Byla provedena oprava usnesení č. RM 11 08 37 01 a č. RM 11 08 37 04 dne 04.05.2011
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 19. dubna 2011
Usnesení č. RM 11 08 32 01
Rada města projednala návrh odboru správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen
OSC) na změnu prodejní doby u restauračních předzahrádek a
vydává
nařízení statutárního města Děčín č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín
č. 8/2009 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení
statutárního města Děčín č. 4/2010 a nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010.
Usnesení č. RM 11 08 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se „Rekonstrukce lesní cesty Chmelník“
v roce 2011 a
neschvaluje
přijetí dotace z „Programu rozvoje venkova“ ve výši 75 % uznatelných nákladů na realizaci
akce „Rekonstrukce lesní cesty Chmelník“.
Usnesení č. RM 11 08 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 25/2011 – č. RO 35/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2011 o 3.165 tis. Kč a zvýšení výdajů o 3.165 tis. Kč .
Usnesení č. RM 11 08 35 02
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za II. pololetí
2010 a tento

bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 08 35 03
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných
statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za I. čtvrtletí
2011 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 08 37 01
Rada města projednala návrh na dlouhodobý pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2182/1 o výměře cca 606 m2 a část
pozemku p. č. 2184 o výměře cca 916 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 08 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín o výměře 43 m2.
Usnesení č. RM 11 08 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 08 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 08 37 05
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1 a části pozemku p. č. 3
o výměrách upřesněných geometrickým plánem v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 11 08 37 06
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků p. č. 2641/1, p. č. 2640, p. č. 2638
a p. č. 2637 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 08 37 07
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín a v k. ú. Loubí u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2857/1 v k. ú. Děčín,
část pozemku p. č. 794, část pozemku p. č. 442/4 a část pozemku p. č. 442/5 v k. ú.
Loubí u Děčína o výměrách upřesněných geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 08 37 08
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 664/2 o výměře 19 m2 v k. ú. Horní
Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. L. za cenu 17.100 Kč/m2 + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 11 08 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3725/37, dle geometrického plánu
č. 3377-018/2011 ozn. jako pozemek p. č. 3725/78 o výměře 200 m2, v k. ú. Podmokly se
všemi součástmi a příslušenstvím pro pana R. H. za cenu 160.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 08 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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1. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 50/10/UDC/BP
mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 1625 v k. ú.
Krásný Studenec o výměře 727 m2 a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 08 37 11
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 10 37 20 ze dne 02.05.2006, týkající se prodeje
pozemku p. č. 145 o výměře 356 m2 a pozemku st. p. č. 65 o výměře 349 m2 v k. ú. Krásný
Studenec, v plném znění a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 05 03 06 ze dne
18.05.2006, týkající se prodeje pozemku p. č. 145 o výměře 356 m 2 a pozemku st. p. č. 65
o výměře 349 m2 v k. ú. Krásný Studenec, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 08 37 12
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
• z majetku města pozemek p. č. 145 o výměře 356 m2 a pozemek st. p. č. 65 o výměře
350 m2 a část pozemku p. č. 1521 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec,
• do majetku města pozemek p. č. 67/2 o výměře 99 m2 a část pozemku p. č. 934/2
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 11 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1521 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 11 08 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a návrh
na prodej pozemku a trafostanice v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 10 09 37 20 ze dne 11.05.2010, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 235/3 v k. ú. Bělá u Děčína a stavby trafostanice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 04 07 12 ze dne 27.05.2010, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 235/3 v k. ú. Bělá u Děčína a stavby trafostanice,
v plném znění a
2. prodej pozemku st. p. č. 977 o výměře 41 m2 v k. ú. Bělá u Děčína a stavby
trafostanice, se všemi součástmi a příslušenstvím spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu 309.932,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 08 37 15
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 04 37 34 ze dne 19.02.2008, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 564/5, dle geometrického plánu č. 428-096/2006 ozn. jako pozemek p. č.
