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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 4. schůze rady města konané dne 22. února 2011
Usnesení č. RM 11 04 29 01
Rada města projednala zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2010 a tuto
v předloženém znění
bere na vědomí
a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2010 na vědomí.
Usnesení č. RM 11 04 29 02
Rada města projednala návrh na doplnění členů komise prevence kriminality a
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, nové členy komise prevence kriminality Ing. Renátu Grešíkovou, vedoucí Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín, PhDr. Jiřího Krále, ředitele Úřadu
práce Děčín a Miroslava Grajcara, předsedu Romského sdružení „Indigo Děčín“.
Usnesení č. RM 11 04 29 03
Rada města projednala zápis č.1 z jednání Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. RM 11 04 30 01
Rada města projednala podání manželů P. radě města, doručené Magistrátu města Děčín dne
03.02.2011, čj.: 14235/2011, týkající se poděkování primátorovi města za osobní projednání
jejich písemného podnětu k činnosti odboru správních činností a obecní živnostenský úřad,

projednaném v radě města dne 18. ledna 2011, a toto spolu s informacemi uvedenými
v důvodové zprávě
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín seznámit manžele P. se závěry rady města k jejich podání
ze dne 03.02.2011.
Usnesení č. RM 11 04 30 02
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 03 30 01 – zveřejnit Výroční zprávu
statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2010
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na úřední desce
magistrátu a na internetových stránkách statutárního města Děčín do 28. února 2011 –
tajemník magistrátu – VzDK.
Usnesení č. RM 11 04 31 01
Rada města projednala možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a
souhlasí
podpořit tuto akci vyvěšením tibetské vlajky na budově A1 Magistrátu města Děčín dne
10. března 2011.
Usnesení č. RM 11 04 31 03
Rada města projednala návrh smlouvy o provozu certifikačních autorit a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 04 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se problematiky zajištění svahu v ulici
Na Výšinách a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 09 08 07 15 ze dne 24.09.2009 a
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2. schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“, osy 6, oblasti podpory 6.6 „Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných
zdrojů podzemních vod“ a zajistit příslušnou procentuální finanční spoluúčast
z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 34 02
Rada města projednala informaci o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
„Děčín – Labské nábřeží, trvalé zajištění nestabilního skalního masivu“ a
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Děčín – Labské nábřeží,
trvalé zajištění nestabilního skalního masivu“, uzavření smlouvy na akci „Děčín – Labské
nábřeží, trvalé zajištění nestabilního skalního masivu“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Smlouvy č. 10062006
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Usnesení č. RM 11 04 34 03
Rada města projednala informaci o změně Smlouvy č. 300/08 na akci „Posanační monitoring
skalních masivů v městě Děčín“ řešené v Operačním programu Životní prostředí ve smyslu
Dodatku č. 2 k této smlouvě a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě
č. 300/08 na akci „Posanační monitoring skalních masivů v městě Děčín“.
Usnesení č. RM 11 04 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 5/2011 – č. RO 8/2011 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 11 04 35 02
Rada města projednala žádost manželů T. a J. T. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
infrastruktury v lokalitě Křešice a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace manželům T. a J. T. na výstavbu
infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 543/3 v k. ú. Křešice u Děčína ve
výši 50.000,00 Kč,
2. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s žadateli v předloženém
znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 11 04 36 01
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín - Chlum" a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 04 36 02
Rada města projednala přípravu projektu „Děčín, úprava silnice I/13, Bynov, přechod
pro chodce“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2011 na realizaci
přechodu pro chodce,
2. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální
výši 868 tis. Kč (tj. 30 % celkových způsobilých výdajů) včetně DPH.
Usnesení č. RM 11 04 37 01
Rada města projednala návrh na změnu Zásad o stanovení nájemného z nebytových prostor
v majetku statutárního města Děčín a smlouvy o nájmu na pronájem kaple Děčín - Folknáře
formou Dodatku č. 4 a
schvaluje
změnu Zásad rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního
města Děčín na rok 2011 čl. 3, odst. (2) tak, že se pásmo II. rozšíří o kapli Děčín – Folknáře,
s účinností od 01.03.2011 a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 04 37 02
Rada města projednala návrh na změnu podmínek pronájmu garážového stání a
schvaluje
nájemné ve výši 900 Kč/měsíc včetně úhrady za služby a DPH za pronájem jednoho
garážového stání v domě Tržní 1932/26, Děčín IV pro nájemníky tohoto domu a nájemné
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ve výši 1.200 Kč/měsíc včetně úhrady za služby a DPH za pronájem jednoho garážového
stání pro ostatní nájemce, s účinností od 01.04.2011.
Usnesení č. RM 11 04 37 03
Rada města projednala informaci týkající se problematiky soukromého pozemku p. č. 561/3
v k. ú. Folknáře ve vlastnictví paní H. Š. a
nedoporučuje
