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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města konané dne 22. června 2010
Usnesení č. RM 10 12 29 01
Rada města projednala informaci o změně organizační struktury Městské policie Děčín a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 10 12 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 34/2010 – č. RO 47/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2010 o 2.313 tis. Kč a zvýšení výdajů o 2.313 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 12 35 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne
27.10.2009 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD
ze dne 27.10.2009 s Českou spořitelnou a. s. Praha na financování akcí statutárního města
Děčín dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 10 12 35 03
Rada města projednala informaci o konání mimořádné valné hromady společnosti TERMO
Děčín a.s. dne 23.06.2010 včetně návrhu usnesení této valné hromady a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku, aby hlasoval na valné hromadě
společnosti TERMO Děčín a. s. pro schválení jednotlivých bodů pořadu souhlasně.

Usnesení č. RM 10 12 36 01
Rada města projednala informaci o jednání k záměru Plavební stupeň Děčín z hlediska
hodnocení vlivů na životní prostředí a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 12 37 01
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 09 19 37 01 ze dne 22.09.2009 bod č. 1, tj. vložení
finančních prostředků do oprav objektu Společenského domu Střelnice v roce 2009 panem
Petrem Kudrhaltem v celkové výši 500.000,00 Kč v rozsahu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 12 37 02
Rada města projednala návrh na prodej hrobek na hřbitově Folknáře a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej hrobek č. XXIX/34 za cenu 51.820,00 Kč + veškeré
náklady spojené s převodem a č. XXIX/35 za cenu 42.600,00 Kč + veškeré náklady spojené
s převodem, obě na části pozemku p. č. 2806 v k. ú. Děčín manželům R. F. a J. F.
Usnesení č. RM 10 12 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 842/1 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín-Staré Město
věcným břemenem práva uložení vodovodního potrubí pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 12 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 2823 – trvalý travní porost, p. č. 2826 – zahrada, p. č. 3021 – vodní
plocha, 2820/1 – zahrada vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení plynového
vedení NTL pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu, dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 12 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dolní Žleb a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 277/2 – trvalý travní porost, p. č. 301 – trvalý travní porost, p. č.
276/2 – ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 495/1 – ostatní plocha, komunikace vše v k. ú. Dolní
Žleb věcným břemenem práva umístění stožárů pro vrchní kabelové vedení NN a VN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 10 12 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 3694/2 o výměře 1 646 m 2 v k. ú. Podmokly pro Chart Ferox, a.s.,
Ústecká 30, Děčín V, za cenu 23.538 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 12 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1452/8 o výměře 302 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov pro paní J. M.
za cenu 302 Kč/rok, za účelem na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 10 12 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1452/8 o výměře 302 m 2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 12 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 150 o výměře cca 10 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 10 12 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 150 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 10 12 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 813/1 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem.
Usnesení č. RM 10 12 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3269 o výměře
dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 10 12 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 899/50 o výměře 446 m 2
a p. č. 899/34 o výměře 1 638 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 10 12 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 783/13 o výměře 422 m 2 v k. ú. Děčín –
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům M. a M. V. za cenu
63.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 10 12 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 990/1 o výměře 140 m2 v k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele M. a L. Š. za cenu
21.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
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Usnesení č. RM 10 12 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 10 03 37 48 ze dne 02.02.2010, týkající se
převodu částí pozemků v k. ú. Podmokly z PF ČR, v plném znění,
2. revokaci usnesení rady města č. RM 10 07 37 32 ze dne 13.04.2010, týkající se
převodu částí pozemků v k. ú. Podmokly z PF ČR, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 52 ze dne 25.02.2010, týkající
se převodu částí pozemků v k. ú. Podmokly z PF ČR, v plném znění,
2. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 04 05 36 ze dne 29.04.2010, týkající
se převodu částí pozemků v k. ú. Podmokly z PF ČR, v plném znění,
3. převod dílu „i“ z pozemku p. č. 436/14 o výměře 106 m2,
dílu „y“ z pozemku p. č. 460/1 o výměře 6 m2,
dílů „b1 + e“ z pozemku p. č. 460/3 o výměrách 168 m2 + 311 m2,
části pozemku p. č. 460/3 – nově označený jako p. č. 460/13 o výměře 22 m2,
dílu „j“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 474 m2,
dílu „x“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 155 m2,
dílu „i1“ z pozemku p. č. 436/1 o výměře 50 m2,
vše dle geometrického plánu č. 3250 – 14/2010, v k. ú. Podmokly od ČR Pozemkového fondu
do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 10 12 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 639/1 o výměře 40 m 2 v k. ú.
Bynov.
Usnesení č. RM 10 12 37 18
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 06 37 27 ze dne 23.03.2010, týkající se prodeje
pozemku p. č. 3129/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny kupní ceny z původní ceny
„…37.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou cenu „…18.900,00 Kč
+ ostatní náklady spojené s převodem“ a

