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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 18. června 2013
Usnesení č. RM 13 11 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města
Děčína, a. s., projednala výroční zprávu představenstva akciové společnosti Dopravní podnik
města Děčína, a. s., za rok 2012 a návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok
2013 a po doplnění
prohlašuje
že jako jediný akcionář, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
působnost valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., netrvá
na dodržení lhůty pro svolání řádné valné hromady a
schvaluje
 předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů,
 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2012, roční účetní závěrku za rok 2012 včetně návrhu na úhradu ztráty,
 objem finančních prostředků na odměny členům představenstva a dozorčí rady na období
od 7/2013 do 6/2014,
 auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013 firmu ADaKa s.r.o, IČ: 25454510, číslo
osvědčení KA ČR č. 409, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem a
bere na vědomí
zprávu dozorčí rady akciové společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty
a její činnosti v roce 2012 a
ruší
úsporná opatření v oblasti osobních nákladů u TH zaměstnanců společnosti, s výjimkou TH
zaměstnanců vrcholového managementu, schválená usnesením č. RM 12 12 50 05 ze dne
26.06.2012, a to s platností od 01.07.2013.
Usnesení č. RM 13 11 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a

doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 05 04 03
ze dne 26.05.2011.
Usnesení č. RM 13 11 31 01
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemků p. č. 800/102 a p. č. 405/11v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 800/102, o výměře 10 m 2 a p. č. 405/11,
o výměře 10 m2, celková výměra 20 m2 v k. ú. Podmokly mezi statutárním městem Děčín
a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. Oblastním ředitelstvím
Ústí nad Labem, Železničářská 31, Ústí nad Labem, za nájemné ve výši 800 Kč/rok, za účelem
realizace akce „Via ferrata – zajištěná lezecká cesta“, na dobu neurčitou, s účinností
od 01.07.2013 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č.
800/102 a p. č. 405/11 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 11 34 01
Rada města projednala předložený plán zahraniční služební cesty ředitele řízené příspěvkové
organizace Lesní úřad Děčín na rok 2013 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 11 34 02
Rada města projednala žádost Základní organizace ČSCH v Děčíně o poskytnutí finančního
příspěvku na "Výstavu drobného hospodářského zvířectva" a
rozhodla
poskytnout příspěvek na uvedenou akci ve výši 5 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 13 11 34 03
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem P. P.
dle které se povoluje úhrada dluhu za umístění 2 zvířat – psů – v městském útulku pro zvířata,
včetně související veterinární péče, úroku z prodlení, a zároveň úhrada nákladů soudního řízení.
Celkem se jedná o částku 36.670,00 Kč. Splácení bude rozděleno do šestatřiceti měsíčních
splátek po 1.000,00 Kč a sedmatřicáté splátky ve výši 670,00 Kč, splatných do posledního dne
kalendářního měsíce počínaje měsícem následujícím po uzavření dohody, vše pod ztrátou
výhody splátek.
Usnesení č. RM 13 11 35 01
Rada města projednala návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín a jím zřízených
a založených organizací za rok 2012 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit závěrečný účet statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací
za rok 2012 včetně finančního vypořádání,
2. schválit účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou ke dni 31.12.2012 a
3. uzavřít hospodaření statutárního města Děčín za rok 2012, na základě vyjádření auditora
TOP AUDITING, s.r.o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Usnesení č. RM 13 11 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 39/2013 – č. RO 55/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 6.576 tis. Kč a zvýšení výdajů o 6.576 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 11 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Zpracování strategie
Místního partnerství na podporu podnikání“, který upravuje průběžný termín odevzdání první
části díla, a tento
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. RM 13 11 36 02
Rada města projednala informaci o členství statutárního města Děčín v Asociaci měst pro
cyklisty a
pověřuje
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1. v souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM 13 04 04 08 ze dne 23.05.2013
Ing. Renatu Domašinskou, úředníka, odd. strategického rozvoje a řízení projektů, odboru
rozvoje, Magistrátu města Děčín, k podpisu Zakládací smlouvy zájmového sdružení
