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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 20. srpna 2013

Usnesení č. RM 13 13 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní
cestu a po doplnění
souhlasí
s vysláním uvolněného radního města, Ing. Vlastimila Pažourka, a člena rady města,
MUDr. Ladislava Trněného, na zahraniční pracovní cestu do Německa ve dnech 20.09.2013 22.09.2013.
Usnesení č. RM 13 13 29 02
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb se
společností Erika, a.s. a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 13 29 03
Rada města projednala smlouvu o umístění kamerového bodu Městského kamerového
dohlížecího systému na domu č. p. 101, ul. Řetězová v Děčíně I a uzavření této smlouvy
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 13 29 04
Rada města projednala návrh výpovědi příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a společností ZERO DC spol. s r. o. a s výpovědí

souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této výpovědi.
Usnesení č. RM 13 13 29 05
Rada města projednala záměr pana J. T. na zahájení zkušebního provozu přívozu katamaránem
mezi Rozbělesy a Starým Městem a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 13 29 06
Rada města projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
v trati Děčín – Oldřichov u Duchcova a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
v trati Děčín – Oldřichov u Duchcova,
2. pověřit primátora statutární města Děčín, pana Františka Pelanta, podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v trati Děčín – Oldřichov
u Duchcova.
Usnesení č. RM 13 13 30 01
Rada města projednala návrh na pronájem 2 garážových stání č. 1 a 8 pro statutární město Děčín
k umístnění požární a věcné techniky v užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů – Děčín XI
– Horní Žleb, organizační složka statutárního města Děčín, (dále jen „JSDH“), v nemovitosti č. p.
1881, Labské nábřeží, 405 02 Děčín XI, ke které má vlastnický titul ÚAMK – AMK Děčín,
(dále jen „AMK“) a
schvaluje
předložený návrh a smlouvu o pronájmu 2 garážových stání č. 1 a 8 pro statutární město Děčín
k umístnění požární a věcné techniky v užívání JSDH, v nemovitosti č. p. 1881, Labské nábřeží,
405 02 Děčín XI, ke které má AMK vlastnický titul a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o pronájmu.
Usnesení č. RM 13 13 31 01
Rada města projednala žádost neziskové organizace Asociace nositelů legionářských tradic o.s.
o podporu projektů na posílení národního sebevědomí a

