Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 05 50 03 dne 08.04.2013
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 26. března 2013

Usnesení č. RM 13 05 34 01
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská
stěna o schválení realizace projektu se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok
2013 a
schvaluje
realizaci projektu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 34 02
Rada města projednala předložený plán zahraničních služebních cest ředitelky řízené
příspěvkově organizace Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna na rok 2013 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 05 34 03
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na zmocnění ředitele Lesního úřadu Děčín, p.o. Ing. Antonína
Nováka k jednání jménem statutárního města Děčín na valné hromadě Honebního společenstva
Krásný Studenec konané dne 26.03.2013 a s tímto
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Antonínem Novákem.

Usnesení č. RM 13 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 13/2013 – č. RO 20/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 3.645 tis. Kč a zvýšení výdajů o 3.645 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 05 36 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 udělení plné moci JUDr. Lukášovi Jansovi,
společníku společnosti Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář, IČ 26833379,
sídlem Ostrava, Sokola Tůmy 16, PSČ 709 00 k zastupování statutárního města Děčín ve věci
žaloby J. B., o určení autorství, o zdržení se neoprávněného užití a zásahu do díla, o vydání
bezdůvodného obohacení podle autorského zákona, a to k zastupování v řízení před soudem
vedeného pod č. j. 34/C 208/2012, a k zastupování ve všech právních věcech s tímto
souvisejících, v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování právních služeb č. 2013-0015/OR
ze dne 01.02.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem plné moci.
Usnesení č. RM 13 05 36 02
Rada města projednala informaci o přípravě projektu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688 –
bezbariérové úpravy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
v předpokládaném objemu 3.396 tis. Kč vč. DPH, bez DPH 2.830 tis. Kč a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
1.698 tis. Kč vč. DPH, (tj. 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů).
Usnesení č. RM 13 05 36 03
Rada města projednala návrh na zrušení veřejné zakázky „Poskytování právních služeb
pro statutární město Děčín“, a
rozhodla
o jejím zrušení dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění.
Usnesení č. RM 13 05 36 04
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Rada města projednala informaci o programu Nová zelená úsporám a
schvaluje
realizovat záměr revitalizace objektů Domova pro seniory Přímá 397 a 398, Děčín XXXII –
Boletice nad Labem a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje neprodleně zahájit práce na přípravě žádosti o dotaci na revitalizaci
těchto objektů.
Usnesení č. RM 13 05 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 3006/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše
uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části
pozemku p. p. č. 3006/1 – ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedené
pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 05 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1209 – ostatní plocha, p. č. 1207/4 – ostatní plocha v k. ú. Bynov
věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky
přes výše uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 05 37 03
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a po úpravě
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV o ploše 274,42 m² pro pana
Ladislava Peška, se sídlem Zberazská 55, 264 01 Sedlčany, za nájemné dle “Zásad” + úhrada
nákladů za služby, na dobu neurčitou, za účelem prodeje nábytku a bytových doplňků s účinností
od 01.05.2013.
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Usnesení č. RM 13 05 37 04
Rada města projednala žádost o souhlas s ukončením nájmu nebytových prostor dohodou a
schvaluje
ukončení nájmu garážového stání č. 4 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV s nájemcem panem L.
Ř. dohodou ke dni 30.04.2013.
Usnesení č. RM 13 05 37 05
Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a
schvaluje
zřízení podnájmu v nebytových prostorech Myslbekova 1389D/14, Děčín I, pronajatých
Raiffeisen stavební spořitelně, a.s., Praha, pro paní Hanu Fidlerovou na činnost obchodního
zástupce Raiffeisen stavební spořitelny, a.s., za stejných smluvních podmínek stanovených
statutárním městem Děčín, s účinností od 15.02.2013.
Usnesení č. RM 13 05 37 06
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a po úpravě
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu DPS Přímá 398, Děčín XXXII - místnost o ploše
18,35 m² pro paní A. P. a pana J. B. na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1.500 Kč/rok,
za účelem uskladnění nářadí a pomůcek sloužících pro údržbu okolí objektu, s účinností
od 01.04.2013.
