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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2010

Usnesení č. RM 10 02 29 01
Rada města projednala Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2009 a
v předloženém znění

tuto

bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2009.
Usnesení č. RM 10 02 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 09 18 50 02 – tajemník ve spolupráci s odborem
ekonomickým a ostatními věcně příslušnými útvary – další kontrola v 12/10.
Usnesení č. RM 10 02 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 1/2010 dle důvodové zprávy,
tj. navýšení příjmů roku 2010 o 22.200 tis. Kč a zvýšení výdajů o 22.200 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 02 36 01
Rada města projednala možnosti dalšího postupu realizace kanalizace v Děčíně a
schvaluje

zahájit výstavbu v roce 2010 v lokalitě Vilsnice.
Usnesení č. RM 10 02 36 02
Rada města projednala informaci o změnách v IPRM Děčín – zóna Centrum, a to vyřazení
projektu „pod čarou“ s názvem „Akademie volného času“ a jeho nahrazení projektem
„pod čarou“ „Chytrý úřad Děčín“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyřazení projektu „pod čarou“ s názvem „Akademie volného
času“ a zařazení projektu „pod čarou“ s názvem „Chytrý úřad Děčín“ .
Usnesení č. RM 10 02 36 03
Rada města projednala informaci o změně manažera IPRM Děčín – zóna Centrum
a Oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum č. 3 a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. odvolat Ing. Vladislava Rašku, primátora statutárního města Děčín z funkce manažera
IPRM Děčín – zóna Centrum,
2. jmenovat pana Ivana Vepřeka, 2. náměstka primátora do funkce manažera IPRM
Děčín – zóna Centrum,
3. schválit Oznámení o změně v Integrovaném plánu rozvoje města Děčín – zóna
Centrum č. 3 (výměnu projektu tzv. „pod čarou“ „Akademie volného času“ za nový
projekt „pod čarou“ „Chytrý úřad Děčín“, změnu manažera IPRM Děčín – zóna
Centrum).
Usnesení č. RM 10 02 36 04
Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení
na předmět veřejné zakázky: „Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity “ a
rozhodla
o vyloučení těchto uchazečů z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace:
• BETONSTAV Teplice, a.s., IČ 63149435
• GEMO Olomouc, spol. s r.o., IČ 13642464
Usnesení č. RM 10 02 36 05
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ a
rozhodla
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1. o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.:
• Viamont DSP, a.s., IČ: 25429949, Železničářská 1385/29, 40003
Ústí nad Labem,
• Metrostav, a.s. - divize 8, IČ: 00014915
2. o odeslání výzvy k podání nabídky 5 vylosovaným zájemcům:
• Stamo, s.r.o., IČ: 43222323,Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
• INSKY, s.r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07, Ústí nad Labem,
• ISTAR, s.r.o., IČ: 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem,
• ZEMPRA DC, s.r.o., IČ: 25480065, Vítězství 374, 407 11 Děčín 32,
• Sdružení DSP-DOKOM FINAL, IČ: 47781483, Folknářská 1246/21, 405 01
Děčín 2.
Usnesení č. RM 10 02 36 06
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
rozhodla
1.

o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.:
• SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094, Máchova1129, 470 01 Česká Lípa,
• Ravel spol. s.r.o., IČ 472 82 312 , Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem,
• Gardenlinie s.r.o., IČ: 272 63 827, Šeříková 405/15, 412 01 Litoměřice,
• Stamo spol. s.r.o., IČ: 432 22 323, Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
• EUROVIA CS, a.s. - odštěpný závod oblast Čechy Západ, závod Ústí nad
Labem, IČ: 452 74 924, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec,
• SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Postoloprtská 2685, 440 01
Louny,
• ZEMPRA DC s.r.o. – Divize Děčín, IČ: 25480065, Vítězství 374, 407 11
Děčín 32 – Boletce,
• „Sdružení DSP- DOKOM FINAL“ IČ: 477 81 483, Folknářská 1246/21, 405
01 Děčín 2,
• Metrostav a.s., IČ: 00014915 Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,
• ISTAR, spol. s.r.o., IČ: 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem,

