Město Děčín

USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 29. dubna 2004

Usnesení č. RM 0411 11 01
Rada města projednala návrh na změnu Organizačního řádu města a Městského úřadu Děčín a
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 „Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Městského úřadu Děčín“
Organizačního řádu města a Městského úřadu Děčín s účinností od 1. 5. 2004.

Usnesení č. RM 0411 13 01
Rada města projednala požadavky Sportovního klubu Děčín, návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o nájmu mezi městem Děčín a BK Děčín s. r. o. a návrh na pronájem sportovní haly
Maroldova ul., Děčín I a
schvaluje
1. zveřejnění záměru města pronajmout objekt sportovní haly Maroldova ul., Děčín I,
občanská vybavenost na pozemku p. č. 7/5 zast. pl. a pozemku p. č. 7/5 zast. pl.,
pozemku p. č. 7/6 ost. pl., pozemku p. č. 7/7 ost. pl., pozemku p. č. 33/1 zahrada a
pozemku p. č. 33/2 ost. pl. včetně přístavby na pozemku
p. č. 33/3 ost. pl., pozemku
p. č. 33/4 ost. pl. a pozemku p. č. 33/5 ost. pl. vše v k. ú. Děčín, stane-li se město Děčín
vlastníkem objektu sportovní haly Maroldova ul., Děčín I a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu mezi městem Děčín a BK Děčín s. r. o.,
se sídlem Maroldova 2, Děčín I, na pronájem sportovní haly Maroldova ul., Děčín I,
se všemi souvisejícími pozemky v k. ú. Děčín v předloženém znění po doplnění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit přijetí závazků, plynoucích ze smlouvy o dílo na stavbu
“Přístavba sportovní haly Děčín”, a to v souladu s usnesením zastupitelstva města
č. ZM 0415 0305 ze dne 25. 3. 2004, týkající se bezúplatného převodu Sportovní haly
Maroldova ul., Děčín I, včetně souvisejících pozemků.

Usnesení č. RM 0411 13 02
Rada města projednala přípravu k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby :
Rekonstrukce vedlejšího fotbalového hřiště v Děčíně a
schvaluje
1.
2.
3.
4.

realizaci stavby „Rekonstrukce vedlejšího fotbalového hřiště v Děčíně“
kritéria hodnocení nabídek a jejich pořadí
návrh členů komise na vyhodnocení nabídek
po doplnění seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky.

Usnesení č. RM 0411 19 01
Rada města projednala přijetí daru – nadačního příspěvku ve výši 2 mil. Kč od Nadace
Duhová energie na výstavbu duhového hřiště v areálu Koupaliště Pod zámkem v roce 2004 a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí tohoto daru schválit a v rozpočtu města vyčlenit na dofinancování
stavby ještě částku ve výši 290 017,--Kč.

Usnesení č. RM 0411 50 01
Rada města projednala žádosti o revokaci usnesení rady města č. RM 0407 13 02 ze dne
23. 3. 2004, týkající se pronájmu nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I a
revokaci
neschvaluje.
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