Město Děčín

USNESENÍ
ze 8. schůze rady města konané dne

4. dubna 2006

Usnesení č. RM 06 08 29 01
Rada města projednala návrh na zahájení poptávkového řízení na dodávku mobilního radaru
pro měření rychlosti vozidel v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. a
schvaluje
1. zahájení poptávkového řízení na dodávku mobilního radaru pro měření rychlosti
vozidel
2. seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.
Usnesení č. RM 06 08 29 02
Rada města projednala informaci starosty města o současné povodňové situaci ve městě
včetně přijatých opatření a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 06 08 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 0518 5007/1,2

vedoucí OR

DK 06/06.

Usnesení č. RM 06 08 31 01
Rada města projednala návrh ceníku kopírovacích služeb a
schvaluje
ceník kopírovacích prací, vazeb a laminování v Copycentru a na odborech Městského úřadu
Děčín pro potřebu obyvatel při vyřizování žádostí a jednání s odbory.
Usnesení č. RM 06 08 32 01
Rada města projednala žádost pana Ing. Františka Fialy, pořadatele trhů na Masarykově
náměstí v Děčíně I, o změnu termínů pořádání trhů a
schvaluje
změnu termínů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. RM 06 08 32 02

2

Rada města projednala informaci odboru správních činností a živnostenský úřad o prominutí
místních poplatků za užívání veřejného prostranství v I. čtvrtletí 2006 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 08 34 01
Rada města projednala stanovení míry protipovodňové ochrany města Děčín v povodí
Jílovského potoka
schvaluje
1) stanovení míry protipovodňové ochrany města Děčín v povodí Jílovského potoka v souladu
s těmito zásadami:
- pro úsek Jílovského potoka v ř. km 0,680 – 0,780 je míra protipovodňové ochrany
stanovena průtokovou kapacitou mostní konstrukce stávajícího mostního objektu
v ul. Československé mládeže – 40,3 m3/s
- pro ostatní úseky Jílovského potoka v ř. km 0,00 – 6,370 se míra povodňové ochrany
bude stanovovat podle současné kapacity koryta vodního toku
2) revokaci usnesení městské rady č. 129/99 ze dne 28. 1. 1999 v části stanovení míry
protipovodňové ochrany města Děčína v povodí Jílovského potoka na hodnotu Q50.
Usnesení č. RM 06 08 36 01
Rada města projednala informaci o podání žádostí o dotaci a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádostí o dotaci v rámci programů vyhlášených MF ČR:
1. Odbahnění Zámeckého rybníka v Děčíně
2. Sportovní hala ul. Práce, Děčín V
3. Oprava půdních prostor v objektu ZŠ Máchovo náměstí, Děčín IV, část B.
Usnesení č. RM 06 08 36 02
Rada města projednala průběžnou informaci o postupném odkanalizování města Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 08 37 01
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1543/2 v objektu č. p.
1542, 1543 ul. Želenická, Děčín VI a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 03 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 02 02 08 ze dne 23. 2. 2006 v plném
znění a
2. přímý prodej bytové jednotky č. 1543/2 v objektu č. p. 1542, 1543 ul. Želenická,
Děčín VI, včetně pozemku st. p. č. 2889/45 v k. ú. Podmokly paní Janě Pikrtové
z Děčína za cenu 180.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 06 08 37 02
Rada města projednala žádost Dr. Jaroslava Žejdla, ředitele Výchovného ústavu, Dětského
domova se školou a Střediska výchovné péče, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, o výjimku
ze „Zásad“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku ze „Zásad“ čl. VI, odst. 7), tj. prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji objektu č. p. 179 ul. Pivovarská 30, Děčín IV,
pro Výchovný ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, Děčín XXXII
-Boletice nad Labem, do 30. 4. 2006.
Usnesení č. RM 06 08 37 03
Rada města projednala žádost manželů Dušana a Luďky Hrbkových z Děčína o schválení
zřízení předkupního práva a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřízení předkupního práva jako práva věcného na nebytovou
jednotku č. 136/301 v domě č. p. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III, pro vlastníka bytových
jednotek domu č. p. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III.
Usnesení č. RM 06 08 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 850 o výměře 206 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 08 37 05
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 850 o výměře 206 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 08 37 06
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a

schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 867 o výměře 150 m2 v k. ú. Podmokly na stavbu
polyfunkčního domu pro manžele MUDr. Danu Kučerovou a pana Nuhi Kaili z Děčína
za cenu 37.500,--Kč/rok na dobu určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 08 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 867 o výměře 100 m2 v k. ú. Podmokly na přístavbu
k objektu domu pro paní Helenu Wilczynskou z Děčína za cenu 25.000,--Kč/rok na dobu
určitou, tj. do doby vzniku právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 08 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 36/5 o výměře 154 m2 a pozemku p. č. 36/6 o výměře 252 m2
v k. ú. Chlum u Děčína jako zázemí k rodinnému domu za cenu 2,--Kč/m2 pro paní
Markétu Lakomou z Bechlejovic na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 06 08 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 36/5 o výměře 154 m2
a pozemek p. č. 36/6 o výměře 252 m2 v k. ú. Chlum u Děčína.
Usnesení č. RM 06 08 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1532/11 o výměře 59 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov jako přístupovou cestu.

Usnesení č. RM 06 08 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1532/11 o výměře 59 m2
v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 08 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 332 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 06 08 37 13
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 81 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 06 08 37 14
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 243/1 o výměře 662 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 06 08 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1266/2 o výměře 143 m2
a p. č. 1271/4 o výměře 80 m2 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 06 08 37 16
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 356/1 (dle geometrického plánu
č. 420 – 007/2006 se jedná o pozemek p. č. 356/4 o výměře 758 m2) v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti ECS s. r. o., Masarykova 196/114,
Ústí nad Labem, za cenu 113.700,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 08 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 356/1 (dle geometrického plánu
č. 420 – 007/2006 se jedná o pozemek p. č. 356/5 o výměře 699 m2) v k. ú. Chrochvice
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Malíkovým z Děčína za cenu 104.850,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1330/1 o výměře 1086 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Kalouskovým z Děčína
za cenu 162.900,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 855/3 o výměře 210 m2, pozemku
p. č. 837/19 o výměře 162 m2 a částí pozemku p. č. 837/1, dle geometrického plánu
č. 575-032/2005 ozn. jako díl „a“ o výměře 133 m2 a „pozemek p. č. 837/74“ o výměře
29 m2, v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Jaroslavu Hammerlovou
z Děčína za cenu 80.100,00 Kč + cena za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní
náklady, s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty ve výši dle znaleckého posudku
současným uživatelům pozemku (nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 08 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 837/1, dle geometrického plánu
č. 575-032/2005 ozn. jako pozemek p. č. 837/73 o výměře 181 m2 v k. ú. Bynov se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Zábranským z Děčína za cenu 27.150,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 837/1, dle geometrického plánu
č. 575-032/2005 ozn. jako díl „b“ o výměře 20 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Dleskovým z Děčína za cenu 1.000,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 837/26 o výměře 67 m2
a části pozemku p. č. 837/1, dle geometrického plánu č. 575-032/2005 nově ozn. jako
pozemek p. č. 837/68 o výměře 714 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím
panu Vladimíru Zvěřinovi z Děčína za cenu 117.150,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 837/1, dle
geometrického plánu č. 575-032/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 837/69 o výměře 508 m2
v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Křížkovým z Děčína za cenu
76.200,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 837/1, dle
geometrického plánu č. 575-032/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 837/70 o výměře 590 m2
v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím paní Monice Pachtové z Děčína za cenu
88.500,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 837/1,
dle geometrického plánu č. 575-032/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 837/71 o výměře
621 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Váňovým z Děčína
za cenu 93.150,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 08 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku p. č. 837/1,
dle geometrického plánu č. 575-032/2005 nově ozn. jako pozemek p. č. 837/72 o výměře
802 m2 v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Křepelovým z Děčína
za cenu 120.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1865/1 (dle geometrického plánu
č. 2643-27/2006 pozemek p. č. 1865/26 o výměře 56 m2) v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím pro paní Ing. Lucii Flegelovou z Děčína za cenu 8.400,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Nebočady a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 732 (dle geometrického plánu
č. 256-26/2006 pozemek p. č. 732/2 o výměře 8 m2) v k. ú. Nebočady se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Hynka Skálu z Děčína za cenu 400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 08 37 29
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1238/2 o výměře 690 m2
v k. ú. Podmokly z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Kodaňská 1441/46, Praha 10, do majetku města Děčín.
Usnesení č. RM 06 08 37 30
Rada města projednala návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1/1 o výměře 1369 m2
v k. ú. Velká Veleň a p. č. 531/1 o výměře 23290 m2 v k. ú. Folknáře, z vlastnictví ČR
Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín.

