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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21B. schůze rady města konané dne 20. prosince 2011

Usnesení č. RM 11 21B 31 01
Rada města projednala návrh na koupi služebního vozidla Škoda Fabia a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu
a majetku města pro akci „koupě služebního vozidla“ dle důvodové zprávy,
2. koupi služebního vozidla Škoda Fabia a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 21B 37 01
Rada města projednala přijetí finančního daru ve výši 123.971,00 Kč včetně DPH a návrh
dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace ul. Labské nábřeží a
schvaluje
1. přijetí finančního daru ve výši 123.971,00 Kč včetně DPH na zajištění velkoplošné
opravy místní komunikace ul. Labské nábřeží,
2. uzavření dohody o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace ul. Labské
nábřeží, po doplnění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy.
Usnesení č. RM 11 21B 39 01
Rada města projednala žádost ředitele ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 o udělení výjimky ze
Směrnice č. 5 – 4 na zakoupení kuchyňského stroje a tuto

schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 21B 50 01
Rada města
rozhodla
o snížení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu
města Děčín o 8 zaměstnanců v souvislosti s jejich delimitací na Úřad práce České Republiky,
a to s účinností ode dne 01.01.2012.
Usnesení č. RM 11 21B 50 02
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na výkon činnosti
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a
jmenuje
Mgr. Jaroslava Hamerského do funkce ředitele Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace s účinností od 01.03.2012 na dobu určitou do 28.02.2013.
Usnesení č. RM 11 21B 50 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 11 21 60 06 ze dne
06.12.2011, kterým bylo revokováno k 31.12.2011 v plném rozsahu usnesení rady města
č. RM 10 21 50 09 ze dne 07.12.2010, a kterým byl primátor statutárního města Děčín
František Pelant pověřen odvoláním všech plných mocí ke dni 31.12.2011 udělených
v uplynulém období advokátu panu JUDr. Františku Zaorálkovi advokátní kancelář
Thomayerova ul. čp. 25/3, 405 02 Děčín IV, k tomu, aby jménem statutárního města Děčín
vykonával právní úkony nezbytné ke splnění úkolů vyplývajících z mandátní smlouvy mezi
městem Děčín a Oblastním stavebním bytovým družstvem Děčín ze dne 25.04.1995,
vypovězené dne 24.05.2011 usnesením rady města č. RM 11 10 37 03 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 21 60 06 ze dne 06.12.2011 v plném rozsahu.
Usnesení č. RM 11 21B 50 04
Rada města projednala návrh na vypovězení mandátní smlouvy uzavřené dne 08.01.2004
městem Děčín, zastoupeném na základě mandátní smlouvy TOMMI-SEVER, s.r.o., se sídlem
Riegrova 810/13, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 64651754, a JUDr. Vladimírou Kolaříkovou,
advokátkou, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, P.O.BOX č. 6, IČ 66219612,
o poskytování právních služeb, a
vypovídá
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tímto JUDr. Vladimíře Kolaříkové, advokátce, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01
Děčín I, P.O.BOX č. 6, IČ 66219612, mandátní smlouvu o poskytování právních služeb
uzavřenou dne 08.01.2004 mezi městem Děčín, zastoupeným na základě mandátní smlouvy
TOMMI-SEVER, s.r.o., se sídlem Riegrova 810/13, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 64651754,
a JUDr. Vladimírou Kolaříkovou a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta, aby rozhodnutí rady města o výpovědi
mandátní smlouvy neodkladně oznámil JUDr. Vladimíře Kolaříkové, advokátce, se sídlem
Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, P.O.BOX č. 6, IČ 66219612.
Usnesení č. RM 11 21B 50 05
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
ruší
1. oddělení pomoci v hmotné nouzi a oddělení péče o seniory a zdravotně postižené
u odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města,
2. oddělení strategického rozvoje a oddělení řízení projektů u odboru rozvoje magistrátu
města,
zřizuje
1. oddělení strategického rozvoje a řízení projektů u odboru rozvoje magistrátu města,
2. oddělení sociální práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města,
mění
1. dosavadní název útvaru sekretariát odboru na nový název sekretariát odboru a sociální
služby u odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města,
2. dosavadní název oddělení stavebního řádu na nový název oddělení stavebního řádu
a Vyvlastňovací úřad u odboru stavební úřad magistrátu města,
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle přílohy
tohoto usnesení, a to s účinností od 01.01.2012.
Usnesení č. RM 11 21B 50 06
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
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schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 162/2011 – 189/2011 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2011 o 17.494 tis. Kč, zvýšení výdajů o 24.243 tis. Kč a zvýšení financování
o 6.749 tis. Kč.
Usnesení č. RM 11 21B 50 07
Rada města projednala návrh Směrnice č. 4-3 K postupu při správě pohledávek statutárního
města Děčín a tuto
schvaluje
s účinností od 1. ledna 2012.
Usnesení č. RM 11 21B 50 08
Rada města projednala předložený zápis hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky „Zajištění vzdělávání pro cílovou skupinu“ a
rozhodla
o zadání zakázky uchazeči Aliaves & Co., a.s. Křemencova 185/1, 110 00 Praha 1,
IČ: 28988230 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podepsáním Smlouvy o poskytnutí
služeb Zajištění vzdělávání pro cílovou skupinu.
Usnesení č. RM 11 21B 50 09
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 190/2011 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází ke změně
celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 11 21B 60 01
Rada města projednala způsob zadání veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“ a
schvaluje
pro tuto zakázku výjimku z článku 6 Směrnice č. 5-4 s ohledem na poskytnutou dotaci a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy s firmou Jan
Heran – 2H, IČ 46792635, Teplická 27, 405 02 Děčín IV.
Usnesení č. RM 11 21B 60 02
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 21 30 02
ze dne 06.12.2011, kterou byla zřízena Dopravní komise Rady města Děčín a jmenováni
předseda a další členové komise k datu 01.01.2012 a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 21 30 02 ze dne 06.12.2011 ve smyslu
vypuštění textu v části týkající se jmenování pana Ivana Vepřeka členem dopravní komise.
Usnesení č. RM 11 21B 60 03
Rada města projednala informaci o projektu „Spolupráce při řešení krizových situací na řece
Labi v česko-saském příhraničí“ a
schvaluje
podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a svobodným státem
Sasko“, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

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

Mgr. Hana C e r m o n o v á v. r.
2. náměstkyně primátora

v zastoupení za nepřítomného
primátora Františka Pelanta

5