564/30 o výměře 1 603 m2 v k. ú. Chrochvice, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 03 07 29 ze dne
27.03.2008, týkající se prodeje části pozemku p. č. 564/5, dle geometrického plánu č.
428-096/2006 ozn. jako pozemek p. č. 564/30 o výměře 1 603 m2 v k. ú. Chrochvice, v plném
znění.
Usnesení č. RM 11 08 37 16
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 26 37 29 ze dne 15.12.2009, týkající se prodeje
pozemků p. č. 754 a p. č. 756/5 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 01 10 10 ze dne
21.01.2010, týkající se prodeje pozemků p. č. 754 a p. č. 756/5 v k. ú. Křešice u Děčína,
v plném znění.
Usnesení č. RM 11 08 37 17
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 21 37 38 ze dne 07.12.2010, týkající prodeje části
pozemku p. č. 1112/1 v k. ú. Podmokly v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 01 06 31 ze dne
20.01.2011, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1112/1 v k. ú. Podmokly v plném znění.
Usnesení č. RM 11 08 37 18
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 10 09 37 25 ze dne 11.05.2010, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře v plném znění a
2. revokaci části usnesení rady města č. RM 10 04 37 23 ze dne 16.02.2010 ve smyslu
vypuštění textu „prodej části pozemku p. č. 602 o výměře upřesněné geometrickým
plánem v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana P. K. za cenu
200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 05 07 19 ze dne 27.05.2010, týkající
se prodeje části pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře v plném znění a
2. revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 02 07 54 ze dne 25.02.2010
ve smyslu vypuštění textu „prodej části pozemku p. č. 602 o výměře upřesněné
geometrickým plánem v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana
P. K. za cenu 200 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem“.
Usnesení č. RM 11 08 37 19
Rada města projednala informaci o provedení havarijní opravy zatrubněné vodoteče a
bere na vědomí
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města
Usnesení č. RM 11 08 37 20
Rada města projednala informaci o havarijním stavu opěrné zdi na pozemku p. č. 1391/16
k. ú. Horní Oldřichov a
bere na vědomí
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postup při odstranění havarijním stavu opěrné zdi na pozemku p. č. 1391/16 v k. ú. Horní
Oldřichov, dle výjimky ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, čl. 6
bod 2a).
Usnesení č. RM 11 08 38 01
Rada města projednala návrhy na poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt pro
rok 2011 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finančních dotací nad 50 tis. Kč na subjekt organizacím poskytujícím
sociální služby a aktivity dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění a
3. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 11 08 38 02
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančních dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok
2011 v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a
rozhodla
o poskytnutí finančních dotací organizacím poskytujícím sociální služby a aktivity v sociální
oblasti dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 ve výši do 50 tis. Kč na subjekt a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč na subjekt pro rok 2011 dle
důvodové zprávy a příloh v předloženém znění a
2. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
Usnesení č. RM 11 08 38 03
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny subjektům
zabývajícím se hlídáním předškolních dětí pro rok 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finanční dotace na podporu rodiny dle důvodové zprávy a přílohy:
• Mateřskému centru Bělásek ve výši 303.600,00 Kč,
• Mateřskému centru Rákosníček, o.s. v celkové výši 653.700,00 Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací na podporu rodiny pro rok 2011
v předloženém znění a
3. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu těchto smluv.
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Usnesení č. RM 11 08 38 04
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod přenosných dopravních značek z majetku
statutárního města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví do majetku Základní školy
a Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 177 za účelem rozvoje dopravní výchovy žáků
a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 08 38 05
Rada města projednala návrh platu PhDr. Jany Skalové, ředitelky Centra sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace a po úpravě
stanoví
plat ředitelky organizace CSS Děčín p.o. dle důvodové zprávy a přílohy s platností
od 01.05.2011.
Usnesení č. RM 11 08 38 06
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou pro paní K. Č. a tuto výjimku
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 08 38 07
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou pro pana M. B. a tuto výjimku
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 08 39 01
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti
příspěvkových organizací statutárního města Děčín za rok 2010 a rozhodnutí