zastupitelstvu města řešit uvedenou problematiku případnou směnou pozemků mezi
vlastníkem pozemku paní H. Š. a statutárním městem Děčín.
Usnesení č. RM 11 04 37 04
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu
bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní J. F.
a panem M. F. dle které se povoluje úhrada dluhu paní J. F. a panu M. F. ve výši
23.906,00 Kč v měsíční splátce 1.000,00 Kč splatné do posledního dne v měsíci, vše pod
ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 04 37 05
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod reklamních hodin do vlastnictví
statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod reklamních hodin umístěných na pozemku
p. č. 894 v k. ú. Podmokly v účetní hodnotě 0,00 Kč z vlastnictví společnosti SGR, s.r.o.,
Erbenova 980/30, 400 01 Ústí nad Labem do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 04 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 264/3 – ostatní plocha, zeleň a p. č. 2886/1 – ostatní plocha,
komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení elektro přípojky NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Březiny
u Děčína a
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rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 276/69 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 276/81 a p. č. 276/84 oba
ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení
vedení elektro přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín-Staré
Město a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 697/4 a p. č. 662 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. DěčínStaré Město věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Boletice
nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 979/4 – trvalý travní porost v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení vedení elektro přípojky a elektro pilířku pro budoucí oprávněné,
tj. vlastníky pozemků p. č. 979/5 a p. č. 979/8 v k. ú. Boletice nad Labem a vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Prostřední
Žleb a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 1055/6 a p. č. 1214/2 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení vedení vodovodního potrubí pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 1039/3 v k. ú. Prostřední Žleb a vlastníka sítě,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
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zatížit část pozemků p. č. 77/5 – ostatní plocha, komunikace a p. č. 527/2 – trvalý travní
porost v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 04 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 356/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Chrochvice na zahradu pro V. D.
na dobu neurčitou, za cenu 210 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 04 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1037 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Oldřichov za účelem
zcelení pozemků a zajištění přístupu pro manžele A. a Z. G. a pro manžele J. a D. F. na dobu
neurčitou, za cenu 150 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 04 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1388 o výměře cca 6 315 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov
pro společnost „ZEMĚDĚLSTVÍ MALŠOVICE“ s.r.o., se sídlem 405 02 Malšovice 6,
za účelem zemědělského obhospodařování (sekání trávy, sušení sena) za cenu 1.282 Kč/rok,
na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 11 04 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1383 o výměře 11 615 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov pro Český
kynologický svaz - ZKO č. 60 Děčín, se sídlem B. Martinů 1321/5, 405 01 Děčín II, jako
kynologické cvičiště za symbolickou cenu 1 Kč/rok na dobu určitou 25 let, tj. do 31.12.2036
s možností dalšího prodloužení.
Usnesení č. RM 11 04 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemku v k. ú. Děčín a
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schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2637-110/97 ze dne 30.09.1997 na pronájem
pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín ve smyslu:
1. změny textu záhlaví nájemní smlouvy z původního znění „zastoupená předsedou
p. Vladimírem Brychtou“ na nové znění „zastoupená předsedkyní paní Zuzanou
Smrčkovou“;
2. snížení sjednaného nájemného dle čl. III/1 a 2 z původní částky ve výši 1 Kč/m2
ročně, tj. 5.313,00 Kč na symbolickou částku ve výši 1 Kč/rok;
3. změny doby nájmu dle čl. II/1 z původního znění „na dobu neurčitou“ na nové znění
„na dobu určitou, tj. do 31.12.2011“.
Usnesení č. RM 11 04 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 341/42 o výměře 536 m2,
p. č. 341/43 o výměře 421 m2, p. č. 341/44 o výměře 385 m2 a p. č. 341/54 o výměře 715 m2,
st. p. č. 341/20 o výměře 26 m2, st. p. č. 341/21 o výměře 15 m2, st. p. č. 341/22 o výměře
29 m2, st. p. č. 341/23 o výměře 18 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 11 04 37 18
Rada města projednala návrh na výpůjčku pozemků na stavbu cyklostezky a
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku pozemků v k. ú. Děčín:
• pozemek p. č. 2468/2 o výměře cca 1 m2 dočasný zábor,
• pozemek p. č. 2540/14 o výměře cca 242 m2 trvalý zábor, o výměře cca 18 m2 dočasný
zábor,
• pozemek p. č. 2540/16 o výměře cca 3 m2 trvalý zábor, o výměře cca 4 m2 dočasný
zábor,
• pozemek p. č. 2636/9 o výměře cca 136 m2 trvalý zábor, o výměře cca 67 m2 dočasný
zábor,
• pozemek p. č. 2936 o výměře cca 42 m2, trvalý zábor o výměře cca 19 m2 dočasný zábor
za účelem provedení stavby „Cyklostezka Ploučnice“, na dobu určitou, tj. po dobu 5 let
od finančního ukončení projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy o výpůjčce
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.

