522/OMH ze dne 27.07.2018 uzavřené mezi statutárním městem Děčín a FK JUNIOR
Děčín z.s. v předloženém znění.
Usnesení č. RM 21 13 37 22
Rada města projednala návrh na propachtování částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
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zveřejnění záměru města propachtovat části pozemku p. č. 712 v k. ú. Vilsnice o výměře
17 370 m2 za účelem zajištění pravidelné péče, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 21 13 38 02
Rada města projednala návrh odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., IČ 71235868, a
ukládá
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., IČ 71235868, odvod
do rozpočtu zřizovatele ve výši 900.000,00 Kč z fondu investic do 16.07.2021.
Usnesení č. RM 21 13 39 01
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině
330, příspěvková organizace, a
povoluje
pro školní rok 2021/2022 s účinností od 01.09.2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou
třídách MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, na počet 26 dětí ve třídě.
Usnesení č. RM 21 13 39 02
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, příspěvková organizace, o udělení
výjimky ze Směrnice č. PO/102 na zajištění akce Tyršfest 2021 a
schvaluje
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 zajištění kulturní akce Tyršfest 2021 agenturou WINK, s.r.o.
Usnesení č. RM 21 13 39 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 99/2021, tj. snížení výdajů 039 - odbor školství – provozní výdaje
o 800 tis. Kč a zvýšení výdajů 039 - odbor školství - Děčínská sportovní - navýšení příspěvku
na provoz o 800 tis. Kč na zajištění kulturní akce Tyršfest 2021.
Usnesení č. RM 21 13 39 04
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková
1400/6, Děčín, IČ: 751 07 350, ohledně organizačního a finančního zajištění Tyršfestu
v rámci Tyršova Děčína 2021 a
uděluje
zmocnění příspěvkové organizaci Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ: 751 07 350, k uzavření smluv s marketingovými partnery a nájemních smluv
s provozovateli zábavných atrakcí a prodejních stánků na nájem pozemků v rámci Tyršfestu
2021 a k uzavírání smluv s partnery a
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schvaluje
ceník pronájmu v rámci Tyršova Děčína 2021 - catering/atrakce dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 21 13 39 05
Rada města projednala žádost Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace, o souhlas
s pořízením movitého majetku a
souhlasí
s pořízením nafukovací konstrukce pro mobilní letní kino v předpokládané výši 49.000,00 Kč
bez DPH.
Usnesení č. RM 21 13 42 01
Rada města projednala záměr na Revitalizaci veřejného prostranství na „2. část
ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové“ v souladu s podmínkami dotačních
výzev IROP 2021-27 a
schvaluje
záměr na Revitalizaci veřejného prostranství na „2. část ul. Resslova, ul. Na Vinici,
ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové“ v souladu s podmínkami dotačních výzev IROP 2021-27.

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.
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