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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 19. schůze rady města konané dne 19. listopadu 2013
Usnesení č. RM 13 19 32 01
Rada města projednala návrh na zvýšení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku (ošatné) členům zastupitelstva města činným při občanských obřadech a
schvaluje
1. revokaci usnesení městské rady č. 60/1994 z 31.01.1994 v plném rozsahu a
2. s účinností od 20.11.2013 zvýšení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku (ošatné) členům zastupitelstva města činným při občanských obřadech
z 90,00 Kč na 400,00 Kč za 1 obřadní den.
Usnesení č. RM 13 19 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 146/2013 – č. RO 170/2013 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů
roku 2013 o 171.941 tis. Kč, zvýšení výdajů o 6.057 tis. Kč a snížení financování
o 165.884 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 19 36 02
Rada města projednala informaci o průběhu realizace projektu „Spolupráce při řešení krizových
situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 19 36 03
Rada města projednala materiál o realizaci stavby: „Děčín, opěrná zeď Žižkova II. etapa – horní
část“ a
schvaluje
provedení jednacího řízení bez uveřejnění a realizaci nepředvídaných stavebních prací
a to v souladu s oceněným položkovým rozpočtem ze dne 31.10.2013. Stavební práce spočívají
v přeložení kabelu nízkého napětí a změny místa startovací lavice vrtné soupravy a

pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta podpisem dodatku č. 1 s firmou Chládek
a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice, IČ: 62743881, kterým se navyšuje celková cena
o 155.516,49 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 13 19 36 04
Rada města projednala přípravu projektu MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení
obvodového pláště a výměna výplní otvorů a
schvaluje
plnou moc pro Ing. Terezou Mancovou, která bude pověřená jednáním se SFŽP ČR a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem plné moci pro Ing. Terezu Mancovou a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit podání žádosti o dotaci do OPŽP na MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 –
zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů v předpokládaném objemu 9,18 mil.
Kč vč. DPH, 7,59 mil. Kč bez DPH,
2. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 2,15 mil. Kč vč. DPH, 1,78 mil. Kč bez DPH (tj. 23,4 % celkových
předpokládaných výdajů) a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o dotaci.
Usnesení č. RM 13 19 36 05
Rada města projednala přípravu projektu Revitalizace objektů DPS, ul. Přímá 397 a 398,
Děčín XXXII a
schvaluje
plnou moc pro Ing. Terezou Mancovou, která bude pověřená jednáním se SFŽP ČR a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem plné moci pro Ing. Terezu Mancovou a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit podání žádosti o dotaci do OPŽP na Revitalizace objektů DPS, ul. Přímá 397
a 398, Děčín XXXII v předpokládaném objemu 18,501 mil. Kč vč. DPH, tj. 16,001 mil.
Kč bez DPH,
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2. schválit spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané
min. výši 2,954 mil. Kč vč. DPH, 2,442 mil. Kč bez DPH (tj. 15,97 % celkových
předpokládaných výdajů) a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o dotaci.
Usnesení č. RM 13 19 37 01
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod kopané studny v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města bezúplatně převést kopanou studnu na pozemku
p. p. č. 1082/1 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 13 19 37 02
Rada města projednala návrh na pronájem Zámeckého rybníka včetně příslušenství v k. ú. Děčín
a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout stavbu Zámeckého rybníka, odtokového kanálu, náhonu
a jezu včetně příslušných pozemků, vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 19 37 03
Rada města projednala návrh na prodej bytové jednotky v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 792/3 v objektu čp. 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 dle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, pro pana P. K. za nabídnutou cenu ve výši 278.000,00 Kč.
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
 se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav,
 kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 13 19 37 04
Rada města projednala návrh na prodej bytové jednotky v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 790/5 v objektu čp. 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 dle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, pro manžele M. a H. H. za nabídnutou cenu ve výši 319.000,00 Kč.