Usnesení č. RM 11 04 37 19
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Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 47/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1564 v k. ú.
Krásný Studenec a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 04 37 20
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 48/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemků p. č. 331/2, p. č.
331/3, p. č. 331/1 a p. č. 333/2 v k. ú. Bělá u Děčína a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o převodu pozemků
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 04 37 21
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1576/2 o výměře 1 484 m 2
a pozemku p. č. 1576/10 o výměře 393 m2 v k. ú. Krásný Studenec se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 04 37 22
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 533/1 o výměře 273 m2 v k. ú.
Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 04 37 23
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 44/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1774 v k. ú.
Děčín a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 04 37 24
Rada města projednala návrh pana V. H. na prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy a splatnosti kupní
ceny ve výši 74.700,00 Kč + ostatní náklady za odprodej pozemku p. č. 752/2 o výměře
498 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město manželům V. a Z. H. do 30.12.2011.
Usnesení č. RM 11 04 38 01
Rada města projednala žádost Romského občanského sdružení Děti a Rodina, IČ 26569752
o mimořádnou dotaci ve výši 63.600,00 Kč a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí mimořádné dotace,
2. o uzavření smlouvy o mimořádné dotaci s organizací Romské občanské sdružení Děti
a Rodina, IČ 26569752, ve výši 63.600,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 04 38 02
Rada města projednala návrh na změnu složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a
bere na vědomí
změnu složení manažerského týmu procesu komunitního plánování z manažera koordinační
skupiny Osoby v krizi Bc. Marka Hoška na Mgr. Moniku Peřichovou dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 38 03
Rada města projednala návrh na pověření primátora statutárního města Děčín k udělení
předchozího souhlasu s přijetím daru příspěvkovými organizacemi a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín k udělení předchozího souhlasu s přijetím daru
příspěvkovými organizacemi dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 38 04
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou pro paní V. J. paní L. M. a pana Z. N. a
schvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pro paní
V. J. paní L. M. a pana Z. N. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 38 05
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou u pana P. B. a uzavření dohody o splátkách a
schvaluje
výjimku z podmínek pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou pro pana
P. B. a uzavření dohody o splátkách dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 39 01
Rada města projednala smlouvu o bezúročné půjčce mezi Ústeckým krajem a Domem dětí
a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace za účelem zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a
souhlasí
aby ředitel Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace uzavřel
výše uvedenou Smlouvu o půjčce.
Usnesení č. RM 11 04 39 02
Rada města projednala žádost o zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské
školy Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace a
schvaluje
zvýšení kapacity školní družiny na 90 míst od 01.09.2011.
Usnesení č. RM 11 04 39 03
Rada města projednala žádost o jmenování pana Mgr. Víta Průši a paní Mgr. Bc. Aleny
Tomáškové do komise pro výchovu a vzdělávání rady města Děčín a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 04 39 04
Rada města projednala žádost občanského sdružení POMNÍK ZAKLADATELI MĚSTA,
Husova 117, Vysoké Mýto, IČ 27027856 o finanční příspěvek na zhotovení sochy Přemysla
Otakara II. a
rozhodla
poskytnout peněžitý dar ve výši 5.000,00 Kč občanskému sdružení POMNÍK
ZAKLADATELI MĚSTA na stavbu pomníku Přemyslu Otakarovi II. ve Vysokém Mýtě.
Usnesení č. RM 11 04 39 05
Rada města projednala návrh na zapojení statutárního města Děčín do celostátního
nominování na cenu „Ď“ českým mecenášům a dobrodincům a
schvaluje
zapojení statutárního města Děčín do celostátního nominování na cenu „Ď“ českým
mecenášům a dobrodincům formou nominace dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 39 06
Rada města projednala žádost občanského sdružení Slunečnice o.s., Hudečkova 1, Děčín I,
IČ 68455429 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce
„Dobrovolník roku 2010“.
Usnesení č. RM 11 04 39 07
Rada města projednala návrh jednacího řádu a statutu kulturní komise a sportovní komise
rady města a
schvaluje
1. jednací řád a statut kulturní komise rady města
2. jednací řád a statut sportovní komise rady města
v předloženém znění a
jmenuje
Dagmar Toncarovou a Ing. Milana Schwarze členy sportovní komise.

