Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 15. schůze rady města konané dne 20. července 2007
Usnesení č. RM 07 15 34 01
Rada města projednala návrh platu ředitelky ZOO Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková
organizace, a popis pracovní činnosti a
stanovuje
plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, paní
Kateřiny Majerové, dle důvodové zprávy, s platností od 1. 7. 2007.
Usnesení č. RM 07 15 35 01
Rada města projednala návrh na změnu v rozpočtu statutárního města Děčín r. 2007 a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. přesun částky 50 tis. Kč na kap. 39 - OŠK z § 3322 - obnova
kulturních památek na § 3319 - ostatní kulturní činnost na propagaci centrálního rezervačního
systému.
Usnesení č. RM 07 15 36 01
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 na akci: „Cyklistická stezka Děčín Prostřední Žleb“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 27 36 01 ze dne 21. 12. 2006 v plném znění,
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 101/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 na akci: „Cyklistická stezka Děčín - Prostřední
Žleb“ ve výši maximálně 5.890.000,00 Kč, kdy návrh smlouvy tvoří nedílnou součást
důvodové zprávy předloženého materiálu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této smlouvy.

Usnesení č. RM 07 15 36 02
Rada města projednala podání žádosti města o dotaci z EU na odkanalizování části města a
bere

na

vědomí,

že při případném přidělení dotace na realizaci akce „Odkanalizování částí města Děčín“
zůstane vybudovaná kanalizace po dobu pěti let v majetku města a město uzavře smlouvu
s provozovatelem nové kanalizace.
Usnesení č. RM 07 15 50 01
Rada města projednala přijetí finančního daru statutárnímu městu Děčín a
schvaluje
přijetí finančního daru statutárnímu městu Děčín v celkové výši 250.000,00 Kč od firem:
SaM silnice a mosty Děčín a. s. se sídlem Oblouková ulice č. p. 416, Děčín III,
ARMEX S. H. Oil, s. r. o., se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II a VCES a. s., se sídlem
Na Harfě 337/3, Praha 9, na nákup boxerského ringu pro TJ Doprava Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 07 15 50 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú.
Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1554/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva uložení vedení plynové přípojky STL přes pozemek p. č. 1554/1
v k. ú. Horní Oldřichov a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 07 15 50 03
Rada města projednala informaci o nabídce sponzorského příspěvku společnosti ČEPS, a. s.
se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, ve výši 1.000.000,00 Kč a
schvaluje
přijetí sponzorského příspěvku ve výši 1.000.000,00 Kč na vybudování výtahu v domově
DOMINO s pečovatelskou službou pro děti a mládež se zdravotním postižením a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o poskytnutí
peněžního daru.
Usnesení č. RM 07 15 50 04
Rada města projednala vypsání zadávacího
řízení, týkající se provedení demolice
nevyužívaných objektů na Mariánské Louce v Děčíně a
schvaluje
1. vypsání výběrového řízení na dodavatele připravované zakázky
2. seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek po doplnění o:
a) člena komise Ing. Valdemara Grešíka, člena rady města
b) náhradníka Mgr. Miroslava Samlera, člena rady města
3. hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena
4. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení,
a to vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 15 50 05
Rada města projednala vypsání zadávacího řízení na předmět zakázky „Rekonstrukce areálu
a povrchu fotbalového hřiště – UP III. generace“ a
schvaluje
1. vypsání výběrového řízení na dodavatele připravované stavby
2. seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek po doplnění o:
a) člena komise JUDr. Milana France, člena rady města
b) náhradníka Mgr. Miroslava Samlera, člena rady města
3. hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky
4. seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném
podlimitním řízení,
a to vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 15 60 01
Rada města projednala návrh na rozhodování záležitostí přijímání peněžitých darů
a nepeněžitých darů v pravomoci rady města od fyzických nebo právnických osob
statutárnímu městu Děčín a
svěřuje
primátorovi statutárního města Děčín panu Ing. Vladislavu Raškovi rozhodovat o přijetí
peněžitých darů a nepeněžitých darů v pravomoci rady města od fyzických nebo právnických
osob statutárnímu městu Děčín a současně
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Ing. Vladislava Rašku k podpisu příslušných
darovacích smluv.
Usnesení č. RM 07 15 60 02
Rada města projednala informaci, týkající se úpravy sítě veřejného osvětlení – Červený Vrch
a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 07 15 60 03
Rada města projednala přijetí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč pro Městský rezervační
systém Děčín, vstupenka Děčín a
schvaluje
přijetí tohoto daru a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 07 15 60 04
Rada města projednala žádost Iniciativy pro děčínský zámek o. s., Dlouhá jízda 1253,
Děčín I, o příspěvek na vydání prezentační publikace Děčín – město železnice a
rozhodla
o úhradě nákladů ve výši 100.000,00 Kč Iniciativě pro děčínský zámek o. s., za odpovídající
počet kusů uvedené publikace v rámci záměru vzniku Železničního muzea v Děčíně
z rozpočtu odboru rozvoje.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek
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v. r.

