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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 20. září 2011

Usnesení č. RM 11 16 30 01
Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
ruší
1. oddělení neinvestičních projektů v útvaru tajemníka magistrátu města,
2. oddělení strategického rozvoje a projektů a oddělení investic u odboru rozvoje
magistrátu města a
zřizuje
 oddělení strategického rozvoje,
 oddělení řízení projektů,
 oddělení veřejných zakázek a
 oddělení realizace staveb
u odboru rozvoje magistrátu města a
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 01.10.2011.
Usnesení č. RM 11 16 31 02
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět zakázky: „Úklid pracovišť
Magistrátu města Děčín a provoz a správa veřejných WC ve městě Děčín“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka
2. Základní hodnotící kritérium – 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 dodávku:
Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové a náhradníci:

1

Pavel Sinko

náhradník: Mgr. Hana Cermonová

2

Ing. Vlastimil Pažourek

náhradník: Ing. Jaromír Zajíček, MPA

3

Ing. Petr Hodboď

náhradník: Alena Smutná

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
náhradník: Mgr. Hana Cermonová
2

Ing. Vlastimil Pažourek

náhradník: Ing. Jaromír Zajíček, MPA

3

Ing. Petr Hodboď

náhradník: Alena Smutná

Usnesení č. RM 11 16 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 107/2011 – č. RO 115/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2011 o 42.092 tis. Kč, zvýšení výdajů o 2.172 tis. Kč a zvýšení financování
o 39.920 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 16 37 01
Rada města projednala žádost paní J. K. týkající se vrácení kauce za nezrealizovaný prodej
b. j. č. 790/3 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. vrácení kauce
za nezrealizovaný prodej b. j. č. 790/3 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I paní J. K.
Usnesení č. RM 11 16 37 02
Rada města projednala žádost pana P. Š. týkající se přímého odprodeje b. j. č. 790/5 v objektu
čp. 790 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit panu P. Š. přímý odprodej b. j. č. 790/5 v objektu čp. 790
ul. Krokova, Děčín I včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy
čp. 790 a zastavěném pozemku p. č. 2674 – zast. pl. a nádvoří za nabízenou cenu
180.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 16 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a

