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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 1. schůze rady města konané dne 15. ledna 2013

Usnesení č. RM 13 01 29 01
Rada města projednala Program prevence kriminality na rok 2013 a
schvaluje
Program prevence kriminality na rok 2013.
Usnesení č. RM 13 01 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady města č. RM 09 18 50 02 – tajemník ve spolupráci s odborem
ekonomickým a ostatními věcně příslušnými útvary – další kontrola v 12/2013.
Usnesení č. RM 13 01 30 02
Rada města projednala návrh na revokaci části usnesení rady města č. RM 12 20 50 04 ze dne
12.12.2012 a žádost města Benešov nad Ploučnicí o bezúplatný převod hasičského vozidla CAS
25 Š706 RTHP, rz DC 72-49 do vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí a
schvaluje
revokaci doporučující části usnesení rady města č. RM 12 20 50 04 ze dne 12.12.2012 v plném
znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP,
rz DC 72-49, z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí
a smlouvu o bezúplatném převodu předmětného vozidla, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. RM 13 01 31 01
Rada města projednala návrh na prodej movitého majetku dle přílohy č. 1, 2 a tento

schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem kupní smlouvy ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 31 02
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod nábytku formou daru z vlastnictví
statutárního města Děčín do vlastnictví Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Sojčáci a
schvaluje
bezúplatný převod nábytku do 20 tis. Kč, vše dle tabulky uvedené v příloze materiálu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem darovacích smluv.
Usnesení č. RM 13 01 34 01
Rada města projednala předložený materiál týkající se problematiky stavu skalního masivu
na Stoliční hoře a
schvaluje
v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) Směrnice statutárního města a magistrátu města Děčín č. 5 - 5
„K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ výjimku z obecného postupu při zadávání
veřejné zakázky na monitoring tohoto skalního masivu.
Usnesení č. RM 13 01 34 02
Rada města projednala žádost o uzavření nových nájemních smluv mezi
1. Lesním úřadem Děčín, příspěvkovou organizací, se sídlem Bynovská 74/20, 405 02
Děčín XXI a A. N.,
2. Lesním úřadem Děčín, příspěvkovou organizací, se sídlem Bynovská 74/20, 405 02
Děčín XXI a J. H. a
schvaluje
uzavření nových nájemních smluv v rozsahu dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 13 01 36 01
Rada města projednala rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu MŠ
Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. přípravu projektu k podpisu smlouvy o dotaci,
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2. zajištění předfinancování projektu v předpokládané výši 8.284.000,00 Kč vč. DPH
(tj. 100 % celkových nákladů) a
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
6.269.350,00 Kč (tj. 75,6 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů).
Usnesení č. RM 13 01 36 02
Rada města projednala informaci o postupu prací na projektu Regenerace veřejného prostranství
panelového sídliště Děčín - Březiny a tuto
bere na vědomí
s tím, že příprava na realizaci záměru Regenerace části sídliště Děčín - Březiny v roce 2013 byla
pozastavena na základě projednání Studie dopravního řešení sídliště Děčín - Březiny
s veřejností, která s řešením parkování nesouhlasila a
pověřuje
vedoucího odboru rozvoje vést dále jednání s pracovní skupinou „Březiny“ pro nalezení
optimálního řešení regenerace sídliště, zejména problematiky parkování.
Usnesení č. RM 13 01 36 03
Rada města projednala informaci o projektu „Děčín – Krásný Studenec, snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení“ a
schvaluje
realizaci záměru.
Usnesení č. RM 13 01 36 04
Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Poskytování právních
služeb pro statutární město Děčín“, s předpokládanou hodnotou 8.500.000,00 Kč bez DPH, a
schvaluje
 Druh zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení.
 Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.
 Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy 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:
František Pelant (ČSSD)
náhradník: Pavel Sinko
Hynek Plachý (VPM)