2.

o odeslání výzvy k podání nabídky 5 vylosovaným zájemcům:
• STRABAG a.s. - odštěpný závod Praha, oblast Západ, IČ: 608 38 744, Mírová
284/26, 417 03 Dubí 3,
• Severočeská stavební a.s., IČ: 254 58 426, Velká Hradební 231/17, 400 01
Ústí nad Labem,
• Viamont DSP a.s., IČ: 254 29 949 Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem,
• Edikt a.s., IČ: 251 72 328, Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice,
• AZ SANACE a.s., IČ: 250 33 514, Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem.
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Usnesení č. RM 10 02 37 01
Rada města projednala žádost FD ČVUT v Praze o prodloužení výpůjčky VŠ koleje
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 10 02 37 02
Rada města projednala návrh na prodej hrobek č. XXIX/34 a XXIX/35 a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat hrobky č. XXIX/34 a XXIX/35 na části
pozemku p. č. 2806 v k. ú. Děčín včetně hrobového zařízení.
Usnesení č. RM 10 02 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1555 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 02 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín – Staré
Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p.č. 358 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín – Staré Město
věcným břemenem práva uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 360 v k. ú. Děčín-Staré Město nebo vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 02 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Lesná u Děčína
a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 570 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Lesná u Děčína věcným
břemenem práva uložení vedení vodovodního řadu a přípojky pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka domu čp. 135, Děčín XXXV a pro vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 02 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 22 o výměře 374 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město na zahradu
pro manžele I. a V. G. za cenu 748 Kč/rok.
Usnesení č. RM 10 02 37 07
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 1540/4 v k. ú.
Horní Oldřichov ve smyslu změny rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a to o paní
O. D.
Usnesení č. RM 10 02 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 118-101/2008 ze dne 27.06.2008 na pronájem
pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín za účelem stavby polyfunkčního domu ve smyslu prodloužení
termínu zahájení stavby polyfunkčního domu dle ustanovení čl. II, bod. 4b a to nejpozději
do 31.12.2010.
Usnesení č. RM 10 02 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 761/96 v k. ú. Bynov o výměře
cca 30 m2.
Usnesení č. RM 10 02 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 131/1 o výměře 626 m2
a pozemek st. p. č. 44 o výměře 162 m2 v k. ú. Krásný Studenec.
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Usnesení č. RM 10 02 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 835/1 o výměře 218 m2 v k. ú.
Podmokly s podmínkou zatížení tohoto pozemku věcným břemenem práva chůze a jízdy
pro město Děčín.
Usnesení č. RM 10 02 37 12
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města část pozemku p. č. 1288/1 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven,
• do majetku města část pozemku p. č. 369/9 v k. ú. Bělá u Děčína o výměře
upřesněné geometrickým plánem, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 10 02 37 13
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit pozemky:
• z majetku města p. č. 471 v k. ú. Podmokly, o výměře 941 m2,
• do majetku města p. č. 480 v k. ú. Podmokly, o výměře 833 m2.
Usnesení č. RM 10 02 37 14
Rada města projednala návrh na převod částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemku p. č. 500/1 dle geometrického
plánu č. 697-026/2009 ozn. jako p. č. 500/5 o výměře 23 m 2, p. č. 500/6 o výměře 41 m 2, p. č.
500/7 o výměře 85 m2, p. č. 500/8 o výměře 16 m2, p. č. 500/9 o výměře 34 m2 a p. č. 500/10
o výměře 264 m2 a částí pozemku p. č. 44/1 dle geometrického plánu č. 696/033/2009 ozn.
jako p. č. 44/5 o výměře 44 m2, p. č. 44/6 o výměře 18 m2, p. č. 44/7 o výměře 134 m2, p. č.
44/8 o výměře 154 m2, p. č. 44/9 o výměře 96 m2, p. č. 44/10 o výměře 145 m2, p. č. 44/11
o výměře 407 m2, p. č. 44/12 o výměře 241 m2, p. č. 44/13 o výměře 50 m2, p. č. 44/14
o výměře 59 m2, p. č. 44/15 o výměře 303 m2, p. č. 44/16 o výměře 8 m2, p. č. 44/17 o výměře
5 m2, p. č. 44/18 o výměře 75 m2, p. č. 44/19 o výměře 237 m2, p. č. 44/20 o výměře 111 m2,
p. č. 44/21 o výměře 77 m2, p. č. 44/22 o výměře 6 m2, p. č. 44/23 o výměře 135 m2, p. č.
44/24 o výměře 134 m2, p. č. 44/25 o výměře 4 m2 a p. č. 44/26 o výměře 143 m2 vše v k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Ústeckého kraje
do vlastnictví statutárního města Děčín.
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Usnesení č. RM 10 02 37 15
Rada města projednala návrh na převod části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést část pozemku p. č. 877/43
dle geometrického plánu č. 696/--066/2009 ozn. jako p. č. 877/97 o výměře 14 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 10 02 37 16
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Podmokly a v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků bez dalšího finančního vyrovnání a to:
• z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 46/1 o výměře 1 062 m 2
v k. ú. Podmokly do majetku manželů V. a K. M.,
• do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 401 o výměře 757 m2,
pozemek p. č. 409 o výměře 535 m2, pozemek p. č. 411/2 o výměře 467 m2
a pozemek p. č. 411/3 o výměře 216 m2 vše v k. ú. Nebočady z majetku manželů
V. a K. M.
Usnesení č. RM 10 02 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1315 dle geometrického plánu
č. 3208-074/2009 ozn. jako pozemek p. č. 1527 díl „a“ o výměře 12 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana M. S. za cenu 1.800,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 02 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 982/4 o výměře 81 m2
v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím formou dohadovacího řízení,
přičemž výchozí cena bude ve výši 51.840,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 02 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
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schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 26 37 42 ze dne 09.12.2008, týkající
se prodeje pozemku p. č. 697 v k. ú. Podmokly, ve smyslu změny výměry pozemku z původní
„572 m2“ na současnou „573 m2“ a s tím související změnu ceny z původní „85.800,00 Kč“
na cenu „85.950,00 Kč“, a ve smyslu doplnění usnesení o text „+ cena za venkovní úpravy
ve výši 22.372,00 Kč“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 08 11 09 59 ze dne 18.12.2008, týkající se prodeje pozemku p. č. 697 v k. ú.
Podmokly, ve smyslu změny výměry pozemku z původní „572 m2“ na současnou „573 m2“
a s tím související změnu ceny z původní „85.800,00 Kč“ na cenu „85.950,00 Kč“,
a ve smyslu doplnění usnesení o text „+ cena za venkovní úpravy ve výši 22.372 ,00 Kč“.
Usnesení č. RM 10 02 37 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0308 005 ze dne 11.03.2003, týkající se prodeje
pozemku st. p. č. 518 v k. ú. Horní Oldřichov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM 0305 0719 ze dne 17.04.2003, týkající
se prodeje pozemku st. p. č. 518 v k. ú. Horní Oldřichov v plném znění.
Usnesení č. RM 10 02 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 518, dle geometrického plánu
č. 629-064/2009 st. p. č. 518 o výměře 164 m2 a p. č. 1603 o výměře 327 m2, a pozemku p. č.
863/14 o výměře 217 m2 vše v k. ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
do výlučného vlastnictví panu J. H. za cenu 190.800,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 10 02 37 22
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu
prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018
a
schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě
na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy
v Děčíně pro období 2009 – 2018.
Usnesení č. RM 10 02 37 23
Rada města projednala návrhy smluv o zřízení místa zpětného odběru použitých světelných
zdrojů a baterií a
schvaluje
1.
2.

Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů
se společností Ekolamp s.r.o., Praha a
Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru použitých baterií se společností
Ecobat s.r.o., Praha a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu obou smluv o zřízení
místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů a baterií.
Usnesení č. RM 10 02 38 01
Rada města projednala Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené s uvedenou
příspěvkovou organizací
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
• Dodatek č. 10 ke zřizovací listině s účinností od 01.01.2010
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s účinností ke dni jejího uzavření
dle důvodové zprávy a
pověřit
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem výše uvedených dodatků
a následně podpisem úplného znění Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce organizace CSS
Děčín, p.o.
Usnesení č. RM 10 02 39 01
Rada města projednala návrhy smluv o poskytnutí dotace na sportovní činnost určené
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pro sportovní kluby BK Děčín s.r.o., HC Děčín, FK Řezuz Děčín a TJ Doprava Děčín
pro rok 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 02 39 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu
Střelnice pro nájemce v roce 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 10 02 39 03
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín
pro nájemce v roce 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 10 02 39 04
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky
do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská sportovní,
p.o. a
rozhodla
poskytnout bezplatné permanentní vstupenky na rok 2010 do Plavecké haly Děčín pro Lenku
Antošovou, Tomáše Charváta, Lenku Hrochovou, Andreu Rothmeierovou, Tomáše Němce
a Augustina Turanského, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 02 39 05
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku
příspěvkové organizace Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace a
schvaluje
toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.

