Oprava usnesení č. RM 04 28 21 02
Město Děčín

USNESENÍ
z 28. schůze rady města konané dne 21. prosince 2004

Usnesení č. RM 04 28 10 01
Rada města projednala navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Děčín a. s.
na základě § 187, odst. 1/b Obchodního zákoníku a vypořádání účtu Neuhrazené ztráty
minulých let v účetní bilanci majetku společnosti Technické služby Děčín a. s. a
schvaluje
1. vypořádání účtu Neuhrazené ztráty minulých let ve výši 17 414 361,54 Kč proti účtu
Ostatní kapitálové fondy ve výši 44 914 856,82 Kč v rámci rozvahy majetku
Technických služeb Děčín a. s. - stav účtu Ostatní kapitálové fondy tak poté bude činit
27 500 495,28 Kč,
2. navýšení základního kapitálu Technických služeb Děčín a. s. o stav účtu Ostatní
kapitálové fondy upravený vlivem bodu 1/, tj. o částku 27 500 495,28 Kč,
3. kapitalizaci dlouhodobého závazku Technických služeb Děčín a. s. k městu Děčín ve
výši 6 089 504,72 Kč formou navýšení základního kapitálu - vypořádání zůstatku
tohoto závazku ze strany Technických služeb Děčín a. s. ve výši 2 618,80 Kč jeho
poukázáním na účet Města Děčín v termínu do 31. 12. 2004 a
pověřuje
starostu města Děčín, aby v působnosti valné hromady realizoval navýšení
základního
kapitálu
společnosti Technické služby
Děčín a. s. o celkem
33 590 000,--Kč formou návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Usnesení č. RM 04 28 10 02
Rada města projednala návrh na sepsání dohody o uznání dluhu a splátkách pohledávek mezi
Městem Děčín a dlužníkem panem Karlem Kelešim strážníkem Městské policie Děčín a
schvaluje
uzavřít dohodu o uznání dluhu, o způsobu jeho splnění a srážkách ze mzdy dle přiloženého
návrhu.

Usnesení č. RM 04 28 11 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere

na

vědomí

usnesení rady města č. RM 04 16 19 03

- vedoucí odboru rozvoje - VzDK.

Usnesení č. RM 04 28 12 01
Rada města projednala návrh odboru vnitřních věcí na prodej služebního vozidla Renault
Laguna a Peugeot 406 a na využití výtěžku z prodeje na pořízení nových služebních vozidel
formou finančního leasingu a tento
s c h v a l u j e.

Usnesení č. RM 04 28 13 01
Rada města projednala žádost o prominutí nákladů řízení a
neschvaluje
prominutí nákladů řízení ve výši 6 168,--Kč paní Janě Laušmanové.

Usnesení č. RM 04 28 13 02
Rada města projednala žádosti o pronájem ZŠ Křešice a
schvaluje
variantu č. 1, tj. pronájem objektu č. p. 51 Potoční ul., Děčín XXXI – Křešice a pozemku
p. č. 546 zahrada v k. ú. Křešice u Děčína (bývalá ZŠ) pro Sportovní klub Forward One
se sídlem Plavební 167/4, Děčín I, za účelem provozování školy pro žáky 1. – 5. ročník
ZŠ se zaměřením na sportovní činnosti a studium jazyků za nájemné 1,--Kč ročně do doby
zahájení provozu školy k 1. 9. 2006.

Usnesení č. RM 04 28 13 03
Rada města projednala dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu a povolení splátek
s Miluší Benešovou, Jarmilou a Vlastislavem Čuříkovými, Mariolou Harangovou, Monikou
a Juliem Janovými, Miroslavem Kylíškem, Rozálií a Miroslavem Mikovými, jak je uvedeno
v důvodové zprávě.
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Usnesení č. RM 04 28 13 04
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
schvaluje
snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Henzlové z částky 5 749,--Kč na 10%,
tj. 574,90 Kč, panu Johanidesovi z částky 8 141,--Kč na 10%, tj. 814,10 Kč a
panu
Štechovi z částky 13 626,--Kč na 10%, tj. 1 362,60 Kč.

Usnesení č. RM 04 28 13 05
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu
paní Šeborové z částky 35 219,--Kč na 10%, tj. 3 521,90 Kč, panu Černému z částky
20 186,64 Kč na 10%, tj. 2 018,70 Kč a paní Kuklíkové z částky 79 854,20 Kč na 10%,
tj. 7 985,40 Kč.

Usnesení č. RM 04 28 13 06
Rada města projednala odvolání paní Marie Johanidesové Peterové o nezařazení žádosti
o nájem bytu do evidence žadatelů a
neschvaluje
zařazení žádosti paní Marie Johanidesové Peterové do evidence žadatelů o nájem bytu.

Usnesení č. RM 04 28 13 07
Rada města projednala převod investorství přístupové komunikace k bytovému domu
ul. Ruská –Tržní na pozemku p. č. 833/2 v k. ú. Podmokly a stavební přípravu parkovacích
míst pro Katastrální úřad, pracoviště Děčín a
schvaluje
převod investorství přístupové komunikace k bytovému domu ul. Ruská –Tržní na pozemku
p. č. 833/2 v k. ú. Podmokly a stavební přípravu parkovacích míst pro Katastrální úřad,
pracoviště Děčín.

Usnesení č. RM 04 28 13 08
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a
schvaluje
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částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 04 02 13 16 ze dne 20. 1. 2004 ve smyslu
změny textu z původního „…, na dobu neurčitou, …“ na nový text „…, na dobu určitou
10 let, …“.

Usnesení č. RM 04 28 13 09
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
v k. ú. Děčín a
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 182/1c – 101/98 ze dne 21. 12. 1998 na pronájem části pozemku
p. č. 182/1 v k. ú. Děčín ve smyslu změny nájemce: z původního a to „LIMMA v. o. s.,
se sídlem Ruská 705/50, Děčín IV“ na nového a to „LIMMA food, spol. s r. o., se sídlem
Smetanova 24, Česká Kamenice“.

Usnesení č. RM 04 28 13 10
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 118-101/02 ze dne 28. 5. 2002 na pronájem
pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a společností Elecom, s. r. o., se sídlem
U Plovárny 