náhradník: Ing. Vlastimil Pažourek

RSDr. Jaroslav Horák (KSČM)

náhradník: Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

3

MUDr. Antonín Zamykal (Severočeši)

náhradník: Jaroslav Škoda

Miloš Röhrich (TOP 09)

náhradník: Mgr. Milan Rosenkranc

Ivan Vepřek (ODS)

náhradník: Ing. Rostislav Donát

Ing. Josef Štejnar – OT

náhradník: JUDr. Vlastimil Doutnáč - OT

Ing. Věra Havlová – OR

Miroslav Šašek – OR

Barbora Stožická - OR

Petra Šivrová - OR

Elektronické otevírání obálek proběhne ve středu 18.03.2013 ve 13.00 hod. v budově Magistrátu
města Děčín.
Usnesení č. RM 13 01 37 01
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 12 20 37 06 ze dne 04.12.2012, týkající se
účinnosti pronájmu nebytových prostor o ploše 76,50 m2 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX
ve smyslu změny textu z původního „ …s účinností od 01.02.2013“ na nový „ s účinností
od 01.01.2013“.
Usnesení č. RM 13 01 37 02
Rada města projednala žádost o prodloužení trvání plochy pro tvorbu legálního graffiti v ulici
Benešovská - podchod a
schvaluje
prodloužení trvání plochy pro tvorbu legálního graffiti v ulici Benešovská - podchod.
Usnesení č. RM 13 01 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 3415 – ostatní plocha v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky přes výše uvedený pozemek, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 01 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a
rozhodla
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zatížit část pozemku p. p. č. 1660/1 – trv. tr. porost v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva
uložení vedení, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedený pozemek, pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 01 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 2959 – ostatní plocha, část pozemku p. p. č. 2970 – ostatní
plocha vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení, oprav a rekonstrukce
kanalizace a vodovodu přes výše uvedené pozemky, pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na zatížení části pozemku p. p. č.
2959 – ostatní plocha, části pozemku p. p. č. 2970 – ostatní plocha vše v k. ú. Děčín
věcným břemenem práva uložení vedení kanalizace a vodovodu přes výše uvedené
pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě – Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 01 37 06
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Dolní Žleb
a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 233/3 o výměře 220 m2 v k. ú. Dolní Žleb,
s panem P. D.
Usnesení č. RM 13 01 37 07
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 2637 o výměře 5 313 m2 v k. ú. Děčín pro Kynologické sdružení TART
CZ 2001 se sídlem Sázavská 16, Praha 2, IČ 26540258, za cenu 5.313 Kč/rok, na dobu neurčitou
pro pracovní, služební, záchranářskou a sportovní kynologickou činnost.
Usnesení č. RM 13 01 37 08
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 634/1 o výměře 244 m2 a části pozemku p. č. 1329 o výměře cca 269 m2
v k. ú. Prostřední Žleb, pro P. P. za cenu 2.052 Kč/rok, na zahradu a zázemí k domu, na dobu
neurčitou.
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Usnesení č. RM 13 01 37 09
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 634/1 o výměře 244 m2
a pozemek p. č. 1329 o výměře 424 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 01 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem a výkup pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 555/2 o výměře 377 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem pozemku ČR – SŽDC Praha a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 555/2 o výměře 377 m2 v k. ú. Prostřední
Žleb.
Usnesení č. RM 13 01 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 596 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 13 01 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 800/7 o výměře 64 m2
v k. ú. Loubí u Děčína.
Usnesení č. RM 13 01 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 901 v k. ú. Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 01 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 234/2 v k. ú. Děčín a rozhodnutí
odkládá.
6