2

neschvaluje
podporu Asociace legionářských tradic, o.s. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 33 01
Rada města projednala výjimku z obecného postupu dle Směrnice č. 5 „K pořizování služeb,
materiálu a majetku města“ na Smlouvu o spolupráci při průběžné a úplné aktualizaci Územně
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín a tuto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, pana Františka Pelanta, podpisem Smlouvy o spolupráci při
průběžné a úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín
s firmou T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084,
a to ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 34 01
Rada města projednala žádost E. P. o snížení pohledávky, náklady spojené s umístěním kočky
v městském útulku, ve výši nad 5.000,00 Kč do 20.000,00 Kč a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 35 01
Rada města projednala návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2013 – 2014
a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o prodloužení platnosti kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč přijatého
od České spořitelny, a. s. Praha o jeden rok se splatností do 30.06.2014,
2. rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD
ze dne 22.06.2010 s Českou spořitelnou, a. s. Praha dle předloženého návrhu,
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě
o kontokorentním úvěru č. 704/10/LCD ze dne 22.06.2010 s Českou spořitelnou, a. s.
Praha.
Usnesení č. RM 13 13 35 02
Rada města projednala přehled finančních a věcných sponzorských darů získaných statutárním
městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za II. čtvrtletí 2013 a tento
bere na vědomí.
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Usnesení č. RM 13 13 35 03
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 66/2013 – č. RO 89/2013 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2013 o 9.737 tis. Kč a zvýšení výdajů o 9.737 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 13 36 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 36 03 ze dne
12.02.2013 a návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 36 04 ze dne 26.03.2013
a informaci o vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu Životní prostředí a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 36 02
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím
řízení na předmět veřejné zakázky: „Zavedení procesního řízení“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů
 VERA, spol. s r.o., IČ 62587978, Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice,
 KOMIX, s.r.o., IČ 47117087, Holubova 2527/1, 150 00 Praha 5,
 CATANIA GROUP s.r.o., IČ 28253591, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
 NAVIGA 4, s.r.o., IČ 26756102, Pobřežní 249/46, 180 00 Praha 8,
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči BDO Advisory, s.r.o., IČ 27244784, Italská 1580/26,
120 00 Praha 2 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o dílo s firmou BDO
Advisory, s.r.o., IČ 27244784, Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.
Usnesení č. RM 13 13 36 03
Rada města projednala materiál „Využití části projektové dokumentace a využití stavebního
povolení na část vodovodu v Bělé u Děčína“ a
schvaluje
využití
projektové
dokumentace
a
využití
stavebního
povolení
č.
j.
OŽP/88930/05/7369/05/235/Vav ze dne 21.09.2005 jiným stavebníkem než je ve stavebním
povolení uvedený stavebník a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem souhlasu s využitím stavebního
povolení č. j. OŽP/88930/05/7369/05/235/Vav ze dne 21.09.2005 pro stavebníka paní H. M.
Usnesení č. RM 13 13 36 04
Rada města projednala další informaci o možnosti realizace strategických záměrů města
z evropských dotací prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) nebo Integrovaného
plánu rozvoje území (IPRÚ) a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 36 05
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Děčín – Opěrná zeď
Žižkova, II. etapa – horní část ",
schvaluje
1. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení, s tím, že bude umožněno pouze
elektronické přijímání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného
nástroje EZAK,
2. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a 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:
Člen komise
Náhradník komise
pí Daniela Trojanová – člen ZM (ČSSD)

p. Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)

Ing. Rostislav Donát - člen ZM (ODS)

p. Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

Ing. Vlastimil Pažourek - člen ZM (VPM)

pí Hana Pacinová – člen ZM (VPM)

p. Jaroslav Škoda - (Severočeši)

Ing. Robert Poskočil - člen ZM (Severočeši)

Mgr. Milan Rosenkranc - (TOP 09)

p. Miloš Röhrich - člen ZM (TOP 09)

