Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013

Usnesení č. RM 13 12B 29 01
Rada města projednala:
1. návrh Dohody o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typB/,
uzavřené mezi Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem
Děčín
2. návrh na uzavření „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typA/ mezi Úřadem
práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín a
schvaluje
1. návrh Dohody o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typB/, mezi
Úřadem práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín,
schválené usnesením rady města č. RM 12 10 60 06 ze dne 29.05.2012,
2. uzavření nové „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typA/ mezi Úřadem práce
ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu:
1. Dohody o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typB/ mezi Úřadem
práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín, schválené
usnesením rady města č. RM 12 10 60 06 ze dne 29.05.2012,
2. „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ /typA/ mezi Úřadem práce ČR - krajská
pobočka v Ústí nad Labem a statutárním městem Děčín
Usnesení č. RM 13 12B 34 01
Rada města projednala informaci o akci „Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem – trvalé
zajištění nestabilního skalního svahu na pozemku p. p. č. 1081, k. ú. Prostřední Žleb“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání projektové žádosti o dotaci v rámci „Operačního programu
Životní prostředí“ vypsané Ministerstvem životního prostředí ČR a zajistit příslušnou
procentuální finanční spoluúčast z rozpočtu města pro rok 2014.

Usnesení č. RM 13 12B 35 01
Rada města projednala návrh na vyplacení finančních darů na odstraňování povodňových škod
v r. 2013 a
schvaluje
Pravidla pro poskytování darů na odstraňování povodňových škod v r. 2013 a
rozhodla
o poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám ve výši dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 3 a
pověřuje
primátora k podpisu darovacích smluv.
Usnesení č. RM 13 12B 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu r. 2013 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 65/2013.
Usnesení č. RM 13 12B 36 01
Rada města projednala informaci o přípravě projektů na opravu místních komunikací v důsledku
povodní v červnu 2013 a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo dopravy ČR ve výši 85 % z předpokládaného objemu
uznatelných nákladů 17 552 tis. Kč vč. DPH, tj. 14 919 tis. Kč vč. DPH a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
2 633 tis. Kč vč. DPH, (tj. 15 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů) a
pověřuje
primátora podpisem žádosti o dotaci a dalších podkladů souvisejících se získáním dotace.
Usnesení č. RM 13 12B 36 02
Rada města projednala zprávu komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek v otevřeném zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky: „Pojištění majetku,
odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel“ a
rozhodla
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o zrušení zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla
doručena žádná nabídka a
schvaluje
zadání této zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění, při zachování stávajících podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci 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:
Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc - člen ZM (TOP 09)

Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

náhradník: Daniela Trojanová - členka ZM (ČSSD)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. - 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: Ing. Valdemar Grešík - člen ZM (VPM)

Ing. Petr Hodboď - OPO

náhradník: Božena Mrvová - OPO

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Miroslav Šašek - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Barbora Hercíková - OR

Usnesení č. RM 13 12B 36 03
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Povodňové škody v roce 2013 – k.ú. Bělá“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu,
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh.
Usnesení č. RM 13 12B 36 04
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Povodňové škody v roce 2013 – k.ú. Děčín“ a
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu,
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh.
Usnesení č. RM 13 12B 36 05
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Povodňové škody v roce 2013 – k.ú. Podmokly“ a
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schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu,
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh.
Usnesení č. RM 13 12B 36 06
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Povodňové škody
v roce 2013 – k.ú. Prostřední Žleb“ a
schvaluje
1.
2.
3.
4.
-

Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení,
Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena bez DPH,
Zadávací dokumentaci,
Seznam dodavatelských firem vyzývaných k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace:

SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751,
DOKOM FINAL s.r.o., IČ 25487230,
Zbyšek Stružinský, IČ 69915725,
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., IČ 25475819,
MAJJ – KUPEC s.r.o., IČ 64051668,
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:
pí. Barbora Hercíková – OR

náhradník: pí. Edita Jiřišťová - OR

p. Miroslav Šašek - OR

náhradník: Ing. Věra Havlová - OR

Mgr. Milan Rosenkranc – člen ZM (TOP 09)

náhradník: p. Miloš Röhrich (TOP 09)

p. Jaroslav Škoda (Severočeši)

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

p. Pavel Sinko – člen ZM (ČSSD)

náhradník: p. Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

p. Hynek Plachý – člen ZM (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

Ing. Rostislav Donát – člen ZM (ODS)

náhradník: p. Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř - člen ZM (KSČM)