Usnesení č. RM 13 01 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 338 o výměře 131 m2 a části pozemku
p. č. 423/6 o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 146-228/2012 nově označený jako
pozemek p. č. 338 o výměře 146 m2, a části pozemku p. č. 800/2 o výměře 205 m2 a části
pozemku p. č. 803 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 146-228/2012 nově označený
jako pozemek p. č. 800/2 o výměře 258 m2, vše v k. ú. Loubí u Děčína se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní M. Š. za cenu 121.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 01 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 723/10 o výměře 52 m2 v k. ú. Prostřední Žleb
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele B. a I. Š. za cenu 15.600,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 01 37 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 152 o výměře 95 m2 a pozemku p. č. 920/2
o výměře 577 m2 v k. ú. Březiny u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana P. N.
a paní Š. E. za cenu 230.100,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 01 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p. č. 786/6 v k. ú. Březiny u Děčína
a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 01 37 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
doporučuje
schválit prodej pozemku p. č. 20/3 o výměře 24 m2, v k. ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro paní A. M. za cenu 4.800,00 Kč + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 13 01 37 20
Rada města projednala v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění Ing. Josefa VLKA – ATELIER
PŘÍPEŘ (IČ: 40214044), Drážďanská 23, Děčín XVI, k vykonávání inženýrské činnosti
za účelem získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků
pro stavbu: „Územní studie na zástavbu rodinnými domy na p. p. č. 460/1 a 460/6,
v k. ú. Podmokly, komunikace a inženýrské sítě“ a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 01 37 21
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 2813/1 o výměře cca 360 m2
v k. ú. Děčín, s panem J. Ch. dohodou ke dni 31.12.2012.
Usnesení č. RM 13 01 37 22
Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu na pronájem části pozemku
v k. ú. Podmokly a po doplnění
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku p. č. 1028/3 v k. ú. Podmokly o výměře 26 m2,
s paní M. M. dohodou ke dni 31.12.2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výkup drobné stavby (plechové garáže) umístěné na p. č. 1028/3
v k. ú. Podmokly do majetku města od paní M. M. za cenu 5.000,00 Kč s tím, že stavba bude
odstraněna na náklady kupujícího.
Usnesení č. RM 13 01 37 23
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 18 37 06 ze dne 06.11.2012, týkající se pronájmu částí
pozemků p. č. 1002 a 1009/1 v k. ú. Děčín, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 01 37 24
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
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revokaci usnesení rady města č. RM 12 15 37 19 ze dne 18.09.2012, týkající se pronájmu části
pozemku p. č. 456 v k. ú. Loubí u Děčína, v plném znění.
Usnesení č. RM 13 01 37 25
Rada města projednala informace o dalším postupu při nakládání s kosterními ostatky ze
středověkého hřbitova na Mariánské louce a žádost Děčínsko-podmokelské vlastivědné
společnosti týkající se zplnomocnění při pietním uložení ostatků a
bere na vědomí
informaci a dalším postupu při nakládání s kosterními ostatky a
souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření dohodu o plné
moci mezi statutárním městem Děčín a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností,
občanským sdružením Děčín, k organizaci pietního uložení kosterních ostatků dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 37 26
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo o provedení vyúčtování služeb za rok 2012 a
schvaluje
Smlouvu o dílo o provedení vyúčtování služeb za rok 2012 v předloženém znění a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 01 37 27
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměru a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu Dlouhá Jízda č. p. 1253,
Děčín I, o celkové ploše 388 m², za účelem provozování restaurace, za nájemné dle “Zásad” +
úhrada nákladů za služby, na dobu určitou 10 let za podmínky vybavení prostor restaurace
na vlastní náklady.
Usnesení č. RM 13 01 37 28
Rada města projednala návrh dodatku č. 6 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné
ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 a
schvaluje
9