10

Usnesení č. RM 10 02 39 06
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu.
Usnesení č. RM 10 02 39 07
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok 2010 na úseku
školství a kultury dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 02 50 02
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu
a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín v roce 2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 10 02 50 03
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o. Dlouhá jízda 1254,
Děčín 1, IČO 00078867 o vyhlášení veřejné sbírky a
schvaluje
vyhlášení veřejné sbírky
dle důvodové zprávy.

k účelu restaurování obrazů z původních zámeckých sbírek

Usnesení č. RM 10 02 50 04
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 135/2009 – č. RO 146/2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
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příjmů roku 2009 o 1.795 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1.795 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 02 50 05
Rada města projednala žádost fy 8IN ERA s.r.o., Husovo náměstí 117/4, Děčín IV,
na umístění předzahrádky na tělese chodníku u č. p. 117/4 ul. Husovo náměstí a
schvaluje
umístění předzahrádky na tělese chodníku (pozemek p. č. 623 v k. ú. Podmokly) u č. p. 117/4
ul. Husovo náměstí dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 10 02 50 06
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1.
2.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 03 ze dne 06.10.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ a
na základě ustanovení § 71 odst. 1 zákona jmenuje komisi pro otevírání obálek
s nabídkami ve veřejné zakázce na stavební práce:

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1) Jitka Jarošová - OR
náhradník: Barbora Stožická - OR
2) Mgr. Miroslav Samler -RM, ODS
náhradník: Ivan Vepřek – RM, ODS
3) MUDr. Anna Briestenská - ČSSD
náhradník: MUDr. Ivan Stríbrský - ČSSD
4) Ing. Valdemar Grešík - VPM
náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek - VPM
5) RSDr. Jaroslav Horák - KSČM
náhradník: Vlastimil Lhoták - KSČM
a
3.
4.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 03 ze dne 06.10.2009
v bodě 5, týkající se jmenování komise pro posouzení a hodnocení ve veřejné
zakázce „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ a
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Modernizace
učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“

Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1) Ivan Vepřek,člen RM
náhradník:
2) RSDr. Jaroslav Horák - ZM, KSČM
náhradník:
3) Věra Bezoušková,odbor rozvoje
náhradník:
4) Jitka Jarošová, odbor rozvoje
náhradník:
5) Ing. Martin Studnička, projektant
náhradník:
6) Bc.Jan Dvořák Dis., odbor školství anáhradník:
kultury
8) MUDr. Anna Briestenská - ČSSD
náhradník:
9) Ing. Valdemar Grešík - VPM
náhradník:
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Mgr. Mroslav Samler, člen RM
Vlastimil Lhoták - ZM, KSČM
Ing. Martina Štajnerová, odbor
rozvoje
Barbora Stožická, odbor rozvoje
Jan David, projektant
Ing.Bc. Danuše Bednářová, odbor
školství a kultury
MUDr. Ivan Stríbrský – ČSSD
Ing. Vlastimil Pažourek – VPM

