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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 17. schůze rady města konané dne 4. října 2011

Usnesení č. RM 11 17 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 0418 13 13 – vedoucí OR – další kontrola
v 09/2013.
Usnesení č. RM 11 17 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru
z vlastnictví města Děčín do vlastnictví příspěvkových a neziskových organizací a
schvaluje
bezúplatný převod výpočetní techniky ve výši do 20 tis. Kč 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 11 17 35 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 vedoucích správců pohledávek
po projednání s odborem ekonomickým k vydávání souhlasu exekutorskému úřadu nebo
okresním soudům se zastavením exekuce v případech, kdy exekutorským úřadem nebo
okresním soudem na základě provedeného šetření nebyl zjištěn postižitelný majetek
povinného a vedoucí správce pohledávky nemůže označit majetek povinného, který by bylo
možné postihnout, a s tímto pověřením
souhlasí
a
pověřuje

primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření pověření
mezi statutárním městem Děčín a jednotlivými správci ostatních pohledávek.
Usnesení č. RM 11 17 37 01
Rada města projednala žádost p. P. K. týkající se odprodeje bytových jednotek, které zůstaly
v majetku statutárního města v objektu čp. 789, 790, 791, 792, 825, 826 ul. Krokova, Děčín I
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytových jednotek v objektu čp. 789, 790, 791, 792, 825,
826 ul. Krokova, Děčín I p. P. K.
Usnesení č. RM 11 17 37 02
Rada města projednala návrh na rozhodnutí zastupitelstva města ZM č. 5/11/OMH
o odprodeji nemovitosti z majetku statutárního města Děčína dle "Doplňkových pravidel pro
prodej bytových a nebytových jednotek z majetku statutárního města Děčína ve vybraných
domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti čp. 789 ul. Krokova, a s nimi souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 789 a na pozemku parc. č. 2673 –
zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
1. Manželé R. K. a J. K.
bytová jednotka č. 789/1 včetně spoluvlastnického podílu 716/4363 na společných částech
budovy čp. 789 a zastavěném pozemku parc. č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, cena nabídková:
163.248,00 Kč,
5. Manželé J. M. a Y. M.
bytová jednotka č. 789/5 včetně spoluvlastnického podílu 733/4363 na společných částech
budovy čp. 789 a zastavěném pozemku parc. č. 2673 – zast. pl. a nádvoří, cena nabídková:
167.124,00 Kč.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“ se kupní cena navýší o případné náklady na řešení
oprav
Usnesení č. RM 11 17 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – části pozemků p. č. 2247, p. č.
2226/1 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 17 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. p. č. 1231/1
v k. ú. Horní Oldřichov a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. p. č. 84 v k. ú.
Velká Veleň a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemků p. č. 2226/1, p. č.
2425 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. p. č. 1047/48
v k. ú. Horní Oldřichov a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. č. 113/1 v k. ú.
Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. č. 113/1 v k. ú.
Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. p. č. 845/18
v k. ú. Prostřední Žleb a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 11 17 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemku p. p. č. 402/20
v k. ú. Krásný Studenec a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene – část pozemků p. p. č. 1037/1,
p. p. č. 36/5 v k. ú. Chlum u Děčína a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2944 v k. ú. Děčín, o výměře
cca 300 m2.
Usnesení č. RM 11 17 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 336 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Bělá u Děčína na zahradu pro
pana L. U. na dobu neurčitou, za cenu 800 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 17 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemků p. č. 357/1, p. č. 357/6 a p. č. 357/7 v k. ú. Bělá u Děčína o výměrách
dle záborového elaborátu, který je nedílnou součástí materiálu, za účelem realizace investiční
akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř.km. 0,418 – 1,418 – II. etapa“ pro Povodí
Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov za cenu 6.830 Kč/rok, na dobu určitou do 31.12.2012.
Usnesení č. RM 11 17 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3453/76g, 3428b-108/07 ze dne 17.10.2007
v platném znění na pronájem části pozemků p. č. 3453/76 a p. č. 3428 o výměře 400 m2 v k. ú.
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Podmokly, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a manželi M. a J. Z. a manželi M. a R.
K. ve smyslu zúžení nájemce, a to tak, že jediným nájemcem budou manželé M. a R. K.
Usnesení č. RM 11 17 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1336 o výměře 20 m 2 v k. ú.
Podmokly, s panem L. B. dohodou ke dni 31.10.2011.
Usnesení č. RM 11 17 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1336/1 v k. ú. Podmokly o výměře
cca 20 m2.
Usnesení č. RM 11 17 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 287/3 o výměře 24 m 2
a st. p. č. 287/5 o výměře 23 m2, oba v k. ú. Vilsnice pod stavbami zděných garáží, pro paní
I. I. L. K. za cenu 7,50 Kč/m2/rok, tj. 353 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 37 20
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 287/2 o výměře cca 25 m2
v k. ú. Vilsnice pod rozestavěnou stavbou zděné garáže, pro paní M. P. za cenu 7,50 Kč/
m2/rok, tj. 188 Kč/rok, na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 287/3 o výměře 24 m2,
pozemek st. p. č. 287/5 o výměře 23 m2 a části pozemku p. č. 287/2 o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, všechny v k. ú. Vilsnice.
Usnesení č. RM 11 17 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 242/1 o výměře 966 m2
a p. č. 242/2 o výměře 123 m2 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 11 17 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
1. zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1588 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 50 m2),
2. zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1588 v k. ú.
Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 200 m2).
Usnesení č. RM 11 17 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1001/11 o výměře 46 m2,
v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1001/11 o výměře 46 m2, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 17 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2641/1, p. č. 2640, p. č.
2638 a p. č. 2637 dle geometrického plánu č. 3396-138/2011 nově označené jako p. č. 2641/1
o výměře 275 m2, v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 17 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3633 o výměře 43 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 11 17 37 27
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1663/2 o výměře 131 m2 v k. ú. Krásný
Studenec se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících
podmínek č. 21/11/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM
na převod pozemku p. č. 1663/2 v k. ú. Krásný Studenec a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 17 37 28
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1295/2 o výměře 747 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících
podmínek č. 19/11/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM
na převod pozemku p. č. 1295/2 v k. ú. Prostřední Žleb a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 11 17 37 29
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 761/160 o výměře 792 m2 v k. ú. Bynov se
všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Děčín a
2. schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 17/11/UDC/BP mezi statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM
na převod pozemku p. č. 761/160 v k. ú. Bynov a
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3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku
mezi statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.