Usnesení č. RM 13 05 37 07
Rada města projednala návrh smlouvy na pořádání farmářských a řemeslných trhů a
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Děčín a paní Šárkou Justrovou na pořádání
Farmářských a řemeslných trhů na Husově náměstí v Děčíně IV a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 05 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 681/3e, 681/9b – 103/12 na pronájem částí pozemků
p. č. 681/3 a 681/9 v k. ú. Bynov, ve smyslu zúžení nájemce, a to tak, že jediným nájemcem bude
pan M. P.
Usnesení č. RM 13 05 37 09
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. prodej části pozemku p. č. 877/56,
dle geometrického plánu č. 777-251/2012 nově ozn. jako 877/100 o výměře 775 m2, v k. ú.
Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky objektu čp. 370, 371
se st. p. č. 877/21 v k. ú. Boletice nad Labem dle aktuálního výpisu z KN, za cenu 77.500,00 Kč
+ náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 05 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 2, tj. prodej části pozemku p. č. 877/56, dle
geometrického plánu č. 777-251/2012 nově ozn. jako 877/99 o výměře 653 m2, v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím pro vlastníky objektu čp. 368, 369 se st. p. č.
877/18 v k. ú. Boletice nad Labem dle aktuálního výpisu z KN, za cenu 65.300,00 Kč + náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 05 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
schválit prodej pozemku p. č. 181 o výměře 134 m2, v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro manžele P. a J. S. za cenu 40.200,00 Kč + ostatní náklady s tím, že kupující
bere na vědomí, že na pozemku se nachází vodovodní řad ve vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti a.s., a že ve vztahu k tomuto zařízení se kupující bude řídit ustanoveními zákona
č. 274/2001 Sb. v platném znění a
s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 181 v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva
chůze a práva vedení, údržby, oprav a revizí k uložené vodovodní přípojce dle geometrického
plánu č. 505-18/2013 pro vlastníky nemovitostí – st. p. č. 179, p. p. č. 176/7, p. p. č. 176/8
a p. p. č. 176/11 vše v k. ú. Křešice u Děčína, bezúplatně.
Usnesení č. RM 13 05 37 12
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající se
prodeje částí pozemků p. č. 2641/1, p. č. 2640, p. č. 2638 a p. č. 2637 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
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1. revokaci usnesení rady města č. RM 12 17 37 20 ze dne 16.10.2012, týkající se částečné
revokace usnesení rady a zastupitelstva města, v plném znění a
2. revokaci usnesení rady města č. RM 12 01 37 17 ze dne 03.01.2012, týkající se prodeje
částí pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 09 06 24 ze dne 22.11.2012, týkající se
částečné revokace usnesení zastupitelstva města, v plném znění a
2. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 01 06 10 ze dne 26.01.2012, týkající se
prodeje částí pozemků v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 05 37 13
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 18 37 07 ze dne 06.11.2012, týkající se pronájmu části
pozemku p. č. 863/9 v k. ú. Horní Oldřichov, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 05 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 15 37 19 ze dne 18.09.2012, týkající se pronájmu části
pozemku p. č. 456 v k. ú. Loubí u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 05 37 15
Rada města projednala návrh společnosti General Plastic s.r.o. na mimosoudní vyřešení sporu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pokračování v soudním sporu.
Usnesení č. RM 13 05 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 786/6 o výměře 304 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 786/6 o výměře 304 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana B. W. za cenu 243.200,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 05 39 01
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín IIII, Březová 369/25, p. o.
o souhlas s nákupem konvektomatu pro školní jídelnu a o souhlas s čerpáním investičního fondu
organizace na pořízení konvektomatu a tuto žádost
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 39 02
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VIII, Vojanova 178/12,
příspěvková organizace o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku a
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Podpora regionů 2013, se sídlem Duhová
1/1531, Praha 4, IČ 26721511, ve výši 50.000,00 Kč na realizaci projektu „Hýbeme se s energií“
pro Základní školu a Mateřskou školu Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu písemného souhlasu zřizovatele k přijetí nadačního
příspěvku.
Usnesení č. RM 13 05 39 03
Rada města projednala návrhy na složení konkursních komisí vyhlášených konkursních řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky škol příspěvkových organizací
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích a
jmenuje
konkursní komise ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
funkcí tajemníka komise zaměstnance města, odboru školství a kultury dle důvodové zprávy a
souhlasí
s přizváním Mojmíra Skaly, zastupitele statutárního města Děčín, jako odborníka s hlasem
poradním.
