Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 8A. schůze rady města konané dne 4. května 2021

Usnesení č. RM 21 08A 36 01
Rada města projednala výsledek elektronické aukce k veřejné nadlimitní zakázce na Údržbu
zeleně na část Děčín IV a
rozhodla
o zadání této zakázky firmě CLQ GROUP, s.r.o., IČO 27427064 se sídlem Purkyňova
2121/3, Praha za cenu 1.378.138,41 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 08A 36 02
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Údržba komunikací
a vzhledem k tomu, že do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb a je nutné
zajistit tyto služby
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0091/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 08A 36 03
Rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Sběrný dvůr
a vzhledem k tomu, že do současného data není vybrán nový poskytovatel služeb a je nutné
zajistit tyto služby pro občany města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2016/0082/OR se zachováním původních cen
a podmínek.
Usnesení č. RM 21 08A 36 04
Rada města projednala problematiku spojenou se svozem odpadů ve městě Děčín
a vzhledem k tomu, že 11.05.2021 končí smlouva s názvem Nakládaní s odpady
a do současného data není vybrán novy poskytovatel služeb a je nutné zajistit tyto služby
pro občany města
rozhodla
o uzavření Překlenovací smlouvy na poskytnutí nezbytně nutných služeb po nezbytně
nutnou dobu za podmínek, které byly dány smlouvou č. 2016/0085/OR.

Usnesení č. RM 21 08A 39 01
Rada města projednala návrh na složení konkursní komise nově vyhlášeného konkursního
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
konkursní komisi ve složení dle důvodové zprávy a
pověřuje
paní Valerii Martinčekovou funkcí tajemníka komise z řad zaměstnanců a
souhlasí
s přizváním paní Miluše Procházkové, ředitelky příspěvkové organizace, jako odborníka
s hlasem poradním.
Usnesení č. RM 21 08A 39 02
Rada města projednala návrh odboru školství a kultury na schválení výjimky z postupu
dle Směrnice č. PO/102 na nákup testovacích sad na prokázání nemoci COVID-19 pro děti
a žáky mateřských škol a základních škol v Děčíně a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. PO/102 pro mateřské školy a základní školy v Děčíně na nákup
testovacích sad na prokázání nemoci COVID-19 pro děti a žáky mateřských škol
a základních škol do konce června 2021 v případě, že stát nezajistí jejich nákup a distribuci
na jednotlivé školy, a to za podmínky nákupu testovacích sad za cenu v místě a čase
obvyklou.
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