Usnesení č. RM 11 04 39 08
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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 2011 do Plavecké haly Děčín, pro
sportovce SK Děčín jmenovitě: P. R. a P. M. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 04 50 01
Rada města projednala zápis ze zasedání Dopravního výboru Zastupitelstva města Děčín
ze dne 31.1.2011 a tento
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 11 04 50 02
Rada města projednala zprávu o posunutí ochranné protipovodňové zdi u objektu polikliniky
U plovárny 119, Děčín I a tuto
bere na vědomí
s tím, že budou vedena další jednání s autorem projektové dokumentace o možnosti posunutí
protipovodňové ochranné zdi.
Usnesení č. RM 11 04 50 03
Rada města projednala zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání uskutečněných dne
12.01.2011 a 14.02.2011 a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 04 50 04
Rada města projednala materiál týkající se členství v komisích pro otevírání obálek
a v hodnotících komisích, kde tyto komise ukládá ustanovit zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 26 60 09 ze dne 15.12.2009 v plném znění a
rozhodla
zajistit zastoupení všech subjektů zvolených do zastupitelstva města v celém průběhu procesu
zadávání veřejných zakázek.
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Usnesení č. RM 11 04 50 05
Rada města projednala rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHSS478/2010-2221/2011/530/RKr, ze dne 9. února 2011 „Revitalizace objektu Atlantik
(knihovna/multimediální centrum)“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podání rozkladu k předsedovi Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, to vše v souladu se stanoviskem
právního zástupce statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 04 60 01
Rada města projednala návrh na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských
lokalitách a
souhlasí
s přihlášením statutárního města Děčín ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách.
Usnesení č. RM 11 04 60 02
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „1. část
revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město“
v roce 2011 a
schvaluje
Zadávací dokumentaci a po doplnění
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ve veřejné zakázce na stavební práce:
Ing. Renata Domašinská - OR

náhradník: Ing. Martina Štajnerová - OR

Edita Jiřišťová - OR

náhradník: Jitka Jarošová - OR

Miroslav Šašek - OR

náhradník: Barbora Stožická - OR

Pavel Sinko - člen ZM (ČSSD)

náhradník: František Pelant - člen ZM (ČSSD)

Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

náhradník: Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

náhradník: Vlastimil Lhoták - člen ZM (KSČM)

MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM (Severočeši) náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši)
Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09)

náhradník: Miloš Röhrich - člen ZM (TOP 09)
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Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

František P e l a n t v. r.
primátor

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