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

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

pí Barbora Hercíková – OR

pí Jitka Jarošova – OR

Ing. Věra Havlová - OR

pí Petra Šivrová – OR

Usnesení č. RM 13 13 36 06
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení
včetně jejích příloh na nadlimitní veřejnou zakázku Územní plán Děčín a
rozhodla
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1. o vyloučení uchazečů:
 AF-CITYPLAN spol. s r.o., IČ 47307218, se sídlem Praha, Jindřišská 889/17;
 SAUL s.r.o, IČ 43224229, se sídlem Liberec, U Domoviny 491/1;
 ATELIER URBI, spol. s r.o.; IČ 26234734, se sídlem Brno - Kohoutovice,
Chopinova;
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči firmě Atelier T-plan, s.r.o.; IČ 26483734, se sídlem
Praha, Na Šachtě 497/9 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o dílo s firmou Atelier
T-plan, s.r.o.; IČ 26483734, se sídlem Praha, Na Šachtě 497/9.
Usnesení č. RM 13 13 36 07
Rada města projednala materiál o realizaci projektu „Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část“ a
bere na vědomí
dodatečné zastavení stavebních prací v důsledku povodní a realizaci dodatečných stavebních
prací dle provedeného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů včetně podpisů dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo s firmou
Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 47781483,
DIČ: CZ47781483.
Usnesení č. RM 13 13 36 08
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Povodňové škody
v roce 2013 – k. ú. Prostřední Žleb" - úprava zadávací dokumentace a
bere na vědomí
provedení úprav v zadávací dokumentaci včetně prodloužení termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 13 13 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" - úprava
zadávací dokumentace a
bere na vědomí
provedení úprav v zadávací dokumentaci včetně prodloužení termínu pro podání nabídek.
Usnesení č. RM 13 13 37 01
Rada města projednala záměr pronajmout přívoz v Dolním Žlebu a
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schvaluje
zveřejnit záměr pronajmout přívoz v Dolním Žlebu od 01.10.2013 za cenu 1.000,00 Kč + DPH
za kalendářní rok.
Usnesení č. RM 13 13 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3448/1 – ostatní plocha a část pozemku p. č. 3474/2 – ostatní plocha
v k. ú. Podmokly 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“.
Usnesení č. RM 13 13 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 853/1 – ostatní plocha v k. ú. Březiny u Děčína 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“.
Usnesení č. RM 13 13 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2226/1 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení komunikační sítě vč. jejího příslušenství
přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 13 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1259/4 – ostatní plocha, p. č. 1259/5 – ostatní plocha a p. č. 1322 –
ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce zařízení komunikační sítě vč. jejího příslušenství přes výše uvedené pozemky,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 13 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín - Staré Město a
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rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 427/6 – ostatní plocha v k. ú. Děčín - Staré Město věcným břemenem
práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení komunikační sítě vč. jejího
příslušenství přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu
dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 13 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 468 – ostatní plocha v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky k pozemku p. č. 600/4 v k. ú.
Křešice u Děčína, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka přípojky, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 13 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene v k. ú.
Podmokly a
schvaluje
1. zatížení části pozemku p. č. 297 – zahrada v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce splaškové kanalizace vč. příslušenství,
pro vlastníka kanalizace, bezúplatně a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zatížení části pozemku p. č. 297 – zahrada
v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav
a rekonstrukce splaškové kanalizace vč. příslušenství, bezúplatně, mezi budoucím
oprávněným, tj. vlastníkem kanalizace, budoucím povinným, tj. vlastníkem pozemku p. č.
297 v k. ú. Podmokly a investorem, tj. statutárním městem Děčín, kdy investor hradí
náklady spojené s realizací smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 13 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 83c-110 na pronájem části pozemku p. č. 83 v k. ú.
