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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 3. června 2013

Usnesení č. RM 13 10 30 01
Rada města projednala doručenou petici občanů požadující zajištění zpřístupnění chodníku
u domu č. p. 155 v ul. Kosmonautů, Děčín XXVII, a tuto, spolu se stanovisky městské policie,
odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu a odboru místního hospodářství
a majetku města
bere na vědomí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín zasláním písemné odpovědi na petici v upraveném znění.
Usnesení č. RM 13 10 30 02
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín – Středisko městských služeb Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky statutárního
města Děčín – Středisko městských služeb Děčín – dle přílohy č. 1 s účinností od 28. června
2013.
Usnesení č. RM 13 10 31 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví skautského střediska Junák-svaz skautů a skautek ČR,
středisko Sojčáci Děčín a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit převod výpočetní techniky nad 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené
v příloze materiálu a návrzích darovacích smluv.
Usnesení č. RM 13 10 31 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 800/102, o výměře 10 m2, p. č. 405/11,
o výměře 10 m2, v k. ú. Podmokly, mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR —
SŽDC Praha.
Usnesení č. RM 13 10 36 01
Rada města projednala informaci o předloženém projektu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektu:
1. „IPRM – sídliště Staré Město, Regenerace bytového domu Březová 372/83 a 373/85“
do opatření č. 4.1. Snížení energetické náročnosti vybraných budov a opatření 4.2. Sanace
infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré
Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu
dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009 a
2. „Modernizace výtahů bytového domu Jezdecká 323/20, 324/22, 325/24, Děčín“
do opatření č. 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem
Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009 a
3. „Rekonstrukce a modernizace výtahů v bytovém panelovém domě Příčná 352/8, Děčín“
do opatření č. 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem
Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009 a
4. „Rekonstrukce lodžií, zateplení objektu“ do opatření č. 4.1. Snížení energetické
náročnosti vybraných budov Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré
Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu
dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 13 10 36 02
Rada města projednala protokol o průběhu veřejné anonymní soutěže o návrh „Řešení obnovy
historické části Podmokel“ a tento
bere na vědomí
a
schvaluje
vyplacení
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 odměny ve výši 50.000,00 Kč soutěžnímu návrhu č. 8 (autoři návrhu: Ing. arch. Martin
Chlanda, Praha, Artur Magrot, Praha, MgA. Alessandra Svatek, Praha, Ing. arch. Michal
Rouha, Praha, Ing. arch. Jana Fischerová, Praha, Ing. arch. Václav Mudra, Praha),
 ceny za 1. místo ve výši 550.000,00 Kč soutěžnímu návrhu č. 9 (autoři návrhu: Ing. arch.
Michal Kuzemenský, Praha, MgA. Ida Čapounová, Jablonec nad Nisou, Ing. arch David
Pavlišta, Smržovka, MgA. Ondřej Synek, Praha, Ing. arch. Jan Vlach, Praha, Ing. arch.
Jiří Žid, Liberec),
 ceny za 2. místo ve výši 300.000,00 Kč soutěžnímu návrhu č. 1 (autoři návrhu: Atelier
urbi s.r.o., Brno - Ing. arch. Jana Benešová, Ing. Hana Zemanová, Ing. Daniel Matějka,
Ing. Rostislav Košťál),
 ceny za 3. místo ve výši 200.000,00 Kč soutěžnímu návrhu č. 6 (autoři návrhu:
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Praha, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek, Praha, Ing. arch. Eva
Hrubanová, Olomouc, spolupracovala: Ing. arch. Eliška Kosová),
a dále
rozhodla
o zahájení výběrového řízení (jednací řízení bez uveřejnění, dále jen JŘBU) s prvními třemi
umístěnými soutěžícími na zpracování projektové dokumentace na lokalitu Husovo náměstí a ul.
Prokopa Holého, Děčín IV-Podmokly.
Usnesení č. RM 13 10 36 03
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Vznášedlo
na vzduchovém polštáři včetně záchranářských nosítek“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení,
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací dokumentaci a její překlad do anglického jazyka tak, aby byl rozšířen okruh
možných uchazečů
a zároveň pro výše uvedenou veřejnou zakázku
jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení:
Ing. Věra Havlová – OR
náhradník: Petra Šivrová - OR
Miroslav Šašek – OR

