Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 13C schůze rady města konané dne 6. srpna 2019

Usnesení č. RM 19 13C 29 01
Rada města projednala návrh na nominaci členů za statutární město Děčín do odborných
komisí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky a
navrhuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů za statutární město Děčín do odborných komisí Předsednictva Svazu
měst a obcí České republiky tyto členy:
Bezpečnostní komise: Václav Němeček, náměstek primátora pro prevenci kriminality
Dopravní komise: Ing. Jiří Aster, předseda představenstva Okresní hospodářské komory
Děčín
Finanční komise: Ing. Jiří Anděl, CSc., náměstek primátora pro ekonomiku, finance
a majetek
Komise pro informatiku: Ing. Tomáš Kejzlar, vedoucí oddělení informačních technologií
Magistrátu města Děčín
Legislativní komise: Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín.
Usnesení č. RM 19 13C 36 01
Rada města projednala problematiku sběru kovových odpadů a zajištění příslušných nádob
a v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/0085/OR - Nakládání s odpady, se zhotovitelem
Marius Pedersen a.s., který řeší rozšíření stávajících stanovišť tříděného odpadu o 10 ks
šedých kontejnerů. V částce 240,00 Kč bez DPH za kus (v částce měsíční pronájem
a předpokládaný výsyp).
Usnesení č. RM 19 13C 37 01
Rada města projednala žádost společnosti Cliff, s.r.o. o umístění streetballových košů
na pozemcích v k. ú. Děčín a informace k této žádosti a
bere na vědomí
žádost spol. Cliff s r.o. a předložené informace.

Usnesení č. RM 19 13C 39 01
Rada města projednala návrh na změnu místa poskytovaného základního vzdělávání
pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení u ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková
organizace a
schvaluje
rozšíření místa poskytovaného základního
Klostermannova 869/74 s kapacitou 48 žáků.

vzdělávání do budovy ŠD Děčín VI,

Usnesení č. RM 19 13C 39 02
Rada města projednala žádost ředitelky Zámku Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá jízda
1254, Děčín, IČ 00078867 o financování dokončení restaurátorských prací v Čajovém
pavilonu v jižních zahradách zámku a o udělení výjimky z obecného postupu Směrnice č. 5-7
k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
schvaluje
1. realizaci akce z vlastních zdrojů města a příspěvkové organizace,
2. poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000,00 Kč příspěvkové organizaci Zámek
Děčín, p. o. z kapitoly odboru školství a kultury, § 3322 obnova kulturních památek,
3. udělení výjimky z obecného postupu Směrnice č. 5-7 k pořizování služeb, materiálu
a majetku města, dle článku 7, odst. 1, písm. d) v ostatních mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele na výběr dodavatele restaurátorských prací a
4. provedení restaurátorských prací panem MgA. Jakubem Kándlem.

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

Jaroslav Hrouda v. r.
primátor
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