Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 20B. schůze rady města konané dne 17. prosince 2013

Usnesení č. RM 13 20B 29 01
Rada města projednala žádost firmy Jabor pro, s.r.o., Folknářská 21, Děčín 2, o užití znaku města
Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města na propagačních materiálech českého reprezentanta ve skikrossu Tomáše
Krause.
Usnesení č. RM 13 20B 30 01
Rada města projednala návrh postupu k zajištění právních služeb pro statutární město Děčín
od 01.01.2014 do 30.06.2014 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 01.01.2014 do 30.06.2014 dle důvodové zprávy,
2. poskytování právních služeb pro statutární město Děčín v období od 01.01.2014
do 30.06.2014, 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 20B 30 02
Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu
města Děčín a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
ruší

1. oddělení správních agend a matriky u odboru správních činností a obecní živnostenský
úřad
2. oddělení obecní živnostenský úřad u odboru správních činností a obecní živnostenský
úřad
3. oddělení krizového řízení u odboru tajemník
zřizuje
1. oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad u odboru správních
činností a obecní živnostenský úřad
2. krizové řízení v útvaru primátora
mění
u odboru rozvoje magistrátu města
dosavadní název oddělení realizace staveb na nový název oddělení přípravy a realizace staveb
schvaluje
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle přílohy tohoto
usnesení, a to s účinností od 01.01.2014.
Usnesení č. RM 13 20B 30 03
Rada města projednala personální zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí a personální
zabezpečení realizace projektu SMO ČR a
rozhodla
1. o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených
do Magistrátu města Děčín o 2 zaměstnance od 01.01.2014 na dobu neurčitou,
2. o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města zařazených do Magistrátu
města Děčín o 4 zaměstnance od 01.01.2014, a to po dobu trvání projektu SMO ČR.
Usnesení č. RM 13 20B 31 01
Rada města projednala návrh na obnovu vozového parku a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 13 20 50 10 ze dne 03.12.2013 v bodě č. 2,
2. koupi dvou služebních vozidel Škoda Rapid dle nabídky formou platby v hotovosti a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem kupní smlouvy ve smyslu
důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 20B 31 02
Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a
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schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 230/2013, tj. snížení výdajů § 6171 – činnost místní správy – provoz
správy o 610 tis. Kč a navýšení výdajů § 6171 – nákup 2 služebních vozidel – kap. část
o 610 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 20B 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 194/2013 – č. RO 226/2013 a č. RO 229/2013 dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení příjmů roku 2013 o 25.893 tis. Kč a zvýšení výdajů o 13.667 tis. Kč a snížení
financování o 12.226 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 20B 36 01
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. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění (byla doručena pouze jedna nabídka).
Usnesení č. RM 13 20B 36 02
Rada města projednala přípravu projektu na opravu splaškové kanalizace v lokalitě Horní Žleb
poničené při povodni v červnu 2013 a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR ve výši 80 % z předpokládaného
objemu uznatelných nákladů 720 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 595 tis. Kč), tj. 576 tis. Kč
vč. DPH (bez DPH 476 tis. Kč) a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
144 tis. Kč vč. DPH (bez DPH 119 tis. Kč), (tj. 20 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o dotaci a dalších podkladů souvisejících se
získáním dotace.
Usnesení č. RM 13 20B 36 03
Rada města projednala přípravu projektu Realizace nové autobusové čekárny na p. p. č. 799/6
v k. ú. Loubí na místě původní, poničené při červnové povodni v roce 2013 a
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schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 90 %
z předpokládaného objemu uznatelných nákladů 196.670,00 Kč vč. DPH (bez DPH
162.537,00 Kč), tj. 177.003,00 Kč vč. DPH (bez DPH 146.283,00 Kč) a
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
19.667,00 Kč vč. DPH (bez DPH 16.254,00 Kč), (tj. 10 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem žádosti o dotaci a dalších podkladů souvisejících se
získáním dotace.
Usnesení č. RM 13 20B 36 04
Rada města projednala návrh smlouvy č.: Z_S14_12_8120041039 o uzavření budoucí smlouvy
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ke které dojde
v rámci akce „Stavební úpravy nového připojení průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy č.: Z_S14_12_8120041039 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy č.:
Z_S14_12_8120041039 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie.
Usnesení č. RM 13 20B 36 05
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2013_00039-1, ke které dojde v rámci akce „Stavební úpravy nového připojení
průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00039-1 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00039-1.
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Usnesení č. RM 13 20B 36 06
Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. UL 2013_00039-2, ke které dojde v rámci akce „Stavební úpravy nového připojení
průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00039-2 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. UL 2013_00039-2.
Usnesení č. RM 13 20B 36 07
Rada města projednala návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, ke které dojde v rámci akce „Stavební úpravy nového připojení
průmyslové zóny – ul. Krokova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.
Usnesení č. RM 13 20B 36 08
Rada města projednala návrh smlouvy o přeložce vodovodu DN100 a úhradě nákladů s ní
souvisejících, ke které dojde v rámci akce „Stavební úpravy nového připojení průmyslové zóny –
ul. Krokova, Děčín“ a
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce vodovodu DN100 a úhradě nákladů sní souvisejících a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín, Františka Pelanta, podpisem smlouvy o přeložce vodovodu
DN100 a úhradě nákladů s ní souvisejících.
Usnesení č. RM 13 20B 36 09
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka elektrické
energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“, a
schvaluje
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1. Smlouvu centrálního zadavatele (§ 3 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění) výše uvedené
veřejné zakázky.
2. Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
3. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena, hodnocení prostřednictvím
elektronické aukce.
4. Zadávací podmínky 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:
Mojmír Skala - člen ZM (ČSSD)
náhradník: Pavel Sinko
Hynek Plachý - člen ZM (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek

RSDr. Jaroslav Horák - člen ZM (KSČM)

náhradník: doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

MUDr. Antonín Zamykal - člen ZM (Severočeši) náhradník: Jaroslav Škoda
Miloš Röhrich - (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc

Ivan Vepřek - člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát

Ing. Věra Havlová - OR

náhradník: Jitka Jarošová - OR

Petra Šivrová - OR

náhradník: Barbora Hercíková - OR

Ing. Tomáš Martinček - OMH

náhradník: Lada Kolářová

Usnesení č. RM 13 20B 37 01
Rada města projednala informaci o úhradě nájemného za pronájem pozemků p. č. 964/1 a p. č.
965/5 v k. ú. Podmokly a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 20B 37 02
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 408/5 o výměře
117 m2 a p. č. 408/4 o výměře 349 m2 v k. ú. Děčín - Staré Město.
Usnesení č. RM 13 20B 37 03
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3617 o výměře 1 320 m2 v k. ú.
Podmokly.
Usnesení č. RM 13 20B 39 01
Rada města projednala informaci o záměru realizace a odměnu zpracovatele žádosti o dotaci
“Zvyšování kvality ve vzdělávání” z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost,
tuto bere na vědomí a
schvaluje
záměr realizace a odměnu zpracovatele projektu “Zvyšování kvality ve vzdělávání” z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a
jmenuje
garantem projektu Mgr. Hanu Cermonovou.

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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