náhradník: Barbora Hercíková - OR

DiS. Richard Musil – odd. krizového řízení

náhradník: Ing. Radek Tuhý - odd. krizového řízení

Mgr. Milan Rosenkranc – člen ZM (TOP 09) náhradník: Miloš Röhrich (TOP 09)
Jaroslav Škoda – (Severočeši)

náhradník: MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM
(Severočeši)

Pavel Sinko – člen ZM (ČSSD)

náhradník: Mojmír Skala – člen ZM (ČSSD)
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Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM (VPM)

náhradník: Šárka Zimová - Dostálová - člen ZM
(VPM)

Ing. Rostislav Donát – člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Vladislav Raška - člen ZM (ODS)

Vlastimil Lhoták – člen ZM (KSČM)

náhradník: RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM
(KSČM)

Usnesení č. RM 13 10 37 01
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 876/1 o výměře 291 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 10 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 876/1 o výměře 291 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 10 37 03
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3725/50 o výměře cca 3 600 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 10 37 04
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Velká Veleň a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1611/4 v k. ú. Velká Veleň.
Usnesení č. RM 13 10 37 05
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 862/2 o výměře cca 800 m2 v k. ú.
Bynov.
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Usnesení č. RM 13 10 37 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1475/4 v k. ú. Bělá u Děčína
o výměře 122 m2.
Usnesení č. RM 13 10 37 07
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 2383/2 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 10 37 08
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 276/33, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 13 10 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 987/6 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 10 37 10
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín vč. stavby schodiště a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2146/2, o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín, včetně stavby schodiště.
Usnesení č. RM 13 10 37 11
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 části pozemků p. č. 427/6 a p. č. 427/8, o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Děčín - Staré Město, z majetku města,
 část pozemku p. č. 572, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Děčín - Staré Město, do majetku města.
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Usnesení č. RM 13 10 37 12
Rada města projednala návrh na převod pozemků v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést pozemek p. č. 316/1 o výměře
154 m2 a část pozemku p. č. 315/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
(cca 795 m2), vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 10 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 673 o výměře 527 m2,
v k. ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví
a to ideální ½ pozemku pro pana J. S. a ideální ½ pozemku pro paní K. B. za cenu 158.100,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 10 37 14
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků a dar části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. bezúplatný převod – formou daru – části pozemku p. č. 1935/2 dle geometrického plánu
č. 3568-017/2013 díl „b“ o výměře 6 m2, sloučený do pozemku p. č. 1931, nově ozn. jako
p. č. 1931/1, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku
společnosti Cybi, s.r.o., IČ 40231909, se sídlem Na Stráni 546/26, Děčín VI, zastoupené
jednatelem Ing. Ctiborem Biličem a
2. směnu pozemků v k. ú. Podmokly dle geometrického plánu č. 3568-017/2013:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1931 o výměře 56 m2, nově
označená jako p. č. 1931/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku paní A.
B. za cenu 103.040,00 Kč + ostatní náklady,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 1934/1 díl „a“ o výměře
50 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku p. A. B. sloučený do pozemku
p. č. 1931, nově ozn. jako p. č. 1931/1, za cenu 92.000,00 Kč + ostatní náklady
bez finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 13 10 37 15
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – formou daru - pozemku p. č. 340/1 o výměře
634 m2 v k. ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně stavby účelové
komunikace a jejího příslušenství z majetku společnosti Blackwater Properties, s.r.o.,
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IČ 25490401, se sídlem El. Krásnohorské 567/4, Děčín II do majetku statutárního města Děčín,
a to v případě provedení odvodnění komunikace a jeho následným odsouhlasením správcem
pozemní komunikace.