Usnesení č. RM 11 17 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 15 37 07 ze dne 06.09.2011, týkající se pronájmu
pozemku p. č. 333 v k. ú. Křešice u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 17 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 333 o výměře 769 m2, v k. ú. Křešice
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manž. J. a M. V. za cenu 230.700,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 17 37 32
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 26 37 72 ze dne 09.12.2008, týkající se prodeje částí
pozemků p. č. 276/50 a p. č. 276/48 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 11 09 68 ze dne
18.12.2008, týkající se prodeje částí pozemků p. č. 276/50 a p. č. 276/48 v k. ú. Březiny
u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 11 17 37 33
Rada města projednala návrh Ústeckého kraje na darování pozemků v k. ú. Podmokly
a v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zveřejnit záměr města bezúplatně převést formou daru pozemek p. č. 440/8 o výměře
3 063 m2 v k. ú. Podmokly, část pozemku p. č. 485 v k. ú. Podmokly a část pozemku
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p. č. 1559 v k. ú. Horní Oldřichov o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven,
2. schválit bezúplatný převod formou daru pozemků p. č. 439/5 o výměře 403 m2 a p. č.
460/12 o výměře 235 m2, oba v k. ú. Podmokly, staveb chodníků na pozemcích p. č.
459/6, p. č. 439/6 a p. č. 469/6 v k. ú. Podmokly, stavby opěrné zdi na pozemku p. č.
460/13 v k. ú. Podmokly, veřejného osvětlení, sadových úprav, protihlukového
opatření z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 11 17 37 34
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých a
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 04/OSM/2004 uzavřené mezi
pronajímatelem statutárním městem Děčín a nájemcem panem Petrem Kudrhaltem dne
13.12.2004 formou dodatku č. 8 ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 17 37 35
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1047/36 o výměře 580 m2 a p. č. 1047/52
o výměře 561 m2 v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. D. R.
za cenu 454.500,00 Kč + 32.966,00 Kč za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady spojené
s převodem, s podmínkou zřízení předkupního práva k nemovitosti ve smyslu ustanovení
§ 602 a násl. obč. zák., ve prospěch převádějícího, a to na dobu 10 let. Předkupní právo bude
smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 11 17 37 36
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu J. P. z částky
25.173,00 Kč na 10 %, tj. 2.517,30 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 37
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní M. I. z částky
26.308,75 Kč na 10 %, tj. 2.630,90 Kč.
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Usnesení č. RM 11 17 37 38
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu P. H. z částky
24.057,00 Kč na 10 %, tj. 2.405,70 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 39
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní J. K. z částky
92.898,85 Kč na 10 %, tj. 9.289,90 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 40
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní J. P. z částky
30.588,01 Kč na 10 %, tj. 3.058,80 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 41
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle směrnice
č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu K. M. z částky
115.434,13 Kč na 10 %, tj. 11.543,40 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 42
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
schvaluje
snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 paní V. V. z částky 5.677,00 Kč na 10 %,
tj. 567,70 Kč.
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Usnesení č. RM 11 17 37 43
Rada města projednala návrh na snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytů a
schvaluje
snížení poplatků z prodlení při placení nájmu bytu dle Směrnice č. 4-2 k postupu při správě
pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu J. D. z částky 12.995,43 Kč na 10 %,
tj. 1.299,50 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 44
Rada města projednala návrh na prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu dle
Směrnice č. 4-2 k postupu při správě pohledávek statutárního města Děčín čl. 7 panu B. D.
v plné výši, tj. 28.939,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 17 37 45
Rada města projednala informaci o pohledávkách odepsaných ke dni 30.06.2011 odborem
místního hospodářství a majetku města dle Směrnice č. 4–2 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 17 38 01
Rada města projednala návrh na změnu způsobu financování alternativních předškolních
zařízení a
rozhodla
1. o zrušení rozhodnutí rady města č. RM 07 31 38 01 ze dne 18.12.2007 o způsobu
financování alternativních předškolních zařízení,
2. o způsobu financování alternativních předškolních zařízení dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 38 02
Rada města projednala návrh Zásad statutárního města Děčín pro poskytování účelových
dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady statutárního města Děčín pro poskytování účelových
dotací v oblasti sociálních věcí, kultury a sportu.
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Usnesení č. RM 11 17 38 03
Rada města projednala výjimku z podmínek pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou pro paní I. Š. a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 17 39 01
Rada města projednala záměr výměny oken v objektu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, PO
a
neschvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci výměna oken v objektu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, PO dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 39 02
Rada města projednala informaci o havarijním stavu střechy na objektu MŠ Pohraniční
455/12, Děčín I, která je součástí MŠ Riegrova 454/12 a
bere na vědomí
postup při odstranění havarijního stavu střechy na objektu MŠ Pohraniční 455/12, Děčín I,
která je součástí MŠ Děčín I, Riegrova 454/12 dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice
č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města.
Usnesení č. RM 11 17 39 03
Rada města projednala žádost Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, PO o souhlas
s čerpáním investičního fondu na pořízení zahradního vybavení a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 39 05
Rada města projednala návrh na zřízení školní jídelny - výdejny a
schvaluje
zřízení školní jídelny - výdejny u Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace v odloučeném pracovišti Mateřská škola Thunská 1303/4 s kapacitou
40 strávníků ve školní jídelně – výdejně.