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V souladu s „Doplňkovými pravidly“
 se kupní cena navýší o případné náklady na řešení oprav,
 kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 13 19 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1207/1 – ostatní plocha v k. ú. Bynov věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky přes výše uvedený pozemek,
a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby
a rekonstrukce vodovodní přípojky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle
„Zásad“.
Usnesení č. RM 13 19 37 06
Rada města projednala žádost Základní kynologické organizace č. 60 Děčín a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města MM Děčín Ing. Tomáše Martinčeka
vydáním souhlasného stanoviska s vybudováním venkovního osvětlení kynologického cvičiště
na pozemku p. č. 1383 v k. ú. Horní Oldřichov, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, to vše
na náklady žadatele za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy bude venkovního
osvětlení vč. připojení na inženýrské sítě odstraněno do doby ukončení nájemní smlouvy
a pozemek předán pronajímateli, pokud nedojde k jiné dohodě.
Usnesení č. RM 13 19 37 07
Rada města projednala návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 100/2
v k. ú. Děčín – Staré Město ze dne 26.03.2013 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 19 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku v k. ú. Děčín
a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 178 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Děčín,
s paní V. K. dohodou ke dni 30.04.2014.
Usnesení č. RM 13 19 37 09
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Prostřední
Žleb a
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schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 576/3 o výměře 1 763 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb, s p. J. M. dohodou ke dni 31.12.2013.
Usnesení č. RM 13 19 37 10
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku
v k. ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 156/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Křešice
u Děčína, s paní S. N. dohodou ke dni 31.10.2013.
Usnesení č. RM 13 19 37 11
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku st. p. č. 1385/24 o výměře 19 m2 v k. ú. Děčín,
s p. P. P. dohodou ke dni 28.05.2013.
Usnesení č. RM 13 19 37 12
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku st. p. č. 1385/24 o výměře 19 m2 v k. ú. Děčín, pro J. M. za cenu 380 Kč/rok,
pod stavbou garáže, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 13 19 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 230/6-112/98 na pronájem pozemku p. č. 230/6
v k. ú. Dolní Žleb uzavřené mezi statutárním městem Děčín a p. P. B. ve smyslu snížení výměry
pozemku (z důvodu prodeje části pozemku) z původních 1 807 m2 na nově 914 m2 a zachování
původní výše nájemného (647 Kč/rok).
Usnesení č. RM 13 19 37 14
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 964/1,965/5-108/2011
a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 13 19 37 15
Rada města projednala žádost spol. Rehabilitace Kateřina s.r.o., Děčín o uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. 2406-101/2013, uzavřené dne 14.02.2013 a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 19 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 204/2 o výměře cca 630 m2 v k. ú.
Děčín.
Usnesení č. RM 13 19 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 204/2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 19 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1190 o výměře 56 m2 v k. ú. Bynov pro pana J. A. za cenu 224 Kč/rok,
na dobu neurčitou na zahradu a zázemí k domu s tím, že úhrada za užívání pozemku za rok 2012
a 2013 bude účtována jako poplatek za užívání bez právního nároku ve výši ročního nájemného,
tj. celkem 448,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 19 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 66/4 o výměře 486 m2 v k. ú. Bělá u Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele R. a K. B. za cenu 145.800,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 13 19 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a po úpravě
doporučuje
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zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 2382/2 o výměře 80 m2, 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 a část pozemku p. č. 2384/2 dle geometrického plánu
č. 2260-012/2013 nově ozn. jako díl „c“ o výměře 244 m2 v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím, včetně stavby opěrné zdi podél náhonu a přístupového schodiště, pro společnost
MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha 9, za cenu 14 tis. Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 19 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 159/3, dle geometrického plánu č. 3621174/2013 ozn. jako p. č. 159/6 o výměře 32 m2, v k. ú. Podmokly, paní H. P. za cenu
29.440,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 19 37 22
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 276/65 v k. ú. Březiny
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 276/65 o výměře 63 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína do majetku města a
2. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 53/13/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 276/65 v k. ú.