5

nedoporučuje
zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 04 05 16 ze dne
29.04.2010, týkající se prodeje pozemku p. č. 3129/2 v k. ú. Podmokly ve smyslu změny
kupní ceny z původní ceny „...37.800,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“ na novou
cenu „…18.900,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 10 12 38 01
Rada města projednala informativní zprávu o stavu technické infrastruktury budov, pozemků
a vybavení příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín a tuto
bere na vědomí
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 12 38 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod schodišťové plošiny „V 64-74“ z majetku
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín do majetku Základní školy Děčín I,
Komenského 622/3, p. o., v jeho zůstatkové ceně a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 10 12 39 01
Rada města projednala rozšíření seznamu míst poskytovaného vzdělání a školských služeb
Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 334/38, příspěvková organizace a rozšíření kapacity
této organizace a
schvaluje
1. rozšíření seznamu míst poskytovaného vzdělání o pracoviště
a) Klostermannova 869/74, Děčín VI,
b) Březiny 98, Děčín XXVII,
2. rozšíření kapacity o 900 žáků,
a to k 01.09.2010.
Usnesení č. RM 10 12 39 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí odměny pro MgA. Petra Michálka, ředitele
Městského divadla Děčín, příspěvková organizace a
schvaluje
poskytnout tuto odměnu dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 10 12 39 03
Rada města projednala návrh čerpání fondů příspěvkových organizací na úseku školství
a kultury a změnu odpisového plánu a
schvaluje
1. Školní jídelně Děčín I, Sládkova 1300/13, čerpání investičního fondu na nákup
plynového varného kotle 300 lt,
2. Základní škole Děčín II, Kamenická 1145, čerpání rezervního fondu na opravu školní
učebny,
3. Zámku Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, čerpání investičního a rezervního
fondu na předfinancování projektu v rámci dotačního titulu Cíl 3, pořízení
audioprůvodců,
4. Zámku Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, Děčín I, změnu odpisového plánu na rok 2010.
Usnesení č. RM 10 12 39 04
Rada města projednala návrh Děčínské sportovní, Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín,
IČO 75107350, příspěvková organizace, na úpravu ceníku vstupného do venkovního areálu
Aquaparku Děčín a
schvaluje
ceník vstupného do venkovního areálu Aquaparku Děčín dle důvodové zprávy s účinností
od 01.07.2010.
Usnesení č. RM 10 12 39 05
Rada města projednala žádost VLTAVA – LABE PRESS a.s., Přátelství 986, Praha Uhřiněves o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na webových stránkách decinsky.denik.cz v servisní části.
Usnesení č. RM 10 12 50 01
Rada města projednala informaci o záměru přípravy projektu výsadby liniové izolační zeleně
a
pověřuje
vedoucí odboru rozvoje zadáním projektové dokumentace a následně podáním žádosti
o dotaci do OPŽP.
Usnesení č. RM 10 12 50 02
Rada města projednala zprávu o situaci v mateřských školách ve školním roce 2010/2011 a
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schvaluje
řešení dle variant:
•varianta č. 1, tj. MŠ Pohraniční – přístavba terasy
•varianta č. 2, tj. MŠ Liliová – rozšíření kapacity
•varianta č. 8, tj. MŠ Školní - rozšíření kapacity
podle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 12 50 03
Rada města projednala, v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovení počtu členů Zastupitelstva města Děčín
pro volební období roků 2010-2014 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 09 30 03 ze dne 11.05.2010 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Děčín na 27 členů.
Usnesení č. RM 10 12 50 04
Rada města projednala Smlouvu o provedení stavby na pozemku v souvislosti se stavbou
„REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“, a to objektu SO 104 Děčín – Březiny –
autobusové zálivy, část veřejné osvětlení a
rozhodla
o jejím uzavření a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku jejím podpisem.
Usnesení č. RM 10 12 50 05
Rada města projednala materiál, týkající se zakázky: „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická,
ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 814-1027-2010 o prodloužení termínu ukončení I. etapy
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 814-1027-2010.
Usnesení č. RM 10 12 50 06
Rada města projednala materiál zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Revitalizace
objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení
2. základní hodnotící kritérium – ekonomicky nejvýhodnější nabídka ve struktuře dílčích
hodnotících kritérií
Hodnotící
kritérium
Nabídková
cena

