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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1A. schůze rady města konané dne 29. ledna 2013

Usnesení č. RM 13 01A 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 1/2013 – č. RO 4/2013 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 13 01A 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 217/2012 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází ke změně
celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 13 01A 36 01
Rada města projednala dodatečné informace k veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Děčín IIIStaré Město, veřejné prostranství - 2. část" a
schvaluje
 prodloužení termínu pro podání nabídek do středy 13.02.2013,
 možnost použití poskytnutí záruky za kvalitu díla nejen prostřednictvím bianco směnky
ale i bankovní záruky.
Usnesení č. RM 13 01A 36 02
Rada města projednala soutěžní podmínky a zadání veřejné urbanistické soutěže o návrh řešení
obnovy historické části Podmokel a po úpravě
schvaluje

1. druh zadávacího řízení - soutěž o návrh,
2. soutěžní podmínky a zadání,
3. financování soutěže o návrh dle důvodové zprávy a
jmenuje
závislé, nezávislé členy poroty, náhradníky, sekretáře soutěže, přezkušovatele soutěžních návrhů
a jejich zástupce ve složení:
Řádní členové poroty závislí
Ing. Valdemar Grešík
Ing. arch. Eva Cerhová
Řádní členové poroty nezávislí

Náhradníci poroty závislí
Mgr. Otto Chmelík
Náhradníci poroty nezávislí

doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. Et Ing. Tomáš Jiránek

Ing. arch. Jan Aulík

Ing. arch. Rudolf Wiszczor
Přezkušovatel soutěžních návrhů

Zástupce

Ing. Tereza Mancová

Ing. Věra Havlová

Sekretář soutěže

Zástupce

Ing. Věra Havlová

Ing. Tereza Mancová

Usnesení č. RM 13 01A 36 03
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předměty veřejných zakázek vyhlašovaných
v rámci projektu Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“
a
schvaluje
u předmětu veřejné zakázky: „Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně záchranářských
nosítek“
1. Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení,
2. Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena,
3. Zadávací dokumentaci a její překlad do anglického jazyka tak, aby byl rozšířen okruh
možných uchazečů
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:
Ing. Věra Havlová – OR

náhradník: Petra Šivrová - OR

Miroslav Šašek - OR

náhradník: Barbora Stožická - OR
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DiS. Richard Musil – odd. krizového řízení

náhradník: Ing. Radek Tuhý - odd. krizového řízení

Mgr. Milan Rosenkranc – člen ZM (TOP 09) náhradník: Miloš Röhrich (TOP 09)
MUDr. Antonín
(Severočeši)

Zamykal

-

člen

ZM náhradník: Ing. Robert Poskočil - člen ZM
(Severočeši)

Pavel Sinko – člen ZM (ČSSD)

náhradník: Mojmír Skala – člen ZM (ČSSD)

Ing. Vlastimil Pažourek – člen ZM (VPM)

náhradník: Ing. Valdemar Grešík (VPM)

Ing. Rostislav Donát – člen ZM (ODS)

náhradník: Ing. Vladislav Raška - člen ZM (ODS)

Vlastimil Lhoták – člen ZM (KSČM)

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

Usnesení č. RM 13 01A 36 04
Rada města projednala informaci o účasti osob na konferenci k projektu „Podporou trhu práce
k vyšší atraktivitě regionu Děčínska“ a jejich účast
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 01A 39 01
Rada města projednala žádosti příspěvkových organizací na úseku školství o schválení podání
projektů se spoluúčastí hrazenou ze schváleného příspěvku na rok 2013 a
souhlasí
s podáním projektů dle důvodové zprávy.

Mgr. Hana C e r m o n o v á v . r .
2. náměstkyně primátora

Ing. Vlastimil P a ž o u r e k v . r .
uvolněný člen rady města

v zastoupení za nepřítomného
primátora Františka Pelanta
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