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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 22. schůze rady města konané dne 21. prosince 2010

Usnesení č. RM 10 22 30 01
Rada města projednala návrh změny organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zřizuje
oddělení neinvestičních projektů v útvaru tajemníka magistrátu města,
p ř e v á d í
agendu cestovního ruchu z odboru rozvoje do oddělení kancelář primátora v odboru
provozním a organizačním,
s c h v a l u j e
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, a to s účinností
od 01.01.2011.
Usnesení č. RM 10 22 30 02
Rada města projednala návrh na vydání nového Jednacího řádu Rady města Děčín a
vydává
nový Jednací řád Rady města Děčín s účinností od 01.01.2011.
Usnesení č. RM 10 22 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše
dle tabulky uvedené v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 10 22 31 02
Rada města projednala návrh na prodej služebního vozu Hyundai Galloper 2,5 a
schvaluje
prodej služebního vozu Hyundai Galloper 2,5 DCL 02 83 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem kupní smlouvy ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 22 31 03
Rada města projednala návrh koupi služebního vozu Dacia Duster 4x4 a
schvaluje
koupi služebního vozu Dacia Duster 4x4 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem kupní smlouvy ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 22 34 01
Rada města projednala předloženou žádost o souhlas zřizovatele s využitím finančních
prostředků rezervního fondu Lesního úřadu Děčín na investiční účely a
schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního
fondu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 10 22 36 01
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Informační
brožura“ a
schvaluje
1. Seznam dodavatelských firem pro výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
Tisk Zdeněk Švancara – Děčín
Tisk Šolc – Děčín
Tisk Reykokeyko – Děčín
Tisk Miroslav Rajniš – Děčín
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Tisk Gama - Děčín
2. Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena a
jmenuje
po doplnění seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
náhradníci:
Mgr. Cermonová – zástupce zadavatele
pí Sedláčková – partner projektu
p. Stefan- RRA a.s.ÚK
Ing. Štajnerová – odbor rozvoje
Ing. Domašinská – odbor rozvoje

Ing. Pažourek – zástupce zadavatele
pí Juhnová – partner projektu
Bc. Tarant, RRA a.s. ÚK
/zpracovatel podkladu pro zadávací řízení/
pí Václavková – odbor rozvoje
pí Kašková – odbor rozvoje

Usnesení č. RM 10 22 37 01
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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 30.06.2011.
Usnesení č. RM 10 22 50 01
Rada města projednala návrh Smlouvy o nájmu mostního provizoria pro provizorní
přemostění Jílovského potoka vedle mostního objektu DC-004L v ul. Oldřichovská a
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu se společností SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem
Oblouková 416, Děčín III, na pronájem mostního provizoria MS za nájemné ve výši
14.640,00 Kč +DPH/měsíc, na dobu neurčitou, po doplnění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu Smlouvy o nájmu.
Usnesení č. RM 10 22 50 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje
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rozpočtová opatření č. RO 132/2010 – č. RO 154/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2010 o 2.375 tis. Kč, zvýšení výdajů o 2.575 tis. Kč a zvýšení financování
o 200 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 22 50 03
Rada města projednala návrh na ukončení Smlouvy o provozování a údržbě přístavního
můstku Hřensko a
schvaluje
výpověď z uzavřené Smlouvy o provozování a údržbě přístavního můstku evidenční označení
201 083, stanoviště Hřensko, uzavřené s panem Ivanem Julákem dne 24.07.2006.
Usnesení č. RM 10 22 60 01
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na pověření Ing. Tomáše Martinčeka k jednáním
a právním úkonům jménem statutárního města Děčín související s vydáváním souhlasů
k uzavírání nájemních smluv na bytové jednotky a
souhlasí
a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka
rozhodováním o udělení souhlasů k uzavírání nájemních smluv na užívání bytových jednotek
v majetku města na základě doporučení komise sociálně zdravotní a bytové.
Usnesení č. RM 10 22 60 02
Rada města projednala nabídku akciové společnosti NTD group, a. s. a
souhlasí
s prezentací nabídky akciové společnosti NTD group, a. s. na jednání rady města dne
04.01.2011, na vylepšení bezpečnosti průjezdu motorových vozidel na komunikaci I/13
středem města Děčína (od Revolučního náměstí po pobočku České pošty v Děčíně
Podmoklech).

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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