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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 27. dubna 2010
Usnesení č. RM 10 08 32 01
Rada města projednala návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně
na volební období 2010 – 2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu
v Děčíně na volební období 2010 - 2014.
Usnesení č. RM 10 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 16/2010 – č. RO 24/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 1.892 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1.892 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 08 35 02
Rada města projednala pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Technické služby
Děčín a. s. a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku, aby hlasoval na valné hromadě
spol. TSD a.s. pro schválení jednotlivých bodů programu souhlasně.
Usnesení č. RM 10 08 36 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající
se rekonstrukce ul. Březová, Děčín III, a
schvaluje

částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 08 06 36 01 ze dne 18.03.2008 v části
„v letech 2009, případně 2010“ a nahrazuje slovy „v roce 2013“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 08 04 04 01 ze dne 23.04.2008 v části „v letech 2009, případně 2010“ a nahradit slovy
„v roce 2013“.
Usnesení č. RM 10 08 36 02
Rada města projednala informaci o vybudování další části kanalizace v Bělé,
křižovatka ul. Saská a Tělocvičná v rámci realizace nového mostku přes Bělský potok a
schvaluje
položení 20 m – 25 m kanalizace přímo ve vodním toku již v roce 2010 a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje zahájením potřebných jednání k realizaci akce.
Usnesení č. RM 10 08 36 03
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru drobnému podniku
– paní Z. N. ze dne 27.03.2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jeho podpisem.
Usnesení č. RM 10 08 37 01
Rada města projednala žádost od paní M. J. o poskytnutí dotace na provoz koupaliště
v Nebočadech a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí dotace pro paní M. J. na provoz koupaliště v Nebočadech
ve výši 200.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a paní M. J. v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. RM 10 08 37 02
Rada města projednala žádost o přímý odprodej objektu č. p. 61, Družstevní ul., Děčín X,
včetně st. p. č. 8, pozemku p. č. 50, pozemku p. č. 51/1, st. p. č. 852 a pozemku p. č. 51/2 vše
v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý odprodej objektu č. p. 61, Družstevní ul., Děčín X, včetně
st. p. č. 8, pozemku p. č. 50, pozemku p. č. 51/1, st. p. č. 852 a pozemku p. č. 51/2 vše v k. ú.
Bělá u Děčína pro Děčínské stavby s.r.o., se sídlem Družstevní 300/7, 405 02 Děčín X,
zastoupené jednatelem panem Leo Potyšem za cenu ve výši 1.530.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem nemovitostí s podmínkou, že v kupní smlouvě bude začleněn
závazek kupujících respektovat na pozemku p. č. 51/1 a pozemku p. č. 51/2 v k. ú.
Bělá u Děčína navrhované zkapacitnění Bělského potoka a umožnit zde realizaci akce, z níž
bude vyplývat nárok na dočasný a trvalý zábor.
Usnesení č. RM 10 08 37 03
Rada města projednala žádost o přímý prodej obytných domů čp. 789, čp. 790, čp. 791, čp.
792, čp. 825 a čp. 826 v ulici Krokova, Děčín I, a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit přímý odprodej obytných domů čp. 789 s pozemkem p. č. 2673
o výměře 205 m2, čp. 790 s pozemkem p. č. 2674 o výměře 204 m2, čp. 791 s pozemkem p. č.
2675 o výměře 201 m2, čp. 792 s pozemkem p. č. 2676 o výměře 250 m2, čp. 825 s pozemkem
p. č. 2672 o výměře 203 m2 a čp. 826 s pozemkem p. č. 2671 o výměře 205 m2, vše v k. ú.
Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Oblastní stavební bytové družstvo Děčín,
Jeronýmova 425, Děčín IV.
Usnesení č. RM 10 08 37 04
Rada města projednala návrh na prodej stavby garáže v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat stavbu garáže, umístěné na pozemku
st. p. č. 608/2 v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 10 08 37 05
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 kabelového vedení NN a VN pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 08 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 367 – zastavěná plocha, p. č. 342 – ostatní plocha, manipulační
plocha a p. č. 2896/2 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3163/1 – zastavěná plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva chůze, jako přístup k pozemku p. č. 3151/23 – zahrada v k. ú. Podmokly
(dle geometrického plánu, který bude vyhotoven) pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky
pozemku p. č. 3151/23 v k. ú. Podmokly, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1291 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 168/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení NTL plynovodu pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
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zatížit část pozemků p. č. 427/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 427/4 – ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN
a VN a umístění kompaktní trafostanice pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú.
Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 43, p. č. 44/3, p. č. 934/1 a p. č. 945 vše ostatní plocha v k. ú.
Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1383/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, p. č. 1385/1 – trvalý
travní porost, p. č. 3006/1 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 3007 – ostatní plocha, silnice
vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN včetně
umístění přípojkové skříně pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 13
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1139/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bělá u Děčína věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj.
vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 08 37 14
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1212 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Bynov věcným
břemenem práva uložení vedení kanalizační přípojky a ČOV a práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí této přípojky pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníky RD na st. p. č. 216 v k. ú. Bynov nebo pro vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 10 08 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 490 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře 15 m2.
Usnesení č. RM 10 08 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1912/1 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1912/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Děčín manželům P. a M. G.
za 1 Kč/rok s podmínkou údržby pozemku, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 08 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem částí
pozemků v k. ú. Podmokly a k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. O911090211 uzavřenou mezi
Povodím Labe, s.p. Hradec Králové a statutárním městem Děčín na pronájem částí pozemků
p. č. 400/1, p. č. 401/1 a p. č. 403/8 v k. ú. Podmokly a p. č. 3008 v k. ú. Děčín ve smyslu
změny textu čl. 4/bod 6 a to z původního:
•„Účastníci smlouvy se dohodli na jednorázové úhradě nájemného ve výši 3.928,00
Kč + 19 % DPH za celou pronajímanou plochu za rok. Nájemné bude hrazeno
jednou ročně na základě daňového dokladu, který bude pronajímatel zasílat nájemci.
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dne 30.06. běžného roku. Zdanitelné
plnění v roce uzavření smlouvy se považuje za uskutečněné dnem nabytí platnosti a
účinnosti smlouvy. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů ode dne vystavení
pronajímatelem“
na nový text:
•„Účastníci smlouvy se dohodli na jednorázové úhradě nájemného ve výši 3.928,00
Kč + DPH v platné výši (v aktuální výši přehodnocené dle stanoveného koeficientu
růstu cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze, od data uzavření
smlouvy dne 24.07.2009, sjednané v čl. 4 odst. 6) za celou pronajímanou plochu za
rok. Nájemné bude hrazeno jednou ročně na základě daňového dokladu, který bude
pronajímatel zasílat nájemci. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dne
30.06. běžného roku. Zdanitelné plnění v roce uzavření smlouvy se považuje za
uskutečněné dnem nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Daňový doklad bude mít
splatnost 14 dnů ode dne vystavení pronajímatelem“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o nájmu pozemků č. O911090211.
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Usnesení č. RM 10 08 37 18
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 276/83, dle geometrického plánu
č. 605-026/2010 nově ozn. jako pozemek p. č. 276/140 o výměře 45 m2
v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní T. T. N. za cenu
28.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s podmínkou zatížení části tohoto
pozemku věcným břemenem práva uložení, údržby a obnovy veřejného osvětlení
pro vlastníka zařízení.
Usnesení č. RM 10 08 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 23 37 38 ze dne 03.11.2009, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 10 07 21 ze dne
26.11.2009, týkající se prodeje části pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Bynov, v plném znění.
Usnesení č. RM 10 08 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 837/81 o výměře 742 m 2 v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového vlastnictví pro pana J. J. paní J. O.
a slečnu M. W. za cenu 148.400,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 10 08 37 21
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 35 ze dne 02.02.2010 v plném znění a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 36 ze dne
25.02.2010 v plném znění.
Usnesení č. RM 10 08 37 22
Rada města projednala návrh na revokace usnesení rady města a zastupitelstva města a prodej
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku st. p. č. 937 o výměře 16 m2 a pozemku p. č. 357/8 o výměře 232 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní V. N. za cenu nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. RM 10 08 37 23
Rada města projednala informaci o nerealizaci akce „Čisté město“ v roce 2010 z důvodu
nedostatku finančních prostředků a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 08 39 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 04 39 03 ze dne 16.02.2010, ve smyslu
změny textu z původního „na činnost v roce 2009“ na nový text „na činnost v roce 2010“.
Usnesení č. RM 10 08 39 02
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací statutárního města Děčín za rok 2009 a

