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

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 13. srpna 2007
Usnesení č. RM 07 16 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady akciové
společnosti Technické služby Děčín, a. s., se sídlem Děčín III., Březová 402, PSČ 40501,
IČ: 64052257, projednala návrh na změnu stanov společnosti Technické služby Děčín, a. s., a
rozhodla
o změně stanov takto:
1. znění článku V odstavce 2 se vypouští a nahrazuje zněním:
„Akcie společnosti jsou kmenové, v listinné podobě, znějí na jméno a nejsou
kótované podle zvláštního právního předpisu“,
2. znění článku V odstavce 3 vypouští a nahrazuje se zněním:
„Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva
spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník
hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné
akcie a vlastník jednotlivých akcií má právo na jejich výměnu za hromadnou akcii
nebo jiné hromadné akcie (dále jen výměna akcií), a to tak, že vlastník o výměnu
akcií požádá společnost písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem.
Představenstvo společnosti je povinno požadovanou výměnu provést, a to tak, že
zajistí bez zbytečného odkladu vydání požadovaných akcií a žadatele o výměnu akcií
vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby
převzal vydané akcie v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne vyzvání“ a
současně
rozhodla
požádat společnost Technické služby Děčín, a. s., o výměnu hromadné akcie nahrazující
veškeré listinné akcie společnosti Technické služby Děčín, a. s., za dvě hromadné akcie jednu
nahrazující 11032 ks listinných akcií a druhou nahrazující 353 ks akcií.
Usnesení č. RM 07 16 31 01
Rada města projednala informaci o stavu vyloučení nemovitosti (Společenský dům Střelnice)
ze soupisu konkurzní podstaty úpadce DESTA-NOVA, a. s., a tuto
bere
na vědomí
a
schvaluje

vyplacení odměny Advokátní kanceláři JUDr. Jiří Kadeřábek za právní pomoc ve věci
vyloučení nemovitosti (Společenský dům Střelnice) ze soupisu konkurzní podstaty úpadce
DESTA-NOVA, a. s.
Usnesení č. RM 07 16 32 01
Rada města projednala žádost obce Ludvíkovice uzavřít se statutárním městem Děčín
veřejnoprávní smlouvu v oblasti agend projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za předem stanovených
podmínek a uzavření této smlouvy
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 16 36 01
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na zadání stavebních prací akce
Zámek Děčín – oprava ohradní zdi Dlouhé jízdy a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy o dílo
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 16 36 02
Rada města projednala zadávací řízení na předmět zakázky Zámek Děčín - oprava opěrné zdi,
sklepa pod terasou a schodiště z jižních zahrad k sýpce 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 Ing. Valdemara Grešíka – člena rady města
b) náhradníka komise Mgr. Miroslava Samlera – člena rady města,
3. hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
4. po doplnění seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídky ve
zjednodušeném podlimitním řízení,
a to vše ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 16 36 03
Rada města projednala zprávu o realizaci stavby „Oprava opěrných zdí mezi
ul. Na Výšinách a ul. Teplická“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 36012 ze dne 24. 11. 2006 a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo č. 36012.
Usnesení č. RM 07 16 36 04
Rada města projednala zprávu o přípravě stavby „Přípojka NN pro fotbalové hřiště Děčín“ a
schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání
nemovitosti k umístění a provozování kabelového vedení NN č. 11307502 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy.
Usnesení č. RM 07 16 36 05
Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2006 na zadání stavebních prací akce
Zámek Děčín – oprava nádvoří u Tyršova domu a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy o dílo
ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 16 36 06
Rada města projednala doporučení hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na veřejnou zakázku „Dostavba plaveckého areálu Děčín – Staré Město II. etapa“ a
rozhodla
o zadání této veřejné zakázky uchazeči STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I,
IČ 43222323 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním smlouvy.
Usnesení č. RM 07 16 36 07
Rada města projednala provedení demolice nevyužívaných objektů na Mariánské louce
v Děčíně a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 15 50 04 ze dne 20. 7. 2007 v plném znění.
Usnesení č. RM 07 16 36 08
Rada města projednala návrh na změnu člena komise (p. JUDr. Milana France), jmenovaného
dne 20. 7. 2007 usnesením rady města č. RM 07 15 50 05, pro otevírání obálek
na předmět zakázky „Rekonstrukce areálu a povrchu fotbalového hřiště–UP III. generace“ a
schvaluje
člena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Ing. Valdemara Grešíka, člena rady
města.
Usnesení č. RM 07 16 37 01
Rada města projednala návrh na odstranění havarijního stavu nosné konstrukce mostu přes
Ploučnici v Březinách, event. č. DC-002P a
schvaluje
1) po vydání demoličního výměru demolici stávající mostní konstrukce
2) osazení mostního provizoria
a to vše dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 07 16 39 01
Rada města projednala výsledky konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy Děčín I,
Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace a
jmenuje
Mgr. Olgu Křivohlavou do funkce ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2007.
Usnesení č. RM 07 16 39 02
Rada města projednala návrh tarifního platu a jeho složek ředitelce Základní školy Děčín I,
Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace, a
schvaluje
tarifní plat a jeho složky Mgr. Olgy Křivohlavé, ředitelky Základní školy Děčín I,
Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy s účinností
od 1. 9. 2007.
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Usnesení č. RM 07 16 39 03
Rada města projednala návrhy na odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku
školství a rozhodnutí
odkládá
s tím, že přepracovaný materiál bude předložen do jednání rady města dne 28. 8. 2007.

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.