ředitelů

odkládá.
Usnesení č. RM 11 08 39 02
Rada města projednala stanovení ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2011
a rozhodnutí
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odkládá.
Usnesení č. RM 11 08 39 03
Rada města projednala 7. sebehodnotící zprávu Magistrátu města Děčín dle modelu CAF
pro úřady územní veřejné správy a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 08 39 04
Rada města projednala zápis z porady ředitelů příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín ze dne 15.03.2011 a tento zápis
schvaluje
jako doporučený postup pro příspěvkové organizace.
Usnesení č. RM 11 08 39 05
Rada města projednala zprávu o úhradě škodní události v Základní škole Děčín II, Kamenická
1145, příspěvková organizace a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 08 39 06
Rada města projednala žádost Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín,
příspěvková organizace o prominutí režijních nákladů na obědy jejích žáků stravujících se
ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková
organizace a
schvaluje
prominutí režijních nákladů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 08 39 07
Rada města projednala žádost OS PODPORA TALENTU, Štětínská 369/5, Praha 8,
IČ 22822364 o finanční podporu na projekt „Šance pro talent“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci ve výši 25.000,00 Kč na podporu projektu „Šance pro talent“ a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OS PODPORA
TALENTU v předloženém znění.
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Usnesení č. RM 11 08 39 09
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: T. Š., F. Š., M. K., J. T., A. S., P. K. a J. K. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 08 39 10
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2011 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost na rok 2011 ve výši
135.000,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 08 39 11
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín v tiskových materiálech souvisejících s 47. ročníkem Festivalu
Ludwiga van Beethovena.
Usnesení č. RM 11 08 39 12
Rada města projednala žádost 14. PS Aljaška klub Děčín, Řetězová 13, Děčín I,
IČ 637 82 910 o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín 14. PS Aljaška klub Děčín, při všech sportovních a kulturních
akcí, jako reprezentaci města Děčín.
Usnesení č. RM 11 08 50 01
Rada města projednala návrh na vydání Směrnice č. 5 – verze 2 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
ruší
ke dni 19.04.2011 Směrnici č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města ze dne
30.12.2010, vydanou radou města usnesením č. RM 11 02 50 02 a
vydává
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Směrnici č. 5 – 2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města s účinností od 20.04.2011.
Usnesení č. RM 11 08 50 02
Rada města projednala Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – zóna Centrum ke dni 31.12.2010.
Usnesení č. RM 11 08 50 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011
v souvislosti se zřízením Střediska městských služeb Děčín a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 36/2011 – č. RO 38/2011 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 11 08 50 04
Rada města projednala změny Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. odvolat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Mgr. Libora Lněničku s hlasem poradním, zpracovatele IPRM
2. odvolat z funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Věru Jančovou
3. jmenovat do funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Martinu Štajnerovou
4. odvolat z funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Ing. Martinu Štajnerovou
5. jmenovat do funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum
- Mgr. Petra Kužela
Usnesení č. RM 11 08 50 05
Rada města projednala změny Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Děčín –
sídliště Staré Město a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
1. odvolat členy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Mgr. Libora Lněničku
- Ing. Lenku Kynčilovou
2. jmenovat člena Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- zástupce Centra pro regionální rozvoj, pobočky pro NUTS II Severozápad
s hlasem
poradním
3. odvolat z funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Věru Jančovou
4. jmenovat do funkce předsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Martinu Štajnerovou
5. odvolat z funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré Město
- Ing. Martinu Štajnerovou
6. jmenovat do funkce místopředsedy Řídícího výboru IPRM Děčín – sídliště Staré
Město
- Mgr. Petra Kužela
Usnesení č. RM 11 08 50 06
Rada města projednala návrh na vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín
č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Děčín č. 2/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
Usnesení č. RM 11 08 50 07
Rada města projednala žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství o spolupráci při společném
financování projektu instalace pachových oplocenek podél silnic a
nedoporučuje
připojení statutárního města Děčín k projektu instalace pachových oplocenek podél silnic.
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Usnesení č. RM 11 08 50 08
Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. změnu Přílohy č. 1 „Postupu a zásad“ ve smyslu
změny ceny u pozemků v zahrádkářských koloniích určených k prodeji a ve smyslu změny
koeficientu v pásmu II pro účel zahrada a pro účel zarovnání hranic pozemků.
Usnesení č. RM 11 08 50 09
Rada města projednala předložené projekty v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektů „Modernizace výtahů“, „Rekonstrukce
a modernizace společných prostor objektu“, „Ústřední vytápění“, „Rekonstrukce vnitřní
splaškové kanalizace“ a „Rekonstrukce vodovodní přípojky“ v bytovém domě č. p. 355,
Žerotínova 44, Děčín III do opatření 4.2. – Sanace infrastruktury bytových domů
Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č. 1/SZ/41 schváleného
Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím
č. 54/2009.
Usnesení č. RM 11 08 50 10
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Budova magistrátu B2 – Centrální archiv
a správní agendy“ a
schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle
výzvy v JŘBU odeslané dne 08.04.2011,
2. prodloužení doby realizace stavby o 4 týdny a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s firmou ISTAR spol. s r.o., IČ 41327331, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 08 50 11
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
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace:
• Chládek & Tintěra a.s., IČ: 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
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• AFC Servis DC a.s., IČ: 27274691, Březová 137/62, Děčín III
• N + N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ: 44564287,
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice a
2. o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavku
zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci:
• Sdružení SaM, IČ: 25018094, Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
• SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
IČ: 48035599, Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 Karlín
• EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Národní 10, 113 19 Praha 1
• STAVBY KÜHN s.r.o., IČ: 63144719, Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 a
3. o zadání veřejné zakázky uchazeči INSKY spol s r.o., IČ:00671533, Nový Svět 100,
400 07 Ústí nad Labem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 11 08 50 12
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Modernizace učeben
dalšího vzdělávání“ a