Usnesení č. RM 06 08 37 31
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
- z majetku města část pozemku p. č. 660 (dle geometrického plánu č. 2535-65/2005 se jedná
o pozemek p. č. 660/2 o výměře 1m2) a část pozemku p. č. 724 (dle geometrického plánu
č. 2535-65/2005 se jedná o pozemek p. č. 724/2 o výměře 1m2 ) v k. ú. Podmokly a
- do majetku města část pozemku p. č. 662 (dle geometrického plánu č. 2535-65/2005
se jedná o pozemek p. č. 662/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 08 37 32
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 06 02 37 30 ze dne 17. 1. 2006, týkající
se odprodeje části pozemku p. č. 3453/78 v k. ú. Podmokly, ve smyslu změny textu
z původního „...prodej části pozemku p. č. 3453/78 o výměře dle geometrického plánu
v k. ú. Podmokly za cenu 400,--Kč/m2 ...“ na nový „...prodej části pozemku p. č. 3453/78
o výměře dle geometrického plánu za cenu 200,--Kč/m2 ...“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 06 02 04 42 bod 2. ze dne 23. 2. 2006, týkající se odprodeje části pozemku p. č.
3453/78 v k. ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního „...prodej části pozemku p. č.
3453/78 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly za cenu 400,--Kč/m2 ...“
na nový „...prodej části pozemku p. č. 3453/78 o výměře dle geometrického plánu za cenu
200,--Kč/m2 ...“.
Usnesení č. RM 06 08 37 33
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci části usnesení rady města č. RM 06 01 37 18 ze dne 3. 1. 2006, týkající se změny
částky za trvalé porosty z původního "9.325,00 Kč" na "6.994,00 Kč" a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM 06 01 04 05
bod 3., ze dne 19. 1. 2006, týkající se změny částky za trvalé porosty z původního
"9.325,00 Kč" na "6.994,00 Kč".

Usnesení č. RM 06 08 37 34
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 05 08 37 65 ze dne 8. 3. 2005, týkající se odprodeje
pozemku p. č. 842 a částí pozemků p. č. 847 a p. č. 845/1 v k. ú. Bynov v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 05 03 05 18 ze dne
24. 3. 2005, týkající se odprodeje pozemku p. č. 842 a částí pozemků p. č. 847 a p. č. 845/1
v k. ú. Bynov v plném znění.
Usnesení č. RM 06 08 37 35
Rada města projednala žádost o prominutí úroku z prodlení a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit panu Petru Košikovi prominutí úroku z prodlení za pozdní
úhradu nájemného z nebytových prostor Smetanovo nábřeží 1088/1, Děčín I, ve výši dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 08 37 36
Rada města projednala návrh na odprodej garáže a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat garáž s pozemkem st. p. č. 691 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 06 08 37 37
Rada města projednala návrh předkládací ceny objektu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předkládací cenu objektu bývalé hasičské zbrojnice, Drážďanská
č. p. 45, Děčín XVII – Jalůvčí s pozemkem st. p. č. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Prostřední Žleb za cenu dle „Zásad“ ve výši 185.380,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. RM 06 08 37 38
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce a návrh smlouvy o nájmu movitých věcí –
vysoušečů a
schvaluje