Usnesení č. RM 10 02 50 07
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1.
2.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 02 ze dne 06.10.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity“ a
na základě ustanovení § 71 odst.1 zák. 137/2006 Sb. jmenování komise
pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Plavecký areál Děčín –
rozšíření kapacity“

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1) Jitka Jarošová –OR
náhradník:
Barbora Stožická - OR
2) Ivan Vepřek -RM, ODS
náhradník: Mgr. Miroslav Samler - RM, ODS
3) MUDr. František Plhoň –ČSSD
náhradník: MUDr. Anna Briestenská - ČSSD
4) Ing. Vlastimil Pažourek –VPM
náhradník: Ing. Valdemar Grešík VPM
5) RSDr.Jaroslav Horák – KSČM
náhradník: Vlastimil Lhoták - KSČM
a
3.
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 02 ze dne 06.10.2009
v bodě 5, týkající se jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce „Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity“ a
4.
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Plavecký areál
Děčín – rozšíření kapacity“
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1) Ivan Vepřek, člen RM
náhradník:
2) Ing. Arch. Pavel Horký
náhradník:
3) Jitka Jarošová, odbor rozvoje
náhradník:
4) Ing. Martina Štajnerová, odbornáhradník:
rozvoje
5) Ing.
Igor
Bayer,
Děčínskánáhradník:
sportovní,p.o.
6) Jaroslav Foldyna, člen ZM
náhradník:
7) Ing. Vlastimil Pažourek – VPM
náhradník:
8) RSDr. Jaroslav Horák – KSČM
náhradník:

Mgr. Miroslav Samler, člen RM
Dr. Ing. Daneš Horák MBA,statik
Barbora Stožická, odbor rozvoje
Ing. Renata Domašinská, odbor rozvoje
Hana Petrová, Děčínská sportovní, p.o.
Pavel Sinko, člen ZM
Ing. Valdemar Grešík - VPM
Vlastimil Lhoták - KSČM

Usnesení č. RM 10 02 50 08
Rada města projednala Dohodu o narovnání sporu mezi statutárním městem Děčín
a společností PSD s.r.o., Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města Dohodu o narovnání sporu mezi statutárním městem Děčín a společností
PSD s.r.o., Děčín schválit.
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Usnesení č. RM 10 02 50 09
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1.
2.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 21 36 02 ze dne 20.10.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy“ a
na základě ustanovení § 71 odst.1 zák. 137/2006 Sb. jmenování komise
pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Budova magistrátu B2 –
centrální archiv a správní agendy“

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1) Miroslav Šašek – OR
náhradník: Ing. Ladislav Jurásek - OR
2) Ivan Vepřek – RM, ODS
náhradník: Mgr. Miroslav Samler – RM, ODS
3) MUDr. Ladislav Trněný – ČSSD
náhradník: MUDr. Ivan Stribrský - ČSSD
4) Ing. Vlastimil Pažourek – VPM
náhradník: Ing. Valdemar Grešík - VPM
5) Vlastimil Lhoták – KSČM
náhradník: RSDr. Jaroslav Horák - KSČM
a
3.

4.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 21 36 02 ze dne 20.10.2009
v bodě 5, týkající se jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce „Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní
agendy“ a
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Budova magistrátu
B2 – centrální archiv a správní agendy“

Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1) Ivan Vepřek – RM, ODS
náhradník:
2) Pavel Sinko – ZM, ČSSD
náhradník:
3) Ing. Petr Hodboď – OPO
náhradník:
4) Miroslav Šašek – OR
náhradník:
5) Petr Holubec – projektant
náhradník:
6) Ing. Vlastimil Pažourek – VPM
náhradník:
7) Vlastimil Lhoták – KSČM
náhradník:

Mgr. Mroslav Samler – RM, ODS
Jaroslav Foldyna – ZM, ČSSD
Ing. Jitka Kálecká - OPO
Jitka Jarošová - OR
Ing.arch. Leoš Bogar - projektant
Ing. Valdemar Grešík - VPM
RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

Usnesení č. RM 10 02 50 10
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ a
rozhodla
1. o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.:
• Viamont DSP a.s., IČ: 254 29 949 Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem,
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•
•
•
•

SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094, Máchova1129, 470 01 Česká Lípa,
Metrostav a.s., IČ: 00014915 Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,
Rekomont a. s., IČ 00499838 , Kbelská 581, 190 00, Praha 9, Hloubětín,
ZEMPRA DC s.r.o. – Divize Děčín, IČ: 25480065, Vítězství 374, 407 11 Děčín
32 – Boletice,

2. o odeslání výzvy k podání nabídky 5 vylosovaným zájemcům:
• Stamo spol. s.r.o., IČ: 432 22 323, Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
• Děčínský stavební podnik s. r. o., IČ : 47781483, Folknářská 1246/21, 405 01
Děčín I,
• ISTAR spol. s.r.o., IČ: 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem,
• N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o., IČ : 44564287, Nerudova
2215, Litoměřice,
• INSKY spol. s r. o., IČ : 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.

Usnesení č. RM 10 02 50 11
Rada města projednala žádost o prominutí nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 236 v k. ú. Podmokly
– restaurace Pastýřská stěna od 01.01.2010 do 31.03.2010 po dobu přerušení provozu
restaurace z důvodu údržby objektu, pro 1. Děčínskou obchodní společnost, s.r.o., se sídlem
Želenická 1540, Děčín VI.
Usnesení č. RM 10 02 50 12
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 01 ze dne 06.10.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského
náměstí“ a
2. na základě ustanovení § 71 odst.1 zák. 137/2006 Sb. jmenování komise pro otevírání
obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ
Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“
Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci :
Barbora Stoická – OR
náhradník : Jitka Jarošová - OR
Mgr. Miroslav Samler – člen RM

náhradník : Ivan Vepřek – člen RM

Pavel Sinko - ČSSD

náhradník : Jaroslav Foldyna - ČSSD

Ing. Vlastimil Pažourek - VPM

náhradník : Ing. Valdemar Grešík VPM

RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

náhradník : Vlastimil Lhoták - KSČM
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a
3.

4.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 20 36 01 ze dne 06.10.2009
v bodě 5, týkající se jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ
Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ a
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Modernizace
sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“

Složení hodnotící komise – členové a náhradníci :
Barbora Stožická - OR
náhradník : Jitka Jarošová - OR
Ivan Vepřek – člen RM

náhradník : Mgr. Miroslav Samler – člen RM

Pavel Sinko - ČSSD

náhradník : Jaroslav Foldyna - ČSSD

Věra Bezoušková - OR

náhradník : Ing. Martina Štajnerová - OR

Bc. Jan Dvořák DiS - OŠK

náhradník : Ing. Bc. Danuše Bednářová

Ing. Vlastimil Pažourek - VPM

náhradník : Ing. Valdemar Grešík VPM

RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

náhradník : Vlastimil Lhoták - KSČM

Usnesení č. RM 10 02 50 13
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1.
2.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 14 50 05 ze dne 14.07.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)“ a
na základě ustanovení § 71 odst.1 zák. 137/2006 Sb. jmenování komise
pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Revitalizace objektu Atlantik
(knihovna/multimediální centrum)“

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
Barbora Stožická - OR
náhradník : Jitka Jarošová - OR
Ivan Vepřek – člen RM

náhradník : Mgr. Miroslav Samler – člen RM

MUDr. Ivan Stríbrský – ČSSD

náhradník : MUDr. Ladislav Trněný - ČSSD

Ing. Valdemar Grešík VPM

náhradník : Ing. Vlastimil Pažourek - VPM

Vlastimil Lhoták - KSČM
a

náhradník : RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

3.