Usnesení č. RM 13 10 37 17
Rada města projednala problematiku převodu pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Vilsnice a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 10 37 18
Rada města projednala problematiku užívání pozemku p. č. 832/73 v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 832/73 - 118/99 ze dne 18.11.1999 na pronájem pozemku p. č.
832/73 o výměře 2 918 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
mezi statutárním městem Děčín a p. Jiřím Šaškem, podnikatelem podle živnostenského listu
vystaveného Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Děčín pod č. j. 664/99/01/Ž/Ni
ze dne 14.10.1999, IČO 46042288 a jeho manželkou paní L. Š. dle ustanovení čl. II nájemní
smlouvy.
Usnesení č. RM 13 10 37 19
Rada města projednala návrh úpravy jízdního řádu MAD linky č. 515 008 v pracovní dny a
souhlasí
s úpravou jízdního řádu linky MAD č. 515 008 v pracovní dny.
Usnesení č. RM 13 10 38 01
Rada města projednala informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální účely za období
roku 2012 a o jejich následném využití a
bere na vědomí
informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální účely za období roku 2012 a o jejich
následném využití a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o přijatých finančních příspěvcích na sociální
účely za období roku 2012 a o jejich následném využití dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 10 38 02
Rada města projednala dopis ředitele odboru pro sociální začleňování Bc. Martina Šimáčka
a předložený materiál
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odkládá.
Usnesení č. RM 13 10 39 01
Rada města projednala informaci o zaslání upozornění ředitelům příspěvkových organizací
Městská knihovna Děčín I, Karla Čapka 1441/3 a MŠ Děčín II, Riegrova 454/12 dle důvodové
zprávy a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 10 39 02
Rada města projednala žádost Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a
souhlasí
s přijetím finančního daru od Air Product spol. s. r.o., se sídlem Ústecká 79, Děčín 5,
IČ 41324226, ve výši 20.000,00 Kč účelově určeného na podporu florbalového soustředění pro
1 FBC Děčín – florbalový oddíl Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace.
Usnesení č. RM 13 10 50 01
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvkové organizace a
jmenuje
Mgr. Ivu Koškovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 10 50 02
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace a
jmenuje
Mgr. Miroslava Kettnera na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 10 50 03
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace a
jmenuje
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Mgr. Jiřího Broučka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Dr. M. Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 10 50 04
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Děčín I, Komenského 630/5, příspěvková
organizace a
jmenuje
Mgr. Olgu Křivohlavou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Děčín I,
Komenského 630/5, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 10 50 05
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
organizace a
jmenuje
Mgr. Bc. Kateřinu Zimmermannovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 10 50 06
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/1,
příspěvková organizace a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 10 50 07
Rada města projednala informaci o možnosti realizace strategických záměrů města z evropských
dotací prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) nebo Integrovaného plánu rozvoje
území (IPRÚ) a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 10 50 08
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení a zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor a
schvaluje
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1. revokaci části usnesení rady města č. RM 13 09 37 11 ze dne 21.05.2013, bod 2 vyjmutí pobídky k využití volných nebytových prostor v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV,
2. zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor v objektu Tržní 1932/26 Děčín IV,
za účelem prodejny nábytku + prodejní galerii, za nájemné dle „Zásad“ + úhrada nákladů
za služby.
Usnesení č. RM 13 10 50 09
Rada města projednala návrh na poskytnutí finančního daru paní Dagmar Ronešové na řešení
mimořádné situace v důsledku požáru a
rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru paní Dagmar Ronešové ve výši 20 tis. Kč a
2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 10 50 10
Rada města projednala návrh na rozpočtové opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 38/2013, tj. snížení výdajů § 6409 – rezerva města o 20 tis. Kč
a navýšení výdajů § 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
o 20 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 10 50 11