Děčín - Staré Město uzavřené mezi statutárním městem Děčín a p. V. M., ve smyslu rozšíření
o dalšího nájemce p. L. L. a změny výše nájemného na částku 1.023 Kč/rok.
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Usnesení č. RM 13 13 37 10
Rada města projednala návrh na prodej pozemků p. č. 408/5, p. č. 408/4 a p. č. 408/3 v k. ú. Děčín
- Staré Město a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 37 11
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 877/56 v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 05 37 10 ze dne 26.03.2013, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 09 ze dne
25.04.2013, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 13 37 12
Rada města projednala návrh na vydání Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013 – Tržní řád a
vydává
Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013 – Tržní řád, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 13 13 37 13
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků p. č. 2951/22 o výměře 1 m2, p. č. 2951/24
o výměře 38 m2, p. č. 2965/1 o výměře 80 m2, p. č. 2965/6 o výměře 26 m2, p. č. 2965/9
o výměře 24 m2, p. č. 2965/10 o výměře 10 m2, p. č. 2965/11 o výměře 3 m2 vše v k. ú. Děčín,
blíže specifikované záborovým elaborátem, za účelem obnovy vozovky a úpravy chodníků,
pro zajištění jejich bezbariérovosti v rámci stavby „I/13 Děčín, výjezd z mostu ev. č. 13-085c3“
a pro stavbu „I/13 Děčín obnova vozovky, Příkrá – Riegrova (přechod)“ na dobu určitou
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uzavřené smlouvy.
Usnesení č. RM 13 13 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 876/1 o výměře 291 m2 v k. ú. Podmokly pro Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupené plk. Ing. Jiřím
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Šenkýřem, náměstkem ředitele pro ekonomiku, pro zajištění přístupu a zázemí k objektu čp. 111
na pozemku st. p. č. 875 v k. ú. Podmokly, za cenu 6.402 Kč/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 13 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2275 v k. ú. Podmokly o výměře 545 m2, pro pana K. P., pana M. P.
a manžele P. a E. B. na zahradu, za cenu 1.045 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 13 37 16
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6N/09/Mi - 35012 ze dne 03.07.2009 na pronájem
částí pozemků p. č. 1121, 1087/3, 1091/3, 1091/2, 1107, 1120/1, 1120/2, 1120/3 v k. ú.
Podmokly, o výměře dle záborového elaborátu, mezi statutárním městem Děčín a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56/546, Praha 4,
zastoupenou Ing. Alicí Dolniakovou Vlkovou, ředitelkou Správy Chomutov, Kochova 3975,
Chomutov, ve smyslu změny označení pozemku a to z původního „p. p. č. 1120/3“ na nové
„p. p. č. 1120/4“ a změny sjednané výše nájemného v souladu s cenovým věstníkem MF ČR č.
01/2013 z původní částky „25 Kč/m2/rok“ na novou částku „40 Kč/m2/rok, tj. 54.920 Kč/rok“a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6N/09/Mi 35012 ze dne 03.07.2009.
Usnesení č. RM 13 13 37 17
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 53/1 – 102/05 ze dne 17.07.2006 na pronájem
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína, uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, osada Na Nivách,
Děčín IX, zast. předsedou Zdeňkou Štefkovou, ve smyslu snížení výměry na stávajících 1 322 m2
a úpravy ročního nájemného na částku 2.644 Kč/rok.
Usnesení č. RM 13 13 37 18
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 323 - 119 na pronájem pozemku p. č. 323
v k. ú. Křešice u Děčína, ve smyslu zúžení nájemce a to tak, že jediným nájemcem bude pan M.
H.
Usnesení č. RM 13 13 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 786/13 o výměře 319 m2 v k. ú. Prostřední Žleb pro L. R. za cenu
1.276 Kč/rok, na dobu neurčitou na zahradu.
Usnesení č. RM 13 13 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 786/13 o výměře 319 m2 v k. ú.
Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 13 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2924, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 13 37 22
Rada města projednala návrh na prodej objektu čp. 151 v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt Březiny čp. 151, Děčín XXVII, včetně
pozemku p. č. 358 o výměře 1 239 m2, zast. pl., části pozemku p. č. 428/6, dle geometrického
plánu č. 487-140/2004 ozn. jako p. č. 428/12 o výměře 1 811 m2, trv. trav. porost a části pozemku
p. č. 332/2, dle geometrického plánu č. 487-140/2004 ozn. jako p. č. 332/2 o výměře 437 m2,
orná půda, vše v k. ú. Březiny u Děčína.
Usnesení č. RM 13 13 37 23
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 168/3 v k. ú. Podmokly
o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
11

