Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 17A. schůze dosavadní rady města konané dne 21. října 2022
Usnesení č. RM 22 17A 31 01
Dosavadní rada města projednala problematiku plnění veřejné zakázky s názvem Údržba
veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace, a vzhledem že do současné doby není
zajištěn nový poskytovatel těchto služeb a je nutnost tuto službu zajistit,
rozhodla
o uzavření dodatku č. 7 na měsíc listopad ke smlouvě o dílo č. 2017-0194/OKD, se
zachováním původních cen a podmínek.
Usnesení č. RM 22 17A 31 02
Dosavadní rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem
„2/Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín“
v celkové předpokládané hodnotě 4 mil. Kč bez DPH a
schvaluje
1. druh zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu s tím, že bude umožněno
přijímání pouze elektronických nabídek prostřednictvím profilu zadavatele,
2. základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích
hodnotících kritérií:
• nabídková cena 85 %,
• doba realizace II. etapy 15 % (maximálně 100 dnů),
3. zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo.
Usnesení č. RM 22 17A 31 03
Dosavadní rada města projednala nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární
město Děčín a jeho příspěvkové organizace pro období 01/2023 - 12/2023 a
schvaluje
nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Děčín a jeho příspěvkové
organizace pro období 01/2023 - 12/2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno
s vazbou na spotový trh (aktuální ceny na burze).
Marže obchodníka nebude u jednotlivých komodit vyšší než 600 Kč/MWh bez DPH.
Usnesení č. RM 22 17A 31 04
Dosavadní rada města projednala nabídku partnerství v projektu „Aktivní začleňování osob
ze SVL v Děčíně“ a
schvaluje
zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu „Aktivní
začleňování osob ze SVL v Děčíně“.

Usnesení č. RM 22 17A 38 01
Dosavadní rada města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
jako zřizovatel Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace,
bere na vědomí
informaci o pověření Bc. Jiřího Hatlapatky zastupováním ředitelky Centra sociálních služeb,
příspěvková organizace, v plném rozsahu činností, a to od 19.10.2022 po dobu čerpání
rodičovské dovolené ředitelky organizace PhDr. Jany Skalové.
Usnesení č. RM 22 17A 39 01
Dosavadní rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem
Děčín a společností Launch s.r.o., IČ: 074 07 122, Osadní 869/32, Holešovice, 170 00
Praha 7, na realizaci sportovní akce Spartan Trail & Kids a
rozhodla
uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci sportovní akce Spartan Trail & Kids se společností
Launch s.r.o., IČ: 074 07 122, Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, v předloženém
znění.
Usnesení č. RM 22 17A 42 01
Dosavadní rada města projednala Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na místech
zpětného odběru elektrozařízení, vč. příloh se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská
300/60, Praha 4, a
schvaluje
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na místech zpětného odběru elektrozařízení,
vč. příloh se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4.
Usnesení č. RM 22 17A 42 02
Dosavadní rada města projednala návrhy plánů zimní údržby místních komunikací (vozovek
a chodníků) na území statutárního města Děčín v období od 01.11.2022 do 31.03.2023
na rok 2022 - 2023 a
schvaluje
plány zimní údržby místních komunikací (vozovek a chodníků) na území statutárního města
Děčín v období od 01.11.2022 do 31.03.2023 na rok 2022 - 2023 dle příloh.
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