Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 10A. schůze rady města konané dne 1. června 2021

Usnesení č. RM 21 10A 31 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 13-11 O užívání služebních mobilních telefonních
přístrojů, datových modemů a SIM karet a
schvaluje
Směrnici č. 13-11 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů
a SIM karet.
Usnesení č. RM 21 10A 36 01
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zateplení
objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152“ a
schvaluje
1. částečnou revokaci usnesení č. RM 21 10 36 09 ze dne 25.05.2021 ve druhém bodě,
2. hodnotící kritérium - 100 % nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 21 10A 36 02
Rada města projednala průběh stavebních úprav DOZP Boletice a
bere na vědomí,
1. že byly provedeny stavební práce a zasypán stávající výkop dle Stavebně
technického posouzení objektu vypracovaného Ing. Miroslavem Kubíkem dne
28.05.2021. Stavebně technické posouzení objektu na základě technické prohlídky
ze dne 27.05.2021 posuzuje stav vnější strany objektu po obnažení celé západní
části soklu za účelem provedení hydroizolace,
2. že v souladu s usnesením RM č. 21 10 36 25 bude dne 02.06.2021 uskutečněno
jednání se zhotovitelem stavebních prací společností ZEMPRA DC s.r.o. O výsledku
jednání bude rada města informována. Zároveň byla zhotoviteli dne 31.05.2021
zaslána žádost o doložení proplacení požadovaných nákladů.
Usnesení č. RM 21 10A 39 01
Rada města projednala záměr Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25,
příspěvková organizace přenechat do nájmu jednu třídu MŠ Březová a
schvaluje
záměr přenechat do nájmu jednu třídu MŠ Březová Speciální základní škole, Speciální
mateřské škole a Praktické škole, Děčín, příspěvková organizace za účelem provozování

speciální mateřské školy primárně určené pro děti s výrazně omezenou možností předškolní
docházky.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor
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náměstek primátora
pro rozvoj města a sociální věci
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