Smluvní
pokuty

Doba
realizace
týdnech

Váha
kritéria
v
Název sub-kritéria
celkovém
hodnocení
Bude hodnocena cena za celý předmět veřejné
50 %
zakázky a není vymezováno do sub-kritérií.
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s řádným
provedením a předáním Díla uvedeným
v Harmonogramu Díla

35 %

v 15 %

Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s
termínem
dokončení
dílčích
objektů
specifikovaných
a
vyjmenovaných
v ZD
zadavatele zaviněném Zhotovitelem
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele
se
zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele
s termínem vyklizení staveniště
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele se
splněním
dodatečné
lhůty
poskytnuté
Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními
stranami pro odstranění vad zjištěných při předání
a převzetí Díla nebo jeho části nebo v průběhu
záruční doby
Smluvní pokuta v případě, že Zhotovitel poruší
svoji povinnost vést řádným způsobem Deník
(případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně
dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí
v souladu s obecně závaznými předpisy nebo
smlouvou
Bude hodnocena doba realizace VZ v týdnech
s tím, že zadavatelem bude určen nejzazší termín
realizace VZ.

3. kvalifikační profil a
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Dílčí
váha
subkritéria

20 %

15 %
15 %
20 %

15 %

15 %

jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zák. 137/2006
Sb. O veřejných zakázkách v platném znění ve veřejné zakázce na stavební práce:
Barbora Stožická - OR
náhradník: Jitka Jarošová - OR
Ivan Vepřek – člen RM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler – člen RM

Jaroslava Sejrková - OR

náhradník: Ing. Martina Štajnerová - OR

Dis. Jaroslav Urbánek – OSÚ

náhradník: Hana Hammerlová - OS

Mgr. Ladislav Zoubek – ředitel MěK

náhradník : Věra Buganičová - MěK

MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM

náhradník: MUDr. Ladislav Trněný–člen ZM

Ing. arch. Tomáš Šantavý - projektant

náhradník: Ing. arch. Svatoslav Hladník

Ing. Valdemar Grešík – člen RM

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek–člen ZM

Vlastimil Lhoták – člen ZM

náhradník: RSDr. Jaroslav Horák–člen ZM

s tím, že veškerou administraci týkající se tohoto výběrového řízení bude provádět externí
firma ROPRO a. s., IČ : 27888941.
Usnesení č. RM 10 12 50 07
Rada města projednala materiál zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Revitalizace
parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“ a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - otevřené řízení
2. základní hodnotící kritérium – ekonomicky nejvýhodnější nabídka ve struktuře dílčích
hodnotících kritérií
Hodnotící
kritérium

Váha
kritéria v
celkovém
hodnocení

Název sub-kritéria

Nabídková
cena

50 %

Bude hodnocena cena za celý předmět veřejné
zakázky a není vymezováno do sub-kritérií.

10

Dílčí
váha
subkritéria

Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s řádným
provedením a předáním Díla uvedeným
v Harmonogramu Díla

Smluvní
pokuty

Doba
realizace v
týdnech

35 %

15 %

Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s
termínem dokončení dílčích objektů
specifikovaných a vyjmenovaných v ZD
zadavatele zaviněném Zhotovitelem
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele se
zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele
s termínem vyklizení staveniště
Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele se
splněním dodatečné lhůty poskytnuté
Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními
stranami pro odstranění vad zjištěných při předání
a převzetí Díla nebo jeho části nebo v průběhu
záruční doby
Smluvní pokuta v případě, že Zhotovitel poruší
svoji povinnost vést řádným způsobem Deník
(případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně
dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí
v souladu s obecně závaznými předpisy nebo
smlouvou
Bude hodnocena doba realizace VZ v týdnech
s tím, že zadavatelem bude určen nejzazší termín
realizace VZ.