2

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2954 – ostatní plocha, v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 04
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku v k. ú. Folknáře věcným břemenem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zatížení pozemku p. č. 14/2 – zahrada v k. ú. Folknáře věcným
břemenem práva chůze a jízdy, jako přístup k budoucímu objektu RD umístěného
na pozemku p. č. 13/1 – zahrada a k pozemku p. č. 13/1 – zahrada, v k. ú. Folknáře
pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č. 13/1 – zahrada v k. ú. Folknáře
a to bezúplatně.
Usnesení č. RM 11 16 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1594 – ostatní plocha v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem
práva uložení zemního kabelového vedení NN, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit části pozemků p. č. 1587 – ostatní plocha, p. č. 1586 – ostatní plocha, v k. ú. Horní
Oldřichov věcným břemenem práva uložení zemního vedení NTL přípojky, pro budoucího
oprávněného, tj. Comwell s.r.o., Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 527/2 – tr. por. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení
plynovodu NTL a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem, za cenu dle „Zásad“.
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Usnesení č. RM 11 16 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2981 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
uložení zemního kabelového vedení NN a přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1202/1 – ostatní plocha v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení přípojky splaškové kanalizace, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu č. p.
121 část obce Jílové u Děčína – Martiněves u Děčína, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
zatížení části pozemku p. č. 532 – ostatní plocha - komunikace věcným břemenem práva
přístupu a příjezdu k nemovitosti na st. p. č. 495/1 o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Děčín - Staré Město, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 16 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku a zřízení věcného břemene
v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 707/1 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení části
pozemku věcným břemenem práva přístupu.
Usnesení č. RM 11 16 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3428f – 108/07 ze dne 17.10.2007 v platném
znění na pronájem části pozemku p. č. 3428 v k. ú. Podmokly, uzavřené s paní N. M. a paní
M. H. ve smyslu zúžení nájemce, a to tak, že jediným nájemcem bude paní M. H.
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Usnesení č. RM 11 16 37 13
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Bynov na zahradu
pro manžele I. a M. D. na dobu neurčitou, za cenu 1000 Kč/rok s tím, že nájemce bude
jakoukoliv úpravu pozemku vč. samotného sečení pozemku konzultovat se SCHKO Labské
pískovce.
Usnesení č. RM 11 16 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1452/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Horní Oldřichov
na zahradu, pro paní I. M. na dobu neurčitou, za cenu 600 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 16 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek st. p. č. 1385/22 o výměře 19 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 16 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 1385/22 o výměře 19 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 16 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 334/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře 200 m2 pro pana K. Š.
za cenu 600 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem zajištění přístupu a zázemí k domu čp. 38
s podmínkou zachování bezejmenné vodoteče.
Usnesení č. RM 11 16 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
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nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 334/1 o výměře 498 m2
v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 11 16 37 19
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 01 37 22 ze dne 04.01.2011, týkají se pronájmu části
pozemku p. č. 3442 v k. ú. Podmokly v plném znění s tím, že se rada města nadále touto
problematikou již nebude zabývat, rozhodnutí je konečné.
Usnesení č. RM 11 16 37 20
Rada města projednala návrh na výpůjčku části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 3442 v k. ú. Podmokly, o výměře
cca 310 m2.
Usnesení č. RM 11 16 37 21
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 863/9 o výměře 12 270 m2,
p. č. 862/2 o výměře 11 142 m2 a st. p. č. 607 o výměře 395 m2, všechny v k. ú. Horní
Oldřichov s tím, že kupující na sebe bere veškerá rizika, spojená s ekologickou zátěží těchto
pozemků a případné náklady na sanaci pozemků půjdou plně k tíži kupujícího a tento nebude
požadovat po prodávajícím jejich kompenzaci.
Usnesení č. RM 11 16 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 411 o výměře 528 m2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 11 16 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
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doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 377 o výměře 260 m2 .
Usnesení č. RM 11 16 37 24
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 842 o výměře 225 m2 a části
pozemku p. č. 845/1 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 11 16 37 25
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 2802 v k. ú. Děčín
o výměrách upřesněných geometrickým plánem, v souladu s projektovou dokumentací
na rozšíření místní komunikace ul. Hřbitovní.
Usnesení č. RM 11 16 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1253/1 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro pana M. K. za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 16 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1253/1 v k. ú. Prostřední Žleb
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, se všemi součástmi
a příslušenstvím, pro manžele M. a M. Ř. za cenu 900 Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 16 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 827/1 v k. ú. Bynov o výměře 466 m2, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro spol. Viking Properties s.r.o., Zelená 264/78, Děčín III
za cenu 372.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 11 16 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1250/40 v k. ú. Děčín, dle
geometrického plánu č. 2156-139/2011 ozn. jako pozemek p. č. 1250/99 o výměře 9 m2, se
všemi součástmi a příslušenstvím pro paní T. M. N. H. za cenu 7.200,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 16 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 54 o výměře 515 m2 v k. ú. Dolní Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní H. K. za cenu 103.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 11 16 37 31
Rada města projednala návrh prohlášení o uznání dluhu a dohody o splátkách a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Prohlášení o uznání dluhu a dohodu o splátkách se společností
DOOSA DUO, s.r.o., zastoupenou jednatelem panem Ludovítem Bugárem, dle kterého se
povoluje úhrada dluhu za nájemné z nebytových prostor Tržní 1932/26, Děčín IV včetně
poplatku z prodlení, v měsíčních splátkách 4.000,00 Kč splatných do posledního dne v měsíci,
vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 11 16 37 32
Rada města projednala informace o dalším postupu při nakládání s kosterními ostatky ze
středověkého hřbitova na Mariánské louce a tyto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 16 37 33
Rada města projednala informaci o výsledku výběrového řízení na zprostředkování obchodu
s elektrickou energií na Českomoravské komoditní burze Kladno a návrh smlouvy
o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a
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schvaluje
zrušení výběrového řízení dle čl. 9 výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky
„Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na Českomoravské komoditní burze Kladno“
a
pověřuje
Ing. Tomáše Martinčeka, vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města,