právnických osob Asociace měst pro cyklisty, za statutární město Děčín na Ministerstvu
dopravy ČR v Praze dne 02.07.2013 a
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu pověření uvedeného
v ad a) pro Ing. Renatu Domašinskou.
Usnesení č. RM 13 11 36 03
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Vznášedlo
na vzduchovém polštáři včetně příslušenství, dodávka záchranářských nosítek a zaškolení
obsluhy vznášedla“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 10 36 03 ze dne 03.06.2013 v plném znění a
bere na vědomí
1. Zadání veřejné zakázky na „Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně příslušenství,
dodávka záchranářských nosítek a zaškolení obsluhy vznášedla“ prostřednictvím
jednacího řízení bez uveřejnění,
2. Zadání této veřejné zakázky zahraničnímu dodavateli: HI TECH INTERNATIONAL
SRL, Via Michelangelo Buonarroti Nr. 43A, IT-20064 GORGONZOLA, Itálie,
IČ: MI 1464992, vyzvaného dne 05.06.2013 a 07.06.2013 k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění, se kterým primátor statutárního města Děčín uzavřel dne 07.06.2013 kupní
smlouvu.
Usnesení č. RM 13 11 37 01
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek na výsadbu stromů na bývalém hřbitově
na území Horního Chlumu (parcelní číslo: 21/2 a st. 67) a
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na výsadbu 8 ks jabloní lesních s balem uprostřed
hřbitova.
Usnesení č. RM 13 11 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 505/1 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Dolní
Žleb.
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Usnesení č. RM 13 11 37 03
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Dolní Žleb.
Usnesení č. RM 13 11 37 04
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků v k.ú. Bynov a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 855/3 o výměře 343 m2 v k. ú. Bynov pro manžele E. a J. S. za cenu
1.372 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 855/3 o výměře 343 m2,
p. č. 837/74 o výměře 29 m2 a p. č. 837/19 o výměře 162 m2 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 13 11 37 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2425 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 13 11 37 06
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
neschvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 37 11 ze dne 26.03.2013, ve věci prodeje pozemku
p. č. 181 v k. ú. Křešice u Děčína, v části týkající se ceny pozemku a to z původně stanovené
ceny ve výši „40.200,00 Kč + ost. náklady“ na nově stanovenou cenu „20.100,00 Kč + ost.
náklady“ z důvodu podání žádosti o snížení kupní ceny a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 11 ze dne
25.04.2013, ve věci prodeje pozemku p. č. 181 v k. ú. Křešice u Děčína, v části týkající se ceny
pozemku a to z původně stanovené ceny ve výši „40.200,00 Kč + ost. náklady“ na nově
stanovenou cenu „20.100,00 Kč + ost. náklady“ z důvodu podání žádosti o snížení kupní ceny.
Usnesení č. RM 13 11 37 07
Rada města projednala problematiku členství statutárního města Děčín v Honebním společenstvu
Jílové a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit ukončení členství statutárního města Děčín v Honebním
společenstvu Jílové.
Usnesení č. RM 13 11 38 01
Rada města projednala žádost CSS Děčín, p.o. o udělení předchozího souhlasu zřizovatele
s pořízením majetku a
rozhodla
o udělení souhlasu k pořízení nového vozidla a uvolněním investičního fondu na jeho nákup
v maximální výši 750 tis. Kč dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 13 11 39 01
Rada města projednala výsledek konkursního řízení vyhlášeného na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/1,
příspěvková organizace a
jmenuje
Bc. Jiřinu Machačkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 11 50 01
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zavedení procesního
řízení“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení, s tím, že bude
umožněno pouze elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného nástroje EZAK,
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh a
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:
náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM
Miloš Röhrich (TOP 09)
(TOP 09)
Daniela Trojanová - členka ZM (ČSSD)

náhradník: Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)
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Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - člen ZM (KSČM)

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

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

Jaroslav Škoda - Severočeši

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

Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

náhradník: Šárka Zimová Dostálová - členka ZM
(VPM)

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Barbora Hercíková - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Miroslav Šašek - OR