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Usnesení č. RM 13 05 39 04
Rada města projednala vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových
organizací statutárního města Děčín za rok 2012 a
schvaluje
Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů těchto příspěvkových organizací
za rok 2012
na úseku školství a kultury:
 Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Božena Šmídová
 Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Irena Michálková
 Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Bc. Jiřina Machačková
 Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Jaroslav Hamerský
 Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
 Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
 Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Iva Košková
 Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. Mgr. Bc. Alena
Tomášková
 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
 Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
 Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
 Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,
Ph.D.
 Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra
Floriánová
 Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
 Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
 Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
 Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Světluše Hochwalderová
 Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
 Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
 Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
 Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
 Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, U Plovárny 1190, p. Mgr. Marek Hošek
na úseku životního prostředí:
 Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
 Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 13 05 39 05
Rada města projednala předložený materiál a
schvaluje
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ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací statutárního města Děčín
na rok 2013
na úseku školství a kultury:
 Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Božena Šmídová
 Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Irena Michálková
 Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Bc. Jiřina Machačková
 Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Jaroslav Hamerský
 Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
 Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
 Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Iva Košková
 Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. Mgr. Bc. Alena
Tomášková
 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
 Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
 Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
 Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,
Ph.D.
 Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra
Floriánová
 Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
 Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
 Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
 Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Světluše Hochwalderová
 Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
 Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
 Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
 Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
na úseku sociálních věcí a zdravotnictví:
 Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, U Plovárny 1190, p. Mgr. Marek Hošek
na úseku životního prostředí:
 Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
 Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.
Usnesení č. RM 13 05 39 06
Rada města projednala návrh dotací sportovním subjektům na rok 2013 a
rozhodla
poskytnout sportovním subjektům finanční dotace na činnost v roce 2013 ve výši
do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 05 39 07
Rada města projednala žádost P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, PSČ 621 00 Brno
zastoupené paní Kateřinou Sedlákovou o užití znaku města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na nástěnném plánu města Děčín a okolí dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 39 08
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, p. o. o schválení investice
na rekonstrukci elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles v pavilonu B Základní školy
Děčín XXXII, Míru 152 a o souhlas s čerpáním investičního a rezervního fondu organizace a tuto
žádost
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 39 09
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín,
IČ 00078867 o povolení účasti ve věrnostním programu pro návštěvníky památek a
schvaluje
zapojení Zámku Děčín, p.o. k věrnostnímu programu Národního památkového ústavu
pro návštěvníky památek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 39 10
Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci z majetku příspěvkové
organizace Městská knihovna Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, Děčín I, IČO 64679454 a
schvaluje
toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 13 05 50 01
Rada města projednala na základě novely zákona o obcích účetní uzávěrky zřízených
příspěvkových organizací sestavených k rozvahovému dni 31.12.2012 a
schvaluje
účetní uzávěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2012 těchto zřízených příspěvkových
organizací:
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Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, p. Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, p. Bc. Jiřina Machačková
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. Mgr. Jaroslav Hamerský
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, p. Mgr. Olga Křivohlavá
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p. Mgr. Jaroslav Skála
Základní škola Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. Mgr. Jiří Brouček
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, p. Mgr. Iva Košková
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. Mgr. Bc. Alena
Tomášková
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. Mgr. Vít Průša
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, p. Mgr. Miroslav Kettner
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. Mgr. Karel Rajchl
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p. PaedDr. Michal Slavík,
Ph.D.
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. Mgr. Věra
Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, p. Miluše Procházková
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. Světluše Hochwalderová
Zámek Děčín, Děčín I, Dlouhá jízda 1254, p. Ing. Iveta Krupičková
Městská knihovna Děčín, Děčín I, Karla Čapka 1441/3, p. Mgr. Ladislav Zoubek
Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, p. MgA. Jiří Trnka
Děčínská sportovní Děčín III, Oblouková 1400/6, p. Ing. Igor Bayer
Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, U Plovárny 1190, p. Mgr. Marek Hošek
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, Děčín XXI, p. Ing. Antonín Novák
Zoologická zahrada Děčín, Žižkova 1286/15, Děčín IV, p. Kateřina Majerová.