úplné znění smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu movité věci – vysoušečů dle důvodové
zprávy a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města k uzavírání smluv o výpůjčce
a smluv o nájmu movité věci – vysoušečů.
Usnesení č. RM 06 08 37 39
Rada města projednala dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi městem
Děčín a advokátem Narcisem Tomáškem a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb při přípravě a organizaci
zadávacího řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách na nakládání
s komunálním odpadem, údržby městské zeleně a komunikací.
Usnesení č. RM 06 08 37 40
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3393 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení vodovodní, kanalizační a plynové přípojky přes tento pozemek včetně práva
vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 3370 v k. ú. Podmokly
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 08 38 01
Rada města projednala návrh na poskytnutí mimořádné finanční dotace občanskému sdružení
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených a
schvaluje
poskytnutí finanční dotace ve výši 13.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy na poskytnutí mimořádné finanční dotace
občanskému sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených ve výši
13.000,00 Kč dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 08 39 01
Rada města projednala návrh na zvýšení osobního příplatku pana Mgr. Bc. Karla Kiliána,
ředitele ZŠ Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a

schvaluje
s účinností od 1. dubna 2006 zvýšení osobního příplatku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 08 50 01
Rada města projednala „Petici na zlepšení povrchu pozemku p. č. 316/1 v k. ú. Děčín“,
dále stanoviska odboru rozvoje a odboru místního hospodářství a majetku města k této petici a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí petici a informace uvedené v důvodové zprávě a dle
varianty č. c)
ukládá
vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města
oslovit zájemce a připravit záměr nabídky k odprodeji pozemků p. č. 316/1 a související
pozemky p. č. 315/1 a p. č. 321 vše v k. ú. Děčín a výsledky předložit radě města.
Termín: 05/2006.
Usnesení č. RM 06 08 50 02
Rada města projednala návrh Technických služeb Děčín a. s. na ruční dočišťování
komunikací, veřejných prostranství a míst nepřístupných pro strojní čištění a
schvaluje
objednání těchto činností u Technických služeb Děčín, a. s. na duben 2006.
Usnesení č. RM 06 08 60 01
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s 42. ročníkem Festivalu
Ludwiga van Beethovena.
Usnesení č. RM 06 08 60 02
Rada města projednala mandátní smlouvu o zajištění realizace výběrového řízení na akci
rekonstrukce Teplické ulice a tuto
schvaluje
a
ustavuje
pana Pavla Jeřábka a pana Petra Kužela jako náhradníky členů hodnotící komise za město pro
výběr zhotovitele stavby.

Usnesení č. RM 06 08 60 03
Rada města projednala pro výběrové řízení, zajišťované na základě mandátní smlouvy
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, typ zadávacího řízení, hodnotící kritérium a seznam firem
pro vyzvání k účasti v soutěži a
schvaluje
1) typ zadávacího řízení – zadávací řízení bez uveřejnění § 41 písm. b) a §27, odst. 3
písm. d) Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,
2) hodnotící kritérium - nabídková cena
3) seznam firem pro vyzvání k účasti v soutěži dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Usnesení č. RM 06 08 60 04
Rada města projednala nabídku na postoupení pohledávky města Děčín za společností
Union banka, a. s. „v likvidaci“ a
nedoporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o postoupení pohledávky.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

Pavel
J e ř á b e k v. r.
místostarosta

