Statutární město Děčín

USNESENÍ

z 21B. schůze rady města konané dne 20. prosince 2019
Usnesení č. RM 19 21B 30 01
Rada města projednala návrh na novelizaci Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín č. 38-4 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a
schvaluje
Směrnici statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 38-5 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 1. ledna 2020.
Usnesení č. RM 19 21B 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 293/2019 – č. RO 308/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení
příjmů roku 2019 o 32.641 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2019 o 32.641 tis. Kč.
Usnesení č. RM 19 21B 36 01
Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“ a
neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
Usnesení č. RM 19 21B 36 02
Rada města opětovně projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova
historické části Podmokel - etapa C“, a po diskusi se soudním znalcem Ing. Karlem
Dusbabou a právním zástupcem města Děčín a
rozhodla
A. o úpravě a doplnění nadefinovaných dotazů v RM č. 19 20A 36 01 ze dne 26.11.2019
následovně:
1. Zda je stavba ve stavebních objektech komunikace (chodník a vozovka) po technické
stránce provedena v souladu se Smlouvou o dílo č. 2017/0609/OR ze dne 22.9.2017
a projektovou dokumentací, která byla podkladem pro provedení stavby.
2. Zda jsou v důsledku případně provedených změn Díla zhotovitelem bez souhlasu
objednatele, ve skladbě komunikací (chodník a vozovka) naplněny kvalita a vlastnosti
díla specifikované citovanou smlouvou a projektovou dokumentací, a zda provedená
změna zachová kvalitu a vlastnosti díla specifikované citovanou smlouvou
a projektovou dokumentací.

3. Zda odpovídá únosnost pláně komunikací (chodník a vozovka) požadavkům výše
citované smlouvy o dílo a projektové dokumentace a požadavkům příslušných norem
a dalších předpisů.
4. Zda je snížena užitná hodnota Díla, v případě že ano, tak o kolik, včetně uvedení
v komentáři zvýšeného rizika objemu údržbových prací.
5. Jaká je aktuální skladba podkladních vrstev provedených zhotovitelem pod veškerými
komunikacemi (chodník a vozovka). Zda jsou tyto aktuální vrstvy v souladu se
specifikovanou, citovanou, smlouvou a projektovou dokumentací a pokud ne, jaké
vrstvy byly zhotovitelem nahrazeny a čím, či vynechány a jaký to má vliv (vyčíslení)
na cenu díla oproti tomu, pokud by byly provedeny vrstvy dle specifikované citované
smlouvy a projektové dokumentace.
B. O úpravě a doplnění objednávky soudnímu znalci Ing. Karlu Dusbabovi v hodnotě max.
200 tis. Kč s tím, že na tento postup bude využito výjimky z interní Směrnice č. 5-7.
Usnesení č. RM 19 21B 37 01
Rada města projednala revokaci usnesení a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 19 21 37 08 ze dne 03.12.2019 ve smyslu
změny textu z původního „zatížit část pozemku p. č. 1727/1 v k. ú. Velká Veleň“ na nový
„zatížit část pozemku p. č. 1727 v k. ú. Velká Veleň“ z důvodu administrativní chyby.
Usnesení č. RM 19 21B 39 01
Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p.o. a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 278.925,00 Kč.
Usnesení č. RM 19 21B 39 02
Rada města projednala žádost Děčínské sportovní, p.o. a
schvaluje
aktualizaci odpisového plánu na rok 2019 v celkové výši 1.062.342,00 Kč.
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