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu
městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 – 2018 v souladu s usnesením rady města
č. RM 12 20 50 13 ze dne 04.12.2012 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín k podpisu dodatku č. 6 ke smlouvě.
Usnesení č. RM 13 01 38 01
Rada města projednala žádost o udělení výjimky na bezplatné parkovací karty organizace CSS
Děčín, p.o., zajišťující terénní pečovatelskou službu na území města Děčín a
rozhodla
o udělení výjimky na vydání bezplatných parkovacích karet pro 5 vozidel organizace CSS Děčín
p.o. dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 38 02
Rada města projednala žádost o udělení výjimky na bezplatné parkovací karty organizace
Agentura domácí péče ANNA, zajišťující terénní pečovatelskou službu na území města Děčín a
rozhodla
o neudělení výjimky na vydání bezplatných parkovacích karet pro 10 vozidel organizace
Agentura domácí péče ANNA Děčín dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 38 03
Rada města projednala žádost o udělení výjimky na bezplatné parkovací karty organizace
Komplexní domácí péče a odlehčovací služby Valerie Machová, zajišťující terénní odlehčovací
službu na území města Děčín a
rozhodla
o neudělení výjimky na vydání bezplatných parkovacích karet pro 2 vozidla organizace
Komplexní domácí péče a odlehčovací služby Valerie Machová dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 38 04
Rada města projednala informaci o změně složení manažerského týmu procesu komunitního
plánování sociálních služeb a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 01 38 05
Rada města projednala žádost o předchozí souhlas zřizovatele s pořízením majetku organizace
CSS Děčín, p.o. a
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schvaluje
pořízení průmyslového žehliče (mandlu) a uvolnění investičního fondu v maximální výši
150 tis. Kč dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 13 01 39 01
Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace, a
stanovuje
plat paní Miluši Procházkové, ředitelky Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková
organizace, podle důvodové zprávy s účinností od 01.02.2013.
Usnesení č. RM 13 01 39 02
Rada města projednala předložený materiál a
potvrzuje
Mgr. Jaroslava Hamerského na vedoucím pracovním místě ředitele Mateřské školy
Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace s účinností od 01.03.2013 na období 6 let.
Usnesení č. RM 13 01 39 03
Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace Pedagogickému centru Ústí nad Labem,
o. p. s., IČ 254 974 05, se sídlem Pionýrů 2806, 434 01 Most a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. RM 13 01 39 04
Rada města projednala informaci o nutnosti řešení havarijního stavu podlahové krytiny
tělocvičny ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o. a tuto
bere na vědomí
a
souhlasí
s neprodleným zahájením opravy podlahové krytiny příspěvkovou organizací s tím, že
financování opravy bude navrženo finančně krýt ze zdrojů hospodaření statutárního města Děčín
roku 2012.
Usnesení č. RM 13 01 39 05
Rada města projednala záměr příspěvkové organizace Městského divadla Děčín, Teplická 75,
Děčín IV, IČ 673692 odhlučnění prostor Hudebního klubu Le Garage Noir a
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schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města
pro akci „Stavební úpravy v rámci změny užívání v části stavby objektu Kino Sněžník,
Podmokelská 24, Děčín IV, 405 02 – prostory Hudebního klubu Le Garage Noir“ dle důvodové
zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 39 06
Rada města projednala žádost o změnu limitu mzdových prostředků u řízené příspěvkové
organizace Děčínská sportovní, Oblouková 1400/6, Děčín, IČ 75107350 v rámci schválené
hmotné zainteresovanosti na rok 2012 a
schvaluje
tuto změnu ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace statutárního
města Děčín na rok 2012 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 01 39 07
Rada města projednala návrhy smluv o poskytnutí dotací na sportovní činnost určené pro
sportovní kluby BK Děčín, s.r.o., HC Děčín, o.s., FK Junior Děčín a TJ Doprava Děčín pro rok
2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací pro rok 2013
v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 01 39 08
Rada města projednala návrh smluv o poskytnutí dotací na provoz fotbalového stadionu
a sportovního areálu Máchovka pro FK Junior Děčín, na provoz zimního stadionu pro HC Děčín,
o. s. a na provoz sportovní haly Maroldova pro BK Děčín, s.r.o. v roce 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 01 39 09