Usnesení č. RM 13 13 37 24
Rada města projednala opětovně žádost Lesy ČR s. p., správa toků, Teplice o bezúplatný převod
pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 06 37 16 ze dne 09.04.2013, týkající se zveřejnění
záměru města prodat pozemky v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 03 06 04 ze dne 25.04.2013,
týkající se zveřejnění záměru města prodat pozemky v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění,
2. zveřejnit záměr města bezúplatného převodu pozemků p. č. 1285/1 o výměře 263 m2,
p. č. 1285/2 o výměře 37 m2 a p. č. 1286/1 o výměře 238 m2, vše k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 13 13 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 2889/91 o výměře 154 m2
v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Telefónica Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu 123.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 13 37 26
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 867 o výměře 124 m2
v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Telefónica Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu 99.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem,
s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva vedení, údržby, oprav a revizí
podzemního elektrického vedení pro veřejné osvětlení dle geometrického plánu č. 723-108/2013.
Usnesení č. RM 13 13 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 150 o výměře dle geometrického plánu,
který bude vyhotoven (cca 3 m2) v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana D.
P. P. za cenu 5.520,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 13 13 37 28
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1475/4 o výměře 122 m2 v k. ú.
Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele P. a J. C. za cenu 36.600,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 13 37 29
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 1147/2 a p. č. 1161/4 (dle geometrického
plánu č. 776-249/2012 se jedná o díly „a + b“ o celkové výměře 664 m2) v k. ú.
Boletice nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře s.p., Bezručova
4219, Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 13 37 30
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 315/1 (dle geometrického plánu
č. 2238-23/2013 se jedná o p. č. 315/3 o výměře 37 m2), v k. ú. Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do majetku spol. VN plus invest s.r.o., Moravanská 42a,
Brno, za cenu ostatních nákladů,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 316/4 a část pozemku st. p. č.
314/2 v k. ú. Děčín (dle geometrického plánu č. 2238-23/2013 se jedná o p. č. 316/6
o výměře 37 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku spol. VN plus invest
s.r.o., Moravanská 42a, Brno, za cenu ostatních nákladů,
tj. bez dalšího finančního vyrovnání.
Usnesení č. RM 13 13 37 31
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1097/13 o výměře 44 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb od paní A. P. za cenu 900 Kč/m2.
Usnesení č. RM 13 13 37 32
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Bynov a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 710/13 a části pozemku p. č. 710/34
v k. ú. Bynov o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, od manželů A. a M.
P. za cenu 400 Kč/m2.
Usnesení č. RM 13 13 37 33
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod – formou daru - pozemků p. č. 740/2 o výměře
16 565 m2 a p. č. 780/2 o výměře 2 096 m2 v k. ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z majetku paní V. V. do majetku statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 13 13 37 34
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 12 37 26/bod 2. ze dne 26.06.2012, ve věci prodeje části
pozemku p. č. 337 v k. ú. Boletice nad Labem, v plném znění, z důvodu odstoupení od prodeje a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 07 09 23/bod 2.
ze dne 20.09.2012, ve věci prodeje části pozemku p. č. 337 v k. ú. Boletice nad Labem, v plném
znění, z důvodu odstoupení od prodeje.
Usnesení č. RM 13 13 37 35
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 337/1 o výměře 97 m2 v k. ú. Boletice nad Labem pro manž. P. a V. K.
za cenu 388 Kč/rok, na zahradu, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 13 37 36
Rada města projednala problematiku pozemku p. č. 821/19 v k. ú. Bynov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 13 02 37 43 ze dne 12.02.2013 v plném znění, z důvodu
nových skutečností a
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 01 05 25 ze dne
28.02.2013 v plném znění, z důvodu nových skutečností.
Usnesení č. RM 13 13 37 37
Rada města projednala návrh na směnu a prodej částí pozemku p. č. 821/19 v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. směnu:
 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 821/19 (dle geometrického
plánu č. 715-112/2013 se jedná o p. č. 821/32 o výměře 54 m2), v k. ú. Bynov, se
všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku manželů H. a D. F. za cenu 300 Kč/m2
+ ostatní náklady,
 do majetku statutárního města Děčín část pozemku st. p. č. 572 v k. ú. Bynov
(dle geometrického plánu č. 656-003/2009 se jedná o p. č. 1615 o výměře 19 m2) se
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku manželů H. a D. F. za cenu 300 Kč/m2
+ ostatní náklady,
s finančním vyrovnáním,
2. prodej části pozemku p. č. 821/19 (dle geometrického plánu č. 715-112/2013 se jedná
o p. č. 821/19 o výměře 87 m2) v k. ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
formou dohadovacího řízení s výchozí kupní cenou 26.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 13 37 38
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města ze dne 21.05.2013 č. RM 13 09 37 13 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 13 04 03 01 ze dne
23.05.2013 v plném znění.
Usnesení č. RM 13 13 37 39
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na koupi objektů čp.
411 a 445 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 12/SML1976,
OMH/35321/11/12/Cer na koupi objektů čp. 411, čp. 445, p. p. č. 2277, 2239 vše v k. ú. Děčín
ve smyslu vypuštění textu v článku IV. bod 3. odst. 2 „nebo pokud převáděné nemovitosti
nebudou využívány za účelem poskytování sociálních služeb“.
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Usnesení č. RM 13 13 37 40
Rada města projednala návrh na odprodej b. j. č. 792/3 v objektu č. p. 792 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit prodej b. j. č. 792/3 v objektu č. p. 792 ul. Krokova, Děčín I,
včetně spoluvlastnického podílu 914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném
pozemku p. č. 2676 – zastavěná plocha a nádvoří za sníženou nabídkovou cenu ve výši
187.552,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. RM 13 13 37 41
Rada města projednala návrh na odprodej b. j. č. 790/5 v objektu č. p. 790 ul. Krokova, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit prodej b. j. č. 790/5 v objektu č. p. 790 ul. Krokova, Děčín I,
včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném
pozemku p. č. 2674 – zastavěná plocha a nádvoří za sníženou nabídkovou cenu ve výši
158.414,00 Kč dle „ Doplňkových pravidel“.
Usnesení č. RM 13 13 37 42
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Horní Oldřichov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1383 – ostatní plocha, p. č. 1388 – trv. trav. porost, vše v k. ú. Horní
Oldřichov 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“.
Usnesení č. RM 13 13 37 43
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice
č. 4-3 paní H. H. z částky 34.854,00 Kč na 10 %, tj. 3.485 Kč.
Usnesení č. RM 13 13 37 44
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 paní H. K. z částky
10.728,00 Kč na 10 %, tj. 1.073,00 Kč.
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Usnesení č. RM 13 13 37 45
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu z bytu dle Směrnice č. 4-3 panu J. K. z částky
7.998,00 Kč na 10 %, tj. 800,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 13 37 46
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměrů a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory:
1. v objektu DDM Divišova 217/8, Děčín IV – sál o ploše 63 m2, na dobu neurčitou,
za nájemné dle „Zásad”+ úhrada nákladů za služby za účelem výuky baletní průpravy,
2. v objektu DDM Divišova 217/8, Děčín IV – přízemí o ploše 3 m2, na dobu neurčitou,
za nájemné dle „Zásad”+ úhrada nákladů za služby za účelem umístění jídelních
a nápojových automatů.
Usnesení č. RM 13 13 37 47
Rada města projednala návrh na mimosoudní řešení sporu a
schvaluje
dohodu o narovnání s manžely J. a A. V., ve které se manželé V. zaváží vzít zpět odvolání proti
usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 23.04.2013, č. j.:12 C 271/2003-90 s tím, že město
Děčín nebude uplatňovat náklady odvolacího řízení a současně se sjedná zápočet vzájemných
pohledávek dle výroku I. a II. citovaného usnesení.
Usnesení č. RM 13 13 37 48
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Raisova 1155/3, Děčín IV - místnost ve 3.NP o ploše
23,68 m2, pro JAW.cz s.r.o. Děčín VI-Letná, Slovanská 861/40, zastoupená jednatelem
Ludvíkem Nesnídalem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za nájemné
dle „Zásad”+ úhrada nákladů za služby, za účelem umístění IT technologie pro obsluhu
metropolitní sítě.
Usnesení č. RM 13 13 37 49
Rada města projednala problematiku užívání pozemků v k. ú. Bělá u Děčína v rámci realizace
akce „OPŠ 08/2010 – Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř. km 0,418 - 1,418“ a