4.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 14 50 05 ze dne 14.07.2009
v bodě 5, týkající se jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce „Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální
centrum)“ a
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
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komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Revitalizace
objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)“
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
Barbora Stožická - OR
náhradník : Jitka Jarošová - OR
Ivan Vepřek – člen RM

náhradník : Mgr. Miroslav Samler – člen RM

Ing. Martina Štajnerová - OR

náhradník : Ing. Renata Domašinská - OR

Dis. Jaroslav Urbánek - OSÚ

náhradník : Hana Hammerlová

Mgr. Ladislav Zoubek – ředitel MěK

náhradník : Věra Buganičová - MěK

MUDr. Ivan Stríbrský – ČSSD

náhradník : MUDr. Ladislav Trněný - ČSSD

Ing. arch. Tomáš Šantavý - projektant

náhradník : Ing. arch. Svatoslav Hladník

Ing. Valdemar Grešík VPM

náhradník : Ing. Vlastimil Pažourek - VPM

Vlastimil Lhoták - KSČM

náhradník - RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

Usnesení č. RM 10 02 50 14
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
1.
2.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 50 02 ze dne 22.09.2009
v bodě 4, týkající se jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné
zakázce „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad" a
na základě ustanovení § 71 odst.1 zák. 137/2006 Sb. jmenování komise
pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad"

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci :
1) Ing. Ladislav Jurásek - OR
náhradník: Miroslav Šašek - OR
2) Mgr. Miroslav Samler – RM, ODS
náhradník: Ivan Vepřek – RM, ODS
3) Jaroslav Foldyna – ZM, ČSSD
náhradník: Pavel Sinko – ZM, ČSSD
4) Ing. Valdemar Grešík – RM, VPM
náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek - VPM
5) RSDr. Jaroslav Horák - KSČM
náhradník: Vlastimil Lhoták - KSČM
a
3.

4.

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 09 19 50 02 ze dne 22.09.2009
v bodě 5, týkající se jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně
a zámeckých zahrad" a
na základě ustanovení § 74 odst.1, 3, 4 zák. 137/2006 Sb. jmenování hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad"

Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1) Ing. Valdemar Grešík – RM, VPM
náhradník
2) Pavel Sinko – ZM, ČSSD
náhradník
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Ivan Vepřek – RM, ODS
Jaroslav Foldyna – ZM, ČSSD

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mgr. Aleš Kalvoda - IDZ
Ing. Ladislav Jurásek - OR
Ing. arch. Tomáš Šantavý – projektant
Mgr. Miroslav Samler – RM, ODS
Ing. Miroslav Kubík – projektant
RSDr. Jaroslav Horák - KSČM

náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník

Ing. Iveta Krupičková – zámek DC
Miroslav Šašek - OR
Ing. Tomáš Šedina - projektant
Ing. Vlastimil Pažourek - VPM
Božena Kubíková
Vlastimil Lhoták - KSČM

Usnesení č. RM 10 02 60 01
Rada města projednala výsledky z losování dle §61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb.,
pro omezení počtu zájemců, v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky:
„Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy“ a
rozhodla
1.

o vyloučení zájemců z účasti na zadávacím řízení dle §61 odst.6, zákona 137/2006
Sb.:
• ZEMPRA DC s.r.o. IČ: 25480065, Vítězství 374, 407 11 Děčín 32 – Boletice,
• Viamont DSP a.s., IČ: 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad
Labem,
• RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., IČ: 25837982, Šalounova 778/18,
703 00 Ostrava – Vítkovice,
• INSKY spol. s r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,
• SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094, Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
• Chládek a Tintěra a.s., IČ: 62743881, Nerudova 16, 412 01 Litoměřice,
• Ravel spol. s r.o., IČ: 47282312, Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem,
• Trigema Building a.s., IČ: 27653579, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5,
• Metrostav a.s. - Divize 8, IČ: 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,
• Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., IČ: 25014111, Obrnice 10,
435 21 Obrnice,

2.

o odeslání výzvy k podání nabídky 5 vylosovaným zájemcům:
• HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
• Rekomont, a.s., IČ : 00499838, Kbelská 581, 190 00 Praha 9 – Hloubětín,
• Stamo spol. s r.o., IČ: 43222323, Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
• ISTAR spol. s r.o., IČ: 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem,
• Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ : 47781483, Folknářská 1246/21, 405 01
Děčín I.

Usnesení č. RM 10 02 60 02
Rada města projednala souhrnnou informativní zprávu o průběhu IPRM Děčín - zóna
Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít tuto na vědomí.
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Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

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