Usnesení č. RM 11 17 50 01

12

Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vzdělávání
pro cílovou skupinu“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní
2. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena
3. Na základě ustanovení § 71 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. jmenuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami v podlimitní veřejné zakázce na služby:
Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:
1

Pavel Sinko – RM

náhradník

Mgr. Hana Cermonová - RM

2

Ing. Jaromír Zajíček, MPA - tajemník

náhradník

Ing. Hana Hlaváčková - OE

3

Eva Tomášková - TAJ

náhradník

Mgr. Radek Michálek - TAJ

4. 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. Jaromír Zajíček, MPA – tajemník

náhradník

Ing. Hana Hlaváčková - OE

3

Ing. Petr Hodboď – OPO

náhradník

Alena Smutná – OPO

4

Eva Tomášková - TAJ

náhradník

Mgr. Radek Michálek - TAJ

5

Bc. Dita Nohejlová – OE

náhradník

Lucie Schejbalová - OR

Usnesení č. RM 11 17 50 02
Rada města projednala návrhy zaslané do 2. kola veřejné soutěže na loga města a
rozhodla
zrušit veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu – loga z důvodu nenaplnění
představ.
Usnesení č. RM 11 17 50 03
Rada města projednala informaci o Registraci žádosti na MMR na akci uplatněnou
v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
– „Povodně 2010“ a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit spolufinancování akce Povodňové škody 2010 – ul. Hřbitovní –
oprava mostu ev.č. DC-036P s tím, že statutární město Děčín se bude podílet v minimální výši
679.611,30 Kč (tj. 10 % z celkových způsobilých výdajů).

Usnesení č. RM 11 17 50 04
Rada města projednala návrh programu na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 20. října 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 17 60 01
Rada města projednala informaci o záměru města Jaroměř převést svůj obchodní podíl
ve společnosti HYDROLABE s.r.o., na společnost VODNÍ CESTY a.s., a na základě žádosti
města Jaroměř o projednání této skutečnosti v orgánech statutárního města Děčín
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. souhlasit s převodem obchodního podílu města Jaroměř ve společnosti HYDROLABE
s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ: 472 82 851, na společnost VODNÍ
CESTY a.s., IČ: 64949192, Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí
zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení městu Jaroměř a
3. pověřit delegáta města Děčín na valné hromadě společnosti HYDROLABE s.r.o., aby
hlasoval v intencích bodu 1) usnesení.
Usnesení č. RM 11 17 60 02
Rada města projednala materiál „1. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci
IPRM Děčín – sídliště Staré Město" a
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění
v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
to vše dle důvodové zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané 29.09.2011) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 s firmou INSKY
spol. s r.o.
Usnesení č. RM 11 17 60 03
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Rada města projednala žádost České boxerské asociace, Praha zastoupeného viceprezidentem
panem Stanislavem Škodou o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na vlajce České boxerské asociace Praha dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 17 60 04
Rada města projednala doručenou petici od starousedlých děčínských Romů nazvanou „NE
řízenému sestěhování problémových osob do Děčína“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 17 60 05
Rada města projednala materiál o realizaci stavby „Orlík III – skládka odpadů – nápravná
opatření po přívalových deštích“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č.1 smlouvy o dílo
s firmou AFC Servis DC a.s., IČ 27274691, Březová 137/62, 405 01 Děčín III.

František P e l a n t v. r.
primátor

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