schvaluje
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uzavření „Dohody o bezprávním užívání pozemků“ - p. č. 249/1, 252, 251/2, 259/1, 258/3,
264/18, 1286/2, 357/3, 357/4, 357/1, 357/6, 357/7, 374/4, 358/23, 358/16, 374/1, 1149, 376/1,
367/1, 369/1, 1290/1, 1288/1, st. 638 v k. ú. Bělá u Děčína a p. č. 107/4 v k. ú. Podmokly
o výměrách dle záborového elaborátu, který je nedílnou součástí materiálu, v rámci realizace
investiční akce „Úprava Bělského potoka v Děčíně, ř. km. 0,418 – 1,418 – II. etapa“ pro Povodí
Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov za cenu 43.550 Kč/rok, na dobu určitou od 02.04.2013
do 31.05.2013 a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše Martinčeka
podpisem této „Dohody o bezprávním užívání pozemků“.
Usnesení č. RM 13 13 37 50
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Horní Oldřichov
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 37 51
Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru v objektu Příbramská 1911/32, Děčín IV o ploše 107,33 m², pro
“Cinka” o.s., V Sídlišti 390, Děčín XXXII, 40711 zastoupené předsedkyní Olívií Bílou, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, za nájemné dle veřejné pobídky ve výši 5.000 Kč/měsíc
+ úhrada nákladů za služby, za účelem k využití nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Usnesení č. RM 13 13 37 52
Rada města projednala žádost o prominutí kauce a
schvaluje
prominutí kauce ve výši tříměsíčního nájemného, která slouží pronajímateli jako jistina pro
případ, že se nájemce ocitne v prodlení s placením nájemného pro “Cinka” o.s., V Sídlišti 390,
Děčín XXXII, 40711 zastoupené předsedkyní Olívií Bílou.
Usnesení č. RM 13 13 37 53
Rada města projednala návrh na výjimku ze „Zásad“ a návrh podmínek veřejné obchodní soutěže
na pronájem areálu v k. ú. Maxičky a
schvaluje
výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín na rok 2013 čl. 4, výjimku z Postupu a zásad pronájmu pozemků
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ve vlastnictví statutárního města Děčín na rok 2013 čl. VII a podmínky obchodní veřejné soutěže
na pronájem areálu v k. ú. Maxičky v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 13 37 54
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytového prostoru v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 13 37 55
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku st. p. č. 468 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vilsnice za účelem práva
umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení
přes výše uvedený pozemek od povinné Severočeské vodárenské společnosti, a.s.,
IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za jednorázovou úhradu ve výši
1.200,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku st. p. č. 468 – zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek
od povinné Severočeské vodárenské společnosti, a.s., IČ 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 13 37 56
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 538/1 – ovocný sad v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného ČR – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husitská
1024/11a, 130 00 Praha 3, za jednorázovou úhradu ve výši 5.250,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 538/1 – ovocný sad
v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného ČR –
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3,
za jednorázovou úhradu ve výši 5.250,00 Kč vč. DPH a
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pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 13 37 57
Rada města projednala informaci o výjimkách ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města v rámci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce – povodeň 2013 a
bere na vědomí
výjimky ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle čl. 5, bod 1a), pro
v příloze uvedené práce a služby.
Usnesení č. RM 13 13 37 58
Rada města projednala informaci o akci „Odbahnění zámeckého rybníku“,
schvaluje
záměr realizace akce „ Odbahnění zámeckého rybníku“.
Usnesení č. RM 13 13 38 01
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku pro přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Jindřichova 337,
Děčín 9, paní V. K. z důvodu nesplnění podmínky seniorského věku pro umístění do DPS dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 38 02
Rada města projednala návrh na další spolupráci města Děčín s Agenturou pro sociální
začleňování a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 13 38 03
Rada města projednala žádost o navýšení čerpání investičního fondu za účelem pořízení
průmyslového žehliče a schválení uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem a
schvaluje
