Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 13B schůze rady města konané dne 23. července 2019

Usnesení č. RM 19 13B 29 01
Rada města projednala návrh na vyslání primátora města na zahraniční pracovní cestu a
souhlasí
s vysláním primátora města Jaroslava Hroudy na zahraniční pracovní cestu do Litevské
republiky a Polské republiky ve dnech 01. - 04.08.2019.
Usnesení č. RM 19 13B 31 01
Rada města projednala návrh na prodej starší výpočetní techniky a
schvaluje
1. prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví statutárního města Děčín do vlastnictví
Ing. Renátě Grešíkové dle přílohy č.1,
2. kupní smlouvu na prodej starší výpočetní techniky dle přílohy č. 3.
Usnesení č. RM 19 13B 31 02
Rada města projednala návrh na nákup kancelářského nábytku pro odbor sociálních věcí
a zdravotnictví a
schvaluje
1. nákup kancelářského nábytku pro odbor sociálních věcí,
2. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku
města v platném znění a dodání nábytku firmou Daitl Vladimír-kancelářský nábytek, IČO
10455787 za částku 191.672,58 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 19 13B 31 03
Rada města projednala návrh Směrnice č.19-6 Provoz autodopravy a
schvaluje
Směrnici č.19-6 Provoz autodopravy.
Usnesení č. RM 19 13B 36 01
Rada města projednala problematiku vozového parku Magistrátu města Děčín - „Pořízení
dvou CNG vozidel“ a
schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení dvou CNG vozidel“ do Národního programu
Životní prostředí,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
935.540,00 Kč vč. DPH (814.496,00 Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v roce 2019
v předpokládané výši 1.035.540,00 Kč vč. DPH (855.818,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 19 13B 36 02
Rada města projednala problematiku vozového parku Magistrátu města Děčín - „Pronájem
elektromobilu a pořízení dobíjecí stanice“ a
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Pronájem elektromobilu a pořízení dobíjecí stanice“
do Národního programu Životní prostředí,
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši
332.560,00 Kč vč. DPH (274.843,00 Kč bez DPH),
3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši
554.267,00 Kč vč. DPH (458.072,00 Kč bez DPH).
Usnesení č. RM 19 13B 36 03
Rada města projednala problematiku veřejné zakázky „Chodníky a veřejné osvětlení podél
silnice I/13 - I. etapa“ a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. RM 19 12 36 11 ze dne 25.06.2019 a to v bodě 2 - zadání
shora uvedené veřejné zakázky druhému v pořadí a
rozhodla
o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Usnesení č. RM 19 13B 36 04
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce venkovní areál. kanal. a nová kanal. příp. pro
SD Střelnice“ a
rozhodla
1. pro nesplnění technických a profesních kvalifikačních předpokladů o vyloučení účastníka
Druhá severočeská stavební spol. s r.o., IČO 44223242, se sídlem Perštejn 300, 43163
Perštejn;
2. o zadání této veřejné zakázky účastníkovi, který získal v rámci hodnocení nejvyšší počet
bodů (hodnotící kritéria 70 % cena, 10 % termín realizace, 20 % kvalita účastníka).
Nabídka účastníka RAVEK s.r.o., IČO 25432141, se sídlem Textilní 191/1, Ústí nad
Labem, za kterou získal 97,41 bodů, obsahovala nabídkovou cenu ve výši 5 786 934,07
Kč bez DPH a termín realizace 170 dnů.
Usnesení č. RM 19 13B 36 05
Rada města projednala zprávu komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Míru, Děčín XXXII výměna zdravotních zařízení“ a
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rozhodla
o zadání této veřejné zakázky účastníkovi, který získal v rámci hodnocení nejvyšší počet
bodů (hodnotící kritéria 70 % cena, 15 % termín realizace (z toho 40 % první etapa a 60 %
druhá etapa), 15 % kvalita účastníka). Nabídka účastníka ULIMEX, spol. s r.o.
IČO 14864878, se sídlem Masarykova 94/209, Ústí nad Labem, za kterou získal 100 bodů,
obsahovala nabídkovou cenu ve výši 5 814 007,35 Kč bez DPH a termín realizace 95 dnů
na první etapu a 54 dnů na etapu druhou.
Usnesení č. RM 19 13B 37 01
Rada města projednala žádost o zveřejnění záměru a
schvaluje
1. revokaci usnesení č. RM 19 12 37 18 ze dne 25.6.2019 v plném znění, z důvodu nových
skutečností,
2. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku
statutárního města Děčín čl. 4, z důvodu stanovení vyššího nájemného,
3. zveřejnění záměru města pronajmout dva nebytové prostory o celkové výměře 191,98 m2
v objektu Kina Sněžník, Podmokelská č. p. 1070, Děčín IV - Podmokly, za účelem
kinokavárny (31 m2 - z toho bar 23 m2, zázemí pro zaměstnance 8 m2) a baru (160,98 m2
– z toho bar 64,65 m2, soc. zařízení 12,36 m2, chodba 12,97 m2, sklad 71 m2), na dobu
neurčitou, za cenu 15.000,00 Kč/měsíc + úhrada nákladů za služby, za podmínek:
- spotřeba elektřiny, vody a tepla bude fakturována čtvrtletně na základě skutečné
spotřeby,
- provozovny nelze pronajmout odděleně, prostory budou provozovány jedním
nájemcem,
- v jednom z prostorů bude otevřena kinokavárna kina,
- kinokavárna bude otevřena v době provozu kina minimálně od úterý do neděle vždy
od 16:30 – 20:00 hod a bude zajišťovat servis ke všem přestávkám alternativního
a dalšího speciálního programu kina (zahájení festivalu, filmový brunch atd.),
- nájemce bude mít otevřeno při akcích a koncertech hudebního klubu hodinu před
plánovaným začátkem představení v klubu,
- součástí pronájmu nebude stánek s prodejem popcornu a nápojů na kinosál,
- pronájem zahrnuje i částečné vybavení: chladící vitríny, stoly, židle, audiotechniku,
atp.,
- nájemce si provozovny na vlastní náklady dovybaví,
- zájemce předloží koncept fungování provozoven a popis předchozích zkušeností
z oboru.
Usnesení č. RM 19 13B 42 01
Rada města projednala návrh na zavedení linky č. 515 218 městské autobusové dopravy a
schvaluje
zavedení linky č. 515 218 městské autobusové dopravy Horní Oldřichov - Na Vyhlídce.
Usnesení č. RM 19 13B 42 02
Rada města
souhlasí
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s realizací stavby výměna stávající dešťové kanalizace ul. Tyršova, Děčín I, v úseku mezi
objekty čp. 1095 - 1069 ul. Tyršova, Děčín I a
schvaluje
výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu a majetku
pro budoucího zhotovitele DC Avex s.r.o., Skalice u České Lípy, IČO: 61535231 na akci
výměna stávající dešťové kanalizace ul. Tyršova, Děčín I, v úseku mezi objekty čp. 1095 1069 ul. Tyršova, Děčín I, ve výši dle rozpočtu 468.523,00 Kč bez DPH.

Ing. Vladislav Raška v.r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj

Jaroslav Hrouda v.r.
primátor
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