ve spolupráci s energetikem města k vypsání výběrového řízení na nákup elektrické energie
podle zákona o veřejných zakázkách, jehož podmínky budou schváleny v radě města.
Usnesení č. RM 11 16 37 34
Rada města projednala návrh Statutu bytové komise statutárního města Děčín a Jednacího
řádu bytové komise statutárního města Děčín a
schvaluje
Statut bytové komise statutárního města Děčín a Jednací řád bytové komise statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 11 16 37 35
Rada města projednala žádost o přemístění dětského hřiště z pozemku p. č. 2889/1 v k. ú.
Podmokly (ul. Školní) a
schvaluje
 ponechání pískoviště, 2 ks péráčků, 1 ks lavičky, 1 ks hrocha, 1 ks koše na odpadky,
1 ks provozního řádu, části oplocení na pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly
(ul. Školní),
 přestěhování 2 ks laviček do ul. U Tvrze k domu č.p. 1468 – 1471,
 přestěhování 1 ks průlezky, 1 ks návštěvního řádu, 1 ks dvouhoupačky a druhé části
oplocení do ul. Veveří na pozemek p. č. 2349 v k. ú. Podmokly,
 přestěhování 2 ks vahadlové houpačky do ul. Na Vyhlídce na pozemku p. č. 683/14
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 11 16 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330
o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a s tímto
souhlasí.
Usnesení č. RM 11 16 39 02
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace o výjimku z obecného postupu Směrnice č. 5-3 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města a
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schvaluje
výjimku z obecného postupu Směrnice č. 5-3 k pořizování služeb, materiálu a majetku města
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 16 39 03
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací, a to žádost
 Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace o vyřazení
elektrické pece z majetku,
 Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace o vyřazení
plynového kotle a automatické pračky z majetku,
 Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace o souhlas
s čerpáním investičního fondu na pořízení plynového tlakového kotle,
a tyto žádosti
schvaluje.
Usnesení č. RM 11 16 39 04
Rada města projednala záměr restaurování barokní sochy sv. Floriána z Vilsnice a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci restaurování sochy sv. Floriána dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 16 50 01
Rada města projednala návrh na výkup ideální ½ pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup ideální ½ pozemku p. č. 752/5 o celkové výměře 703 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví pana O. C.
do majetku statutárního města Děčín, za cenu 57.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 16 50 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat ideální ½ pozemku p. č. 752/5 o celkové
výměře 703 m2 a pozemek p. č. 752/2 o výměře 654 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
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Usnesení č. RM 11 16 50 03
Rada města projednala žádost Základní organizace ČSV Děčín o poskytnutí finančního
příspěvku na tisk propagačního materiálu ke 165. výročí organizovaného včelařství
na Děčínsku a
rozhodla
poskytnout příspěvek na uvedenou akci ve výši 10 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města:
 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy a
 pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 16 50 04
Rada města projednala návrh Dohody o narovnání ve věci náhrady škody žalobců H. a
schvaluje
Dohodu o narovnání ve věci náhrady škody žalobců H. a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dohody o narovnání ve věci
náhrady škody žalobců H. a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Dohodu o narovnání ve věci náhrady škody žalobců H.
Usnesení č. RM 11 16 50 05
Rada města projednala žádost města Smiřice o projednání převodu obchodního podílu tohoto
města ve společnosti HYDROLABE s.r.o., na společnost VODNÍ CESTY a.s., předkládanou
k rozhodnutí nejbližší valné hromadě společnosti HYDROLABE s.r.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. souhlasit s převodem obchodního podílu města Smiřice 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 Smiřice a
3. pověřit delegáta města Děčín na valné hromadě společnosti HYDROLABE s.r.o., aby
hlasoval v intencích bodu 1) usnesení.
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Usnesení č. RM 11 16 50 06
Rada města projednala návrh na zřízení Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny
statutárního města Děčín (dále jen „Komise“) a návrh na jmenování předsedy a členů Komise
a po úpravě
zřizuje
Komisi pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín a
schvaluje
Statut a Jednací řád Komise dle důvodové zprávy a
jmenuje
předsedou Komise Mgr. Hanu Cermonovou a členy Komise pana Pavla Sinka, Mgr. Milana
Rosenkrance, Ing. Valdemar Grešíka a Mgr. Miroslava Samlera.
Usnesení č. RM 11 16 50 07
Rada města projednala návrh na odvolání člena Kulturní komise rady města a
odvolává
Mgr. Miroslava Samlera z pozice člena Kulturní komise rady města.
Usnesení č. RM 11 16 50 08
Rada města projednala záměr výstavby sportoviště v areálu Aquaparku Děčín příspěvkové
organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 a
schvaluje
záměr výstavby sportoviště v areálu Aquaparku Děčín dle důvodové zprávy a
uděluje
plnou moc řediteli příspěvkové organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín,
IČ 75107350 na realizaci výstavby sportoviště v rámci areálu Aquaparku Děčín dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 11 16 50 09
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 11 13 60 05 – předsedové komisí RM – VZDK.
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Usnesení č. RM 11 16 50 10
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku Městské knihovny Děčín, příspěvkové
organizace, Raisova 1155/3, Děčín IV, IČ 64679454 a převod uvedeného majetku na Zámek
Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda 1254, Děčín I, IČ 00078867 a
schvaluje
vyřazení a převod majetku dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 16 60 01
Rada města projednala návrh na vyřazení uchazeček z konkursního řízení na výkon činnosti
ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace pro
nesplnění stanovených podmínek a tyto uchazečky z konkursního řízení dle důvodové zprávy
vyřazuje.
Usnesení č. RM 11 16 60 02
Rada města projednala materiál „Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)" 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
(dle výzvy v JŘBU odeslané 04.08.2011) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 2 se Sdružením
Atlantik Viamont DSP a ZEMPRA DC, IČ 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí
nad Labem.
Usnesení č. RM 11 16 60 03
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 116/2011, a to úpravu výdajů dle přílohy č. 1 o 5.962 tis. Kč
na zajištění realizace dodatečných stavebních prací „Revitalizace objektu „Atlantik“
(knihovna/multimediální centrum)“.
Usnesení č. RM 11 16 60 04
Rada města projednala materiál „1. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město v rámci
IPRM Děčín – sídliště Staré Město" a
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schvaluje
1. 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
14.09.2011),
2. změnu termínu dokončení díla na 10.10.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 s firmou INSKY
spol. s r.o.
Usnesení č. RM 11 16 60 05
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Modernizace učeben pro potřeby
dalšího vzdělávání“ a
schvaluje
prodloužení termínu k dokončení díla do 25.11.2011 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o dílo s firmou INSKY s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ: 00671533.
Usnesení č. RM 11 16 60 06
Rada města projednala žádost o partnerství v projektu Nové možnosti občanského sdružení
RADKA, Chomutovská 1619, Kadaň a
souhlasí
s partnerstvím statutárního města Děčín v projektu Nové možnosti občanského sdružení
RADKA, Chomutovská 1619, Kadaň.

František P e l a n t v. r.
primátor

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