Usnesení č. RM 13 11 50 02
Rada města projednala návrh o cenovém vyrovnání za investice vynaložené bývalým nájemcem
do objektu č. p. 236 – restaurace Pastýřská stěna a
schvaluje
vrácení finančních prostředků investovaných do objektu č. p. 236 - restaurace Pastýřská stěna,
dle ZP č. 5132-042-13 ze dne 04.06.2013 ve výši 207.529,00 Kč bývalému nájemci objektu
1. Děčínské obchodní společnosti, s.r.o. se sídlem, Želenická 1540, Děčín VI.
Usnesení č. RM 13 11 50 03
Rada města projednala problematiku převodu pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 19 37 25 ze dne 20.11.2012 v plném znění, z důvodu
nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 10 07 05 ze dne 13.12.2012 v plném
znění, z důvodu nových skutečností a
2. bezúplatný převod pozemku p. č. 197/1 o výměře 336 m2 v k. ú. Vilsnice do majetku
města.
Usnesení č. RM 13 11 50 04
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 987/6 o výměře 16 m2 v k. ú.
Podmokly.
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Usnesení č. RM 13 11 50 05
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2383/2, dle geometrického
plánu č. 2260-012/2013 nově ozn. jako díl “a“ o výměře 5 m2 a díl „b“ o výměře 62 m2, v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 13 11 50 06
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 118-101/2008 ze dne 27.06.2008
ve znění pozdějších dodatků a
schvaluje
výpověď nájemní smlouvy č. 118-101/2008 ze dne 27.06.2008 ve znění pozdějších dodatků,
na pronájem pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín, uzavřené mezi statutárním městem Děčín
a nájemcem panem M. K. dle ustanovení čl. II/odst. 4b) nájemní smlouvy.
Usnesení č. RM 13 11 50 07
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. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění.
Usnesení č. RM 13 11 50 08
Rada města projednala změnu v datu podání a otevírání elektronických nabídek včetně změny
náhradníka člena komise veřejné zakázky „Územní plán Děčín“, a
bere na vědomí
datum pro podání a otevírání elektronických nabídek dne 07.08.2013 – 13:00 hodin a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 13 08 36 03 ze 07.05.2013, týkající se změny
náhradníka člena komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění pro veřejnou zakázku Územní
plán Děčín. Jedná se o změnu z původně jmenované Ing. Věry Jančové na Bc. Jaroslava
Urbánka.
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Usnesení č. RM 13 11 50 09
Rada města projednala závěry rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195“, a toto
bere na vědomí
a
schvaluje
podání rozkladu proti č. j. ÚOHS-S638/2012/VZ-10506/2013/513/JNe z 06.06.2013, zadavatel je
zastoupen na základě plné moci ze dne 07.11.2012 Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem, se
sídlem U Starého mostu 111/4, Děčín III-Staré Město.
Usnesení č. RM 13 11 60 01
Rada města projednala návrh postupu k zajištění právních služeb pro statutární město Děčín
od 01.07.2013 do 31.12.2013 a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu na veřejnou zakázku dle čl. 5 odst. 1 Směrnice č. 5 - 5
K pořizování služeb, materiálu a majetku města, a to na poskytování právních služeb pro
statutární město Děčín v období od 01.07.2013 do 31.12.2013 dle důvodové zprávy,
2. poskytování právních služeb pro statutární město Děčín v období od 01.07.2013
do 31.12.2013, Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem, se sídlem U Starého Mostu 111/4,
405 02 Děčín, IČ: 66201624, v rozsahu a za podmínek dle přiložené Mandátní smlouvy
o poskytování právních služeb a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Mandátní smlouvy o poskytování
právních služeb dle přílohy.
Usnesení č. RM 13 11 60 02
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na zmocnění vedoucího odboru místního hospodářství a majetku
města Ing. Tomáše Martinčeka k jednání a rozhodování jménem statutárního města Děčín
na všech valných hromadách Honebního společenstva Jílové konaných do 31.12.2013 a
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění plnou
moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Tomášem Martinčekem.

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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