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

USNESENÍ
z 13A. schůze rady města konané dne 2. srpna 2010
Usnesení č. RM 10 13A 30 01
Rada města projednala vyjádření představenstva Dopravního podniku města Děčína, a.s.,
k podání, doručenému dne 1. července 2010 primátorovi města a toto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 10 13A 32 01
Rada města projednala v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění dalších předpisů
a zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů návrh na užívání závěsného
odznaku členem zastupitelstva a návrh na oddávajícího a
stanovuje
člena zastupitelstva města Děčín pana Ing. Rostislava Donáta užíváním závěsného odznaku
při významných příležitostech a občanských obřadech a
pověřuje
Ing. Rostislava Donáta, člena zastupitelstva města Děčín, prováděním občanských obřadů.
Usnesení č. RM 10 13A 35 01
Rada města projednala informaci o konání mimořádné valné hromady společnosti TERMO
Děčín a. s. dne 05.08.2010 včetně přílohy k této pozvánce a tuto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora, aby se zdržel hlasování na valné hromadě společnosti TERMO Děčín a. s.
při hlasování o bodech 3 a 4 pořadu jednání.
Usnesení č. RM 10 13A 36 01
Rada města projednala materiál, týkající se opravy palubovky sportovní haly Marodova ul.,
Děčín I a

rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči Cygnus interiér Vašich představ s. r. o.,
IČ: 27272621, Josefa Lady 2105, 434 01 Most a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 10 13A 36 02
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Povodňové škody 2009 – Děčín, Krásný
Studenec“ zahájeného výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne
10.06.2010 Rada města Děčín
rozhodla
1. podle ust. § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
o zrušení rozhodnutí Rady města Děčín č. RM 10 13 36 03 ze dne 13.07.2010 o výběru
nejvhodnější nabídky.
2. podle ust. § 111 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 60 odst. 1 zákona o vyloučení uchazečů:
a) Rodis, s.r.o., se sídlem Vilsnická 12/67, Děčín VII, IČ: 25487876, který nesplnil
zadavatelem požadované profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 písm. a)
zákona ve spojení s ust. § 57 odst. 2 zákona,
b) AFC servis DC, a.s. se sídlem Březová 137/62, Děčín III, IČ: 27274691, když
tento uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem
podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona.
3. o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Povodňové škody 2009 – Děčín, Krásný
Studenec“ zahájenou výzvou k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení ze
dne 10.06.2010 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.
Usnesení č. RM 10 13A 36 03
Rada města projednala materiál o „Částečné demolici objektu Atlantik“ a „Staveništním
oplocení částečné demolice objektu Atlantik“ a
bere na vědomí
informaci, že dne 22.07.2010 byly odeslány Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
podklady výběrových řízení k výše uvedeným akcím.
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