Usnesení č. RM 13 05 50 02
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím
řízení na předmět veřejné zakázky: „Oprava střešního pláště aquaparku Děčín“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů
 FAST střechy s.r.o., IČO 27537676, Smetanova 2065, 54701 Náchod,
 ALLKON s.r.o., IČO 25008196, Okružní 350, 43513 Meziboří
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči Bohuslav Čepila, IČ 104 13 847, Pivovarská 190/34,
40502 Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou
Bohuslav Čepila, IČ 104 13 847, Pivovarská 190/34, 40502 Děčín.
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Usnesení č. RM 13 05 50 03
Rada města projednala odstoupení od podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky „Výsadba
liniové izolační zeleně v Děčíně“ uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43
Průhonice, IČ: 271 95 783 a toto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
firmou GABRIEL s.r.o., IČ 254 19 455, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice.
Usnesení č. RM 13 05 50 04
Rada města projednala návrh darovací smlouvy pro Židovskou obec Děčín, Žižkova 4, Děčín IV,
IČO 49888421 a
schvaluje
darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 9.000,00 Kč na činnost Židovské obce
Děčín v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k jejímu podpisu.
Usnesení č. RM 13 05 50 05
Rada města projednala informaci o účasti zástupců statutárního města Děčín na 2. zahraniční
konferenci ve městě Ružomberok – Slovenská republika k projektu „Podporou trhu práce k vyšší
atraktivitě regionu Děčínska“ a jejich účast
schvaluje
a vysílá na zahraniční pracovní cestu ve dnech 08.04.2013 – 10.04.2013 do města Ružomberok –
Slovenská republika člena zastupitelstva města a rady města Ing. Vlastimila Pažourka a člena
zastupitelstva města pana Mojmíra Skalu za účelem účasti na studijní stáži dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 05 60 01
Rada města projednala návrh Vyjádření žalovaného, statutárního města Děčín, kdy žalobcem
o určení autorství, o zdržení se neoprávněného užití a zásahů do díla, o vydání bezdůvodného
obohacení dle autorského zákona je J. D. B., a toto
schvaluje
k podání na Krajský soud v Ústí nad Labem v termínu do 08.04.2013.
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Usnesení č. RM 13 05 60 02
Rada města projednala návrh dopisu města Děčín Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v.v.i. „Uplatnění nároků z právních vad díla předaného dle smlouvy o dílo
ze dne 29.01.2007“, tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem dopisu.
Usnesení č. RM 13 05 60 03
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění Ing. Tomáše Kejzlara, vedoucího
oddělení informačních technologií Magistrátu města Děčín k jednáním a právním úkonům
jménem statutárního města Děčín, které souvisejí s činnostmi, potřebnými k poskytnutí služeb
První certifikační autority, a.s., konkrétně pak k vytvoření a podání žádosti o serverový certifikát,
žádosti o následný serverový certifikát, zneplatnění serverového certifikátu, k jeho následnému
převzetí a podpisu smluvní dokumentace související s vydáním serverového certifikátu a s tímto
zmocněním
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Tomášem Kejzlarem, vedoucím oddělení
informačních technologií Magistrátu města Děčín s platností do 30.06.2016.
Usnesení č. RM 13 05 60 04
Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné
prostranství - 2. část" projednala doručené námitky proti vyloučení uchazeče a proti zrušení
veřejné zakázky firmy Vodohospodářské stavby Teplice, spol. s r.o., IČ 4023330, a
rozhodla
1. námitkám proti vyloučení,
2. námitkám proti zrušení
nevyhovět.
Usnesení č. RM 13 05 60 05
Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné
prostranství - 2. část" projednala doručené námitky proti vyloučení uchazeče a proti zrušení
veřejné zakázky firmy EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924, a
rozhodla
1. námitkám proti vyloučení,
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2. námitkám proti zrušení
nevyhovět.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Oprava
usnesení rady města č. RM 13 05 50 03 z jednání 5. schůze konané dne 26.03.2013
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 13 05 50 03 z důvodu administrativní chyby
Původní text usnesení
Rada města projednala odstoupení z účasti uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická
194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783 a toto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
firmou GABRIEL s.r.o., IČ 254 19 455, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice.
Nový text usnesení
Rada města projednala odstoupení od podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky „Výsadba
liniové izolační zeleně v Děčíně“ uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43
Průhonice, IČ: 271 95 783 a toto
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s uchazečem
firmou GABRIEL s.r.o., IČ 254 19 455, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice.

František P e l a n t v. r.
primátor

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

Děčín, 08.04.2013
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