20 %

15 %
15 %
20 %

15 %

15 %

3. kvalifikační profil a
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zák.
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění ve veřejné zakázce na stavební práce:
Ing. Ladislav Jurásek - OR
náhradník: Miroslav Šašek - OR
Ivan Vepřek – člen RM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler – člen RM

Mgr. Aleš Kalvoda - IDZ

náhradník: Ing. Iveta Krupičková - zámek

MUDr. Ivan Stríbrský – člen ZM

náhradník: MUDr. Ladislav Trněný–člen ZM

Ing. arch. Tomáš Šantavý - projektant

náhradník: Ing. arch. Svatoslav Hladník

Ing. Valdemar Grešík - člen RM

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek-člen ZM

Vlastimil Lhoták – člen ZM

náhradník: RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM

s tím, že veškerou administraci výběrového řízení plně zabezpečí externí společnost ROPRO
a. s., IČ : 27888941.
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Usnesení č. RM 10 12 50 08
Rada města projednala materiál, týkající se zakázky: „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby
dalšího vzdělávání“ a
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z 08.04.2010 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo z 08.04.2010.
Usnesení č. RM 10 12 50 09
Rada města projednala materiál k zadání zakázky na realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie související s realizací stavby: „Úprava křižovatky
Saská x Teplická, Děčín“ a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č.5 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie související s realizací
stavby: „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 12 50 10
Rada města projednala informaci o nabídce společnosti Alcan Děčín Extrusions, s. r. o. Děčín
- poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Děčín na odstraňování povodňových škod
vzniklých při bleskové povodni po přívalovém dešti dne 09.06.2010 ve výši 150 tis. Kč
pro postižené obce na Děčínsku a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 12 50 11
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních darů na odstraňování povodňových
škod v r. 2010 postiženým obcím na Děčínsku a
rozhodla
1. poskytnout finanční dar na odstraňování povodňových škod v r. 2010 postiženým
obcím na Děčínsku, tj. obci Jetřichovice ve výši 20 tis. Kč, obci Srbská Kamenice
ve výši 15 tis. Kč a obci Hřensko ve výši 15 tis. Kč,
2. o uzavření Darovacích smluv s těmito obcemi a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto Darovacích smluv
a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Děčínsku, tj. obci
Kunratice ve výši 50 tis. Kč a obci Jánská ve výši 50 tis. Kč,
2. rozhodnout o uzavření Darovacích smluv s těmito obcemi a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu
Darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 12 50 12
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2010, a to navýšení příjmů o přijaté dary ve výši 150 tis. Kč, § 5269
– ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a navýšení výdajů ve výši
150 tis. Kč, § 5269 - ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
poskytnutí darů cizím obcím.
Usnesení č. RM 10 12 50 13
Rada města projednala návrh na mimosoudní vypořádání sporu s M. P. a její matkou M. P.,
který předkládá žalobkyně M. P. a dále sestra zemřelé M. P. a dcera zemřelé M. P. a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. pokračování v soudním sporu.
Usnesení č. RM 10 12 60 01
Rada města projednala Zápis č. 3/2010 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Děčín č. 3/2010 ze dne 11.06.2010 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 10 12 60 02
Rada města projednala zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
č. 4/2010 ze dne 17.06.2010 a tento
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doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Usnesení č. RM 10 12 60 03
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení
zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: „Technický dozor investora pro akce
realizované v rámci IPRM“ a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči AZ CONSULT spol. s r. o., IČ : 44567430,
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 10 12 60 04
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2010 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2010 ve výši
67.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2010 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 10 12 60 05
Rada města projednala žádost FK JUNIOR Děčín o podporu k přidělení oficiálního statutu
Sportovní centrum mládeže ČMFS v Děčíně, jehož nedílnou součástí je spolupráce
s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/411
a tuto podporu dle důvodové zprávy
schvaluje.
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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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