ředitelů

s c h v a l u j e
1. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových
organizací za rok 2009:
na úseku školství a kultury:
•Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
•Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
•Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Mgr. Jaroslava Vatalová
•Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
•Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, paní Mgr. Olga Křivohlavá
•Základní škola a Mateřská škola Děčín II, Kamenická 1145, pan Mgr. Jaroslav
Skála
•Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Jiří Brouček
•Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, paní Mgr. Iva Košková
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•Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, paní Mgr. Alena
Zemanová
•Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
•Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav
Kettner
•Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
•Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, paní Mgr. Anna Drobná
•Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, paní Mgr. Věra
Floriánová
•Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
•Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
•Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
•Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
•Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, paní Ing. Iveta Krupičková
•Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, pan Mgr. Ladislav Zoubek
•Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, pan MgA. Petr Michálek
•Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6,pan Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
•Centrum sociálních služeb Děčín,
Maršoun

Děčín I, 28.října 1155/2, pan Mgr. Petr

na úseku životního prostředí:
•Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, pan Ing. Antonín Novák
•Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, paní Kateřina Majerová

2. Poskytnutí odměn za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací
na úseku kultury:
•Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254
- ředitelce paní Ing. Ivetě Krupičkové
•Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3
- řediteli panu Mgr. Ladislavu Zoubkovi
•Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75
- řediteli panu MgA. Petru Michálkovi
•Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6
- řediteli panu Ing. Igoru Bayerovi,
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
•Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2
- řediteli panu Mgr. Petru Maršounovi,
na úseku životního prostředí:
•Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI
- řediteli panu Ing. Antonínovi Novákovi
•Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV
- ředitelce paní Kateřině Majerové
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dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 08 39 03
Rada města projednala předložený materiál a
s c h v a l u j e
ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města
Děčín na rok 2010:
na úseku školství a kultury:
•Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
•Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
•Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Mgr.Jaroslava Vatalová
•Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
•Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, paní Mgr. Olga Křivohlavá
•Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, pan Mgr. Jaroslav Skála
•Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Jiří Brouček
•Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, paní Mgr. Iva Košková
•Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, paní Mgr. Alena
Zemanová
•Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
•Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav
Kettner
•Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
•Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, paní Mgr. Anna Drobná
•Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, paní Mgr. Věra
Floriánová
•Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
•Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková
•Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
•Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult
•Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, paní Ing. Iveta Krupičková
•Městská knihovna Děčín, Děčín IV, Raisova 3, pan Mgr. Ladislav Zoubek
•Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, pan MgA. Petr Michálek
•Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6,pan Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
•Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, 28.října 1155/2, pan Mgr. Petr Maršoun
na úseku životního prostředí:
•Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, pan Ing. Antonín Novák
•Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, paní Kateřina Majerová

Usnesení č. RM 10 08 39 04
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Rada města projednala návrh na vyřazení schodolezu „TREPPEN-KULI“ z majetku Základní
školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o. , jeho převzetí do majetku
statutárního města Děčín a bezúplatný převod schodolezu „TREPPEN-KULI“ do majetku
Základní školy a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o., v jeho pořizovací
ceně a
schvaluje
1. vyřazení schodolezu „TREPPEN-KULI“ z majetku Základní školy a Mateřské školy
Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o.
2. převzetí schodolezu „TREPPEN-KULI“ do majetku statutárního města
3. bezúplatný převod schodolezu „TREPPEN-KULI“ do majetku Základní školy
a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
Usnesení č. RM 10 08 39 05
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 04 39 02 ze dne 16.02.2010, ve smyslu
změny textu z původního „na činnost v roce 2009“ na nový text „na činnost v roce 2010“.
Usnesení č. RM 10 08 50 01
Rada města projednala návrh nových zadávacích podmínek soutěže na odprodej rekreačního
areálu v k. ú. Maxičky a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova
č. p. 219, Děčín XXXI – býv. bowling a
schvaluje
nové podmínky soutěže při realizaci odprodeje rekreačního areálu v k. ú. Maxičky
a 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 08 60 01
Rada města projednala průběžnou informativní zprávu o průběhu IPRM Děčín - zóna
Centrum a IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města tuto vzít na vědomí a schválit postup rady města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 08 60 02
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín, Chlum“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazeče: AFC servis DC, a.s., IČO: 27274691 – pro neúplnost nabídky,
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2. o zadání této veřejné zakázky uchazeči SaM silnice a mosty Děčín, a.s.,
IČO: 25042751, se sídlem Oblouková 416, Děčín III.
Usnesení č. RM 10 08 60 03
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín, Bělá“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazeče: AFC servis DC, a.s., IČO: 27274691 – pro neúplnost nabídky,
2. o zadání této veřejné zakázky uchazeči HERKUL a.s.,IČO: 25 00 46 38 se sídlem
Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno.
Usnesení č. RM 10 08 60 04
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Povodňové
škody 2009 Děčín – Krásný Studenec“ a
rozhodla
o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst.2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů s tím, že bude upravena zadávací dokumentace a rada města následně
rozhodne o provedení nového zadávacího řízení.

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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