Rada města projednala žádost sportovců o poskytnutí bezplatné permanentní vstupenky
do Plavecké haly Děčín, kterou provozuje příspěvková organizace města Děčínská sportovní
a rozhodnutí
odkládá.
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Usnesení č. RM 13 01 39 10
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského domu
Střelnice pro nájemce v roce 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 01 50 01
Rada města projednala obsah statutu sociálního fondu statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Statut sociálního fondu statutárního města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 13 01 50 02
Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2406 o výměře 5 677 m2, p. č. 2408/1
o výměře 27 414 m2 a část p. č. 2408/2 o výměře cca 12 000 m2 vše v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 13 01 50 03
Rada města projednala plán slavnostních obřadů na II. pololetí roku 2013 a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 13 01 50 04
Rada města projednala prezentaci statutárního města Děčín na mezinárodním veletrhu
investičních příležitostí URBIS INVEST v Brně ve dnech 23.04.2013 – 26.04.2013 a
schvaluje
1. účast statutárního města Děčín na veletrhu URBIS INVEST,
2. úhradu části plochy výstavního stánku v hodnotě 50.000,00 Kč vč. DPH a
3. úhradu ostatních výdajů do výše 80.000,00 Kč vč. DPH.
Usnesení č. RM 13 01 50 05
Rada města projednala informaci o obdrženém dopise J. D. B. a návrh postupu k zajištění
právních služeb pro statutární město Děčín v rámci řešení autorských práv J. D. B.
k architektonickému a urbanistickému dílu pod názvem “Revitalizace parku na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých zahrad“ a tuto informaci
bere na vědomí
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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 pro advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.,
advokátní kancelář,
2. poskytování právních služeb pro statutární město Děčín advokátní kanceláří Jansa,
Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., jednající JUDr. Lukáš Jansa - společník, se sídlem
Sokola Tůmy 743/16, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ: 268 33 379, v rozsahu
a za podmínek dle přiložené Smlouvy o poskytování právních služeb a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Smlouvy o poskytování právních
služeb dle přílohy.
Usnesení č. RM 13 01 50 06
Rada města projednala informaci o spolupráci statutárního města Děčín v projektu „Sociálně
odpovědné municipality (2020)“, tuto spolupráci
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Potvrzení záměru o spolupráci
na projektu.
Usnesení č. RM 13 01 50 07
Rada města projednala návrh programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 31. ledna 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 01 50 08
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 200/2012 – č. RO 216/2012 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2012 o 2.693 tis. Kč a zvýšení výdajů o 2.693 tis. Kč.
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Usnesení č. RM 13 01 60 01
Rada města přezkoumala žádost uchazeče Děčínské stavby s.r.o., IČ: 48266973,
Družstevní 7/300, 405 02 Děčín X, ze dne 10.01.2013 o dodatečnou informaci k veřejné zakázce:
„Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část, a
rozhodla
že žádost o dodatečnou informaci svým obsahem spíše odpovídá podané námitce ve smyslu
platného zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, proti zadávacím podmínkám veřejné
zakázky a této námitce vyhovuje.
Usnesení č. RM 13 01 60 02
Rada města přezkoumala námitky uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., IČ: 27195783,
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, ze dne 10.01.2013, proti zadávací dokumentaci na předmět
veřejné zakázky: „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad –
2. část“ a
rozhodla
1. námitkám č. 1 a 2 – vyhovět
2. námitky č. 3, 4, 5 a 6 svým obsahem neodpovídají námitkám podaným ve smyslu
platného zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, stěžovateli bude odpovězeno
formou dodatečných informací k vyhlášené veřejné zakázce.
Usnesení č. RM 13 01 60 03
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část" - úprava zadávací dokumentace a
schvaluje
provedení úprav v zadávací dokumentaci včetně prodloužení termínu pro podání nabídek.

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

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
v zastoupení za nepřítomného
primátora Františka Pelanta
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