Usnesení č. RM 13 12B 36 07
Rada města projednala dodatky ke smlouvám o dílo k první a druhé části veřejné zakázky
„Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část“ a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo
s firmou INSKY spol. s r.o. se sídlem Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ 00671533.
Usnesení č. RM 13 12B 36 08
Rada města projednala změny členů komise veřejné zakázky „Územní plán Děčín“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 13 08 36 03 ze 07.05.2013, týkající se změny
členů 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 jmenovaného Františka Pelanta na Mojmíra Skalu a dále Ing.
Roberta Poskočila na Jaroslava Škodu.
Usnesení č. RM 13 12B 36 09
Rada města projednala materiál Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: „Městský fotbalový
stadion Děčín – návrh na uvedení objektů do původního stavu po povodni 2013“ a
schvaluje
1.
2.
3.
4.

Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení,
Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena bez DPH,
Zadávací dokumentaci,
Seznam dodavatelských firem vyzývaných k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace:

-

Swietelsky stavební, s.r.o., IČ 48035599
Vysela Sports Technology, s.r.o., IČ 27967638,
TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764,
Linhart, s.r.o., IČ 47052121,
SIBERA SYSTÉM, s.r.o., IČ 28528735,

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:
pí. Barbora Hercíková – OR

náhradník: pí. Edita Jiřišťová - OR

p. Miroslav Šašek - OR

náhradník: Ing. Věra Havlová - OR

Mgr. Milan Rosenkranc – člen ZM (TOP 09)

náhradník: p. Miloš Röhrich (TOP 09)

p. Jaroslav Škoda (Severočeši)

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

p. Pavel Sinko – člen ZM (ČSSD)

náhradník: p. Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

p. Hynek Plachý – člen ZM (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

Ing. Rostislav Donát – člen ZM (ODS)

náhradník: p. Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

RSDr. Jaroslav Horák – člen ZM (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř - člen ZM (KSČM)

5

Usnesení č. RM 13 12B 36 10
Rada města projednala informaci o realizaci osvětlení přechodu pro chodce na Ústecké ulici u
obchodního domu Tesco a
schvaluje
1. realizaci projektu dle technického návrhu ČEZ Energetické služby, s.r.o.,
2. výjimku ze směrnice č. 5 – 5 ze dne 20. 3. 2012 pro realizaci projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta
1. podpisem žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ a dalších dokumentů souvisejících se
získáním příspěvku a
2. podpisem smlouvy o dílo s ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721.
Usnesení č. RM 13 12B 36 11
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 16 50 02 ze dne 02.10.2012 v souladu s
usnesením RM č. 13 09 36 01 ze dne 21.05.2013 a nahrazuje usnesení č. RM 12 16 50 02 ve
smyslu změny textu z původního „pověřuje vedoucího OR zahájit neprodleně práce na přípravě
PD pouze stavební části tržnice (bez parteru) v úrovni náměstí, včetně inženýrské činnosti.“ na
nový „pověřuje vedoucího OR zahájit neprodleně práce na přípravě PD pro návrh mobiliáře a
rozšíření zájmového území o chodník směrem k Husovu náměstí, včetně inženýrské činnosti.“.
Usnesení č. RM 13 12B 36 12
Rada města projednala informaci o přípravě žádosti o dotaci z Programu MMR ČR – Podpora
bydlení 2013 – krizový stav, příspěvek 30 tis. Kč pro občany na úhradu části nákladů na opravy
bytů poškozených povodní v červnu 2013 a
schvaluje
1. seznam povodní poškozených objektů, s jejichž vlastníky (příp. nájemníky) vstoupí město
v jednání pro zajištění příspěvku včetně návrhu výše příspěvku,
2. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do Programu MMR ČR – Podpora
bydlení 2013 – krizový stav ve výši 2 317 500 Kč pro vyplácení příspěvků občanům v max.
výši 30 tis. Kč na poškozenou bytovou jednotku dle shora přiloženého seznamu,
3. návrh pravidel pro poskytování příspěvku vlastníkům (nájemníkům) bytových jednotek,
4. vzorovou smlouvu pro vyplácení příspěvku.
Usnesení č. RM 13 12B 36 13
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Zázemí sportovní haly, ulice Práce, Děčín – uvedení objektu do původního stavu po
povodni v červnu 2013“ a
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schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu,
2. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně všech příloh.

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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