pro potřeby

schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle
výzvy v JŘBU odeslané dne 07.04.2011)
2. prodloužení termínu k dokončení díla do 31.07.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem IČ: 00671533.
Usnesení č. RM 11 08 50 13
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské
centrum“ a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle výzvy v JŘBU
odeslané dne 06.04.2011 a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s firmou INSKY spol. s.r.o., IČ: 00671533, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 11 08 60 01
Rada města projednala žádost o zřízení zástavního práva k 3,1 % akciím vlastněných
statutárním městem Děčín ve společnosti TERMO Děčín a.s. a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o zajištění závazků, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru
uzavřené mezi společností TERMO Děčín a.s. a UniCredit Bank CR, a.s. v maximální výši
270 mil. Kč formou zástavního práva k 3,1 % akciím vlastněných statutárním městem Děčín
ve společnosti TERMO Děčín a.s.
Usnesení č. RM 11 08 60 02
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 01
Děčín 2, o poskytnutí dotace na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín – Hřensko
a zpět na sezónu roku 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Labskou plavební společnost s.r.o. dle důvodové zprávy
ve výši 400.000,00 Kč,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní
lodní dopravy).
Usnesení č. RM 11 08 60 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh na vyhlášení
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytování hlasových a datových služeb“ a
schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revokaci usnesení rady města č. RM 11 07 50 06
Druh výběrového řízení: otevřené
Forma výběrového řízení: elektronická aukce
Charakter veřejného zadavatele: centrální
Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena
Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami v nadlimitní veřejné zakázce na služby:

Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1

Pavel Sinko - RM

náhradník: Mgr. Hana Cermonová

2

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková

3

Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Alena Smutná
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Na základě ustanovení § 74 odst. 1, 3 a 4 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek:
Složení hodnotící komise – členové a náhradníci:
1

Pavel Sinko - RM

náhradník: Mgr. Hana Cermonová - RM

2

Ing. Ivan Vepřek - ZM

náhradník: Mgr. Miroslav Samler - ZM

3

Ing. Jaromír Zajíček - tajemník

náhradník: Ing. Hana Hlaváčková - OE

4

Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Alena Smutná - OPO

5

Ing Tomáš Kejzlar – odd. IT

náhradník: Jiří Veselý – odd. IT

Usnesení č. RM 11 08 60 04
Rada města projednala závěry veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy
Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace a tyto
bere na vědomí
a
schvaluje
opatření dle důvodové zprávy.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 08 37 01 z jednání 8. schůze konané dne 19.04.2011
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 08 37 01 z důvodu administrativní chyby v označení
katastrálního území.
Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na dlouhodobý pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2182/1 o výměře cca 606 m2 a část
pozemku p. č. 2184 o výměře cca 916 m2 v k. ú. Podmokly.
Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na dlouhodobý pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2182/1 o výměře cca 606 m2 a část
pozemku p. č. 2184 o výměře cca 916 m2 v k. ú. Děčín.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora
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Děčín, 04.05.2011

Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 08 37 04 z jednání 8. schůze konané dne 19.04.2011
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 08 37 04 z důvodu administrativní chyby při
zpracování materiálu.
Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2015/1 v k. ú. Děčín
o výměře upřesněné geometrickým plánem.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora
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Děčín, 04.05.2011

19