Březiny u Děčína a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 13 19 37 23
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 v k. ú. Březiny u Děčína
a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 o výměře 824 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína do majetku města a
2. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 85/13/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 426/4 v k. ú. Březiny
u Děčína a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
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Usnesení č. RM 13 19 37 24
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 276/23 v k. ú. Březiny
u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 276/23 o výměře 12 237 m2 v k. ú. Březiny
u Děčína do majetku města a
2. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 42/13/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 276/23 v k. ú.
Březiny u Děčína a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 13 19 37 25
Rada města projednala žádost o snížení úhrad platby nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru města změnit nájemní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Děčín,
Janem Kotkem a Tomášem Bílým formou dodatku k nájemní smlouvě na pronájem objektu
restaurace Pastýřská stěna tak, že bude snížena výše měsíčních plateb nájemného za období říjen,
listopad a prosinec 2013, dle důvodové zprávy, z důvodu omezení dostupnosti zapříčiněné
probíhajícími stavebními pracemi na místní komunikaci vč. opravy opěrné zdi vedoucí k objektu
restaurace Pastýřská stěna.
Usnesení č. RM 13 19 37 26
Rada města projednala záměr města Stavba dětského hřiště na p. p. č. 555/2 v k. ú. Prostřední
Žleb a
schvaluje
záměr města vybudovat dětské hřiště na pozemku p. č. 555/2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 19 37 27
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní E. N. a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 19 37 28
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s paní R. S. a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 13 19 37 29
Rada města projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
s manželi L. a M. R. a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 19 38 01
Rada města projednala Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním městem
Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem u Nemocnice 1, 405 99
Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. Petrem Fialou, pověřeným obchodním vedením
Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2014 do 31.03.2014 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
u Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. Petrem Fialou,
pověřeným obchodním vedením Krajské zdravotní, a. s., pro město Děčín a spádové obce
od 01.01.2014 do 31.03.2014 a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy dle důvodové zprávy
a přílohy.
Usnesení č. RM 13 19 38 02
Rada města projednala návrh Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace,
na vyřazení a likvidaci majetku – Konvektomat RM Gastro Lotus FBA – 106E, v souladu se
zřizovací listinou a toto
schvaluje
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 13 19 38 03
Rada města projednala žádost o výjimku pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou a
schvaluje
výjimku pro přidělení bytové jednotky č. 110 v Domě s pečovatelskou službou,
Krásnostudenecká 104/A, Děčín 6, paní B. K. z důvodu nutnosti úhrady finančního příspěvku
na sociální účely na splátky dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 19 39 01
Rada města projednala Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem
Děčín a ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace a tento
schvaluje
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a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín jeho podpisem.
Usnesení č. RM 13 19 39 02
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 ZŠ a MŠ Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvkové organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 19 39 03
Rada města projednala žádost MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 příspěvková organizace
o udělení souhlasu s přijetím finančního daru účelově určeného a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 5.000,00 Kč účelově určeného na zakoupení hraček do MŠ
Krásný Studenec.
Usnesení č. RM 13 19 39 04
Rada města projednala návrh na jmenování člena komise pro výchovu a vzdělávání a
jmenuje
Mgr. Jiřinu Machačkovou, ředitelku MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková
organizace, členkou komise pro výchovu a vzdělávání.
Usnesení č. RM 13 19 39 05
Rada města projednala aktualizaci odpisového plánu na rok 2013 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvkové organizace a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 19 39 06
Rada města projednala žádost ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace o udělení
souhlasu s přijetím finančního daru účelově určeného a
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 39.000,00 Kč účelově určeného na zakoupení interaktivní
tabule a příslušenství.