navýšení čerpání investičního fondu o 53.090,00 Kč a uzavření kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem.
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Usnesení č. RM 13 13 39 01
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a Mateřské
školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvkové organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 39 02
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
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v roce 2013 sportovním
subjektům v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 13 39 03
Rada města projednala informaci o zaslání upozornění řediteli příspěvkové organizace
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 dle důvodové zprávy a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 13 39 04
Rada města projednala návrh na tarifní plat a jeho složky ředitele příspěvkové organizace
Městské divadlo Děčín a
schvaluje
s účinností od 01.08.2013 výši tarifního platu a jeho složek dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 39 05
Rada města projednala žádost Okresní hospodářské komory Děčín, Pohraniční 1288/1, 405 01
o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína pro program „Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu
Děčínska“ dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 13 13 39 06
Rada města projednala žádost Petra Baudyše – UNISOFT, Bílé Poličany 78, 544 52,
IČ 60907975 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na informačních plakátech dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 13 39 07
Rada města projednala žádost pana J. H. o dotaci na konání Hudebního festivalu Ludvíkovický
Růžák dne 14.09.2013 a po úpravě
rozhodla
poskytnout finanční dotaci ve výši 10.000,00 Kč na konání Hudebního festivalu Ludvíkovický
Růžák dne 14.09.2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na konání Hudebního
festivalu Ludvíkovický Růžák dne 14.09.2013 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 13 50 01
Rada města projednala návrh na vyslání člena Zastupitelstva města Děčín na zahraniční pracovní
cestu a
souhlasí
s vysláním 1. náměstka primátora města, Pavla Sinka, na zahraniční pracovní cestu do Spolkové
republiky Německo (město Nördlingen) ve dnech 06.09.2013 – 08.09.2013.
Usnesení č. RM 13 13 50 02
Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádost
Mgr. Miroslava Samlera k provedení svatebního obřadu a užití primátorské insignie a
pověřuje
Mgr. Miroslava Samlera, člena zastupitelstva města Děčín, provedením svatebního obřadu dne
05.10.2013 ve 13:00 hodin na zámku Děčín a
stanovuje
že člen zastupitelstva města Děčín Mgr. Miroslav Samler užije primátorskou insignii při tomto
svatebním obřadu.
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Usnesení č. RM 13 13 50 03
Rada města projednala v souladu se Směrnicí č. 5-5 materiál Zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Výměna oken č. p. 1389/14 a 1389/16 ul. Myslbekova, Děčín I“ 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 13 50 04
Rada města projednala informaci o opravách místních komunikací tryskovou metodou a
schvaluje
1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-5 k pořizování služeb, materiálu a majetku,
v platném znění pro akci „Údržba komunikací tryskovou metodou“ dle důvodové zprávy,
2. zadání prací u firmy Bitunova spol. s r.o., IČ 49433601, a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu
objednávek.
Usnesení č. RM 13 13 60 01
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání č. 15 v objektu Tržní 1932/26,
Děčín IV pro pana J. M. s účinností od 01.09.2013 na dobu neurčitou, za nájemné 1.200,00 Kč
za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz a DPH.
Usnesení č. RM 13 13 60 02
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Povodňové škody
v roce 2013 – v k. ú. Prostřední Žleb" a
rozhodla
1. o vyloučení uchazeče Skanska a.s., IČ: 26271303, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 –
Chodov, z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky
dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči AFC Servis DC a.s., IČ 27274691, Březová 137/62,
405 01 Děčín 3 a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem AFC Servis DC a.s., IČ 27274691, po předložení potřebných dokladů na základě
výzvy k součinnosti.
Usnesení č. RM 13 13 60 03
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
rozhodla
o zadání veřejné zakázky uchazeči VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ 27967638,
Cvokařská 160/10, 301 00 Plzeň 4 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ 27967638, po předložení potřebných dokladů
na základě výzvy k součinnosti.

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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