Město Děčín

USNESENÍ
z 26. schůze rady města konané dne 2. prosince 2004

Usnesení č. RM 04 26 10 01
Rada města projednala doporučení poradenské společnosti ELEKTRUM s. r. o. Praha ve věci
dalšího postupu při nakládání s akciemi společnosti Technické služby Děčín, a. s. a
schvaluje
1.

přípravu výběrového řízení na partnera pro Technické služby Děčín, a. s., s tím,
že kritéria výběrového řízení navrhne a předloží ke schválení radě města poradenská
společnost ELEKTRUM s. r. o. Praha

2. přípravu veřejného výběrového řízení na služby pro město Děčín podle zákona
č. 40/2004 Sb.

Usnesení č. RM 04 26 13 01
Rada města projednala návrh smlouvy na pronájem Společenského domu Střelnice a
schvaluje
1. nájemní smlouvu na pronájem Společenského domu Střelnice mezi městem Děčín a
panem Petrem Kudrhaltem v předloženém znění a
2. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami Střelnice –
společenský dům města Děčína a obchodní společností Královský pivovar Krušovice a. s.,
na pronájem nebytových prostor restaurace a vinárny v objektu Společenského domu
Střelnice s účinností od 1. 1. 2005 ve smyslu změny výše nájemného z původní částky
586 600,--Kč/rok na novou částku ve výši 1,--Kč/rok s tím, že obchodní společnost
Královský pivovar Krušovice a. s., uzavře dodatek k podnájemní smlouvě na podnájem
těchto prostor za stejných finančních podmínek.

Usnesení č. RM 04 26 19 01
Rada města projednala návrh na dodavatele veřejné zakázky stavby - ZOOŠKOLA-Středisko
environmentální výchovy ZOO Děčín a rozhodnutí
odkládá.

Usnesení č. RM 04 26 21 01
Rada města projednala žádost sportovního klubu Sportcentrum Děčín o mimořádnou dotaci
na provoz Sportcentra Děčín ve výši 50 % neuskutečněných dotací za období r. 2000 – 2004 a
n e d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města:
1. poskytnout sportovnímu klubu Sportcentrum Děčín mimořádnou dotaci na provoz ve výši
50 % neuskutečněných dotací za období r. 2000 – 2004, tj. částku 655 000,--Kč a
2. schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
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