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Usnesení č. RM 13 19 39 07
Rada města projednala žádost Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvkové organizace
ohledně výběru dodavatele na modernizaci výdejní části stravovacího systému a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
na výběr dodavatele dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 19 39 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Děčín, K. Čapka 3,
Děčín I, IČ 64679454 ohledně zprovoznění „Radiofrekvenčního systému identifikace
dokumentů“ a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro zprovoznění „Radiofrekvenčního systému identifikace dokumentů“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 19 50 01
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „ČOV a oprava
odpadu z ČOV pro MŠ č.p. 131, Krásný Studenec, včetně oddělení vod z kuchyně od ostatních
splaškových vod“, a
schvaluje
1. Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy a všech příloh.
2. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.
3. Veřejná zakázka malého rozsahu.
Usnesení č. RM 13 19 50 03
Rada města projednala návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 12. prosince 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 19 50 04
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstvu města
na narovnání vztahu v k. ú. Maxičky a
schvaluje
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1. revokaci usnesení rady města ze dne 16.10.2012 č. usn. RM 12 17 50 05 v plném znění
(z důvodu změny řešení problematiky) a
2. revokaci usnesení rady města ze dne 16.10.2012 č. usn. RM 12 17 50 06 v plném znění
(z důvodu změny řešení problematiky) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.11.2012:
1. č. usn. ZM 12 09 06 22 v plném znění (z důvodu změny řešení problematiky),
2. č. usn. ZM 12 09 06 23 v plném znění (z důvodu změny řešení problematiky).
Usnesení č. RM 13 19 50 05
Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a
schvaluje
zřízení podnájmu v nebytových prostorech v objektu Mírové nám. – Kancelář Poslanecké
sněmovny, se sídlem 11800 Praha - Malá Strana, Sněmovní 176/4, Praha 1, za účelem zřízení
kanceláří.
Usnesení č. RM 13 19 60 01
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města a vypsání nových podmínek
obchodní veřejné soutěže na pronájem areálu SD Střelnice a
schvaluje
1. revokaci části usnesení rady města č. RM 13 16 37 24 ze dne 08.10.2013 – zrušení
podmínek obchodní veřejné soutěže na pronájem areálu SD Střelnice v předloženém
znění,
2. vypsání nových podmínek obchodní veřejné soutěže na pronájem areálu SD Střelnice
v předloženém znění, se zveřejněním na úřední desce v termínu od 20.11.2013
do 27.11.2013.
Usnesení č. RM 13 19 60 02
Rada města projednala rozšíření schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum o dva nové projekty a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj.:
1. rozšíření schváleného IPRM Děčín – zóna Centrum o 2 projekty:
 Revitalizace nádvoří – zámek Děčín,
 Úprava prostoru před prodejnou Billa – centrum Děčín I,
2. záměr realizace projektů Revitalizace nádvoří – zámek Děčín a Úprava prostoru před
prodejnou Billa – centrum Děčín I a
3. jmenovat garantem obou projektů Ing. Valdemara Grešíka.
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Usnesení č. RM 13 19 60 03
Rada města přezkoumala námitku uchazeče INTERPAP Office s.r.o., IČ: 250 13 483, Na Hrázi
110, 405 02 Děčín, ze dne 11.11.2013, proti postupu zadavatele v zadávacím řízení na předmět
veřejné zakázky:„Dodávka kancelářských potřeb“ a
rozhodla
námitce nevyhovět.
Usnesení č. RM 13 19 60 04
Rada města projednala žádost Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín o.z. o poskytnutí
účelového finančního daru ve výši 40 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí účelového finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s. - Nemocnici Děčín,
o.z. ve výši 40 tis. Kč,
2. o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu v předloženém znění,
3. o pověření primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 19 60 05
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 171/2013 tj. snížení výdajů § 3513 – lékařská služba první pomoci
o 40 tis. Kč a navýšení § 3522 – ostatní nemocnice o 40 tis. Kč na poskytnutí účelového
finančního daru.
Usnesení č. RM 13 19 60 06
Rada města projednala návrh na výkup části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 666 v k. ú. Děčín o výměře cca 25 m 2,
upřesněné dle geometrického plánu, od manželů T. a Z. T. za cenu 600 Kč/m2 + ostatní náklady,
do majetku statutárního města Děčín.

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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