Rada města projednala návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 27. června 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 10 50 12
Rada města projednala nabídku statutárního města Ústí nad Labem, společníka obchodní
společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ 47282851, na úplatné
převzetí jeho obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o. a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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1. rozhodnout o nepřijetí nabídky statutárního města Ústí nad Labem, společníka obchodní
společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 57, PSČ 140 00, IČ 47282851,
na úplatné převzetí jeho obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o. a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta ke sdělení rozhodnutí
zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ústí nad Labem.
Usnesení č. RM 13 10 50 13
Rada města projednala doručenou petici Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína
týkající se návrhů trasy přeložky silnice č. I/13 v úseku Děčín - D8, a tuto, spolu s vyjádřením
odboru životního prostředí a oddělení Úřad územního plánování odboru stavební úřad
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. vzít na vědomí s tím, že orgány města budou nadále aktivně sledovat výsledky posouzení
záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a
2. pověřit primátora statutárního města zaslat předsedkyni Sdružení občanů za udržitelný
rozvoj města Děčína a zástupkyni petičního výboru jako odpověď na petici kopii dopisu
tajemníka magistrátu ze dne 18.04.2013 Krajskému úřadu Ústeckého kraje – odboru
životního prostředí a zemědělství - „Vyjádření Magistrátu města Děčín k oznámení
záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ zpracované podle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů“ a kopii dopisu primátora statutárního města ze dne 24.04.2013 Krajskému
úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – „Přeložka silnice I/13
v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ – vyjádření k oznámení záměru“.
Usnesení č. RM 13 10 50 15
Rada města projednala žádost pana Pavla Štěrby, CAFÉ-RESTAURANT FJI, U Plovárny 38/2,
Děčín I, IČ: 60264918 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína v podobě samolepky na chladícím pultu pojízdné prodejny zmrzliny
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 10 50 16
Rada města projednala žádost spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Teplická 401/148, Děčín IV a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše Martinčeka
vydáním souhlasného stanoviska s podnájmem pozemku p. č. 2406 v k. ú. Děčín pro spol.
Rekomont, IČ 00499838, Kbelská 581/50, Praha 14-Hloubětín, v termínu od 27.05.2013
do 31.08.2013, v rámci realizace akce „Pokládka vysokotlakého plynového potrubí pod řekou
Labe“, za cenu 1,00 Kč, dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 13 10 50 17
Rada města projednala návrh na poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,00 Kč Děčínskopodmokelské vlastivědné společnosti a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,00 Kč Děčínsko-podmokelské vlastivědné
společnosti, Dlouhá jízda–zámek 1253, Děčín I na vydání publikace DĚČÍN a jeho hasiči
1863–2013 dle důvodové zprávy,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění a
3. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 10 50 18
Rada města projednala návrh předložený Městem Jílové a
podporuje
dočasné omezení tranzitní nákladní dopravy v úseku silnice I/13 Děčín - Libouchec a
doporučuje
tento návrh zařadit do směrového dopravního průzkumu, který má být proveden dle dohody
ze společného jednání Libereckého a Ústeckého kraje ve věci omezení tranzitní nákladní
dopravy na silnici č. I/13 a č. II/262 dne 29.05.2013.
Usnesení č. RM 13 10 50 19
Rada města projednala náměty na projekty příspěvkových organizací města a Občanského
sdružení Mezi domy, o.s. do vyhlášené výzvy Nadace VIA na obnovu veřejného prostranství
s aktivní účastí veřejnosti a
doporučuje
zastupitelstvu města spolufinancovat projekt „Revitalizace sportovního a kulturního prostranství
v ZŠ Bynov“ ve výši 20 % celkových uznatelných výdajů, tj. max. 60 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 10 60 03
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím
řízení na významnou veřejnou zakázku „Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné
prostranství - 2. část“ a
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči INSKY spol. s r.o. se sídlem Nový svět 100, Ústí nad Labem,
IČ 00671533, a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s firmou INSKY
spol. s r.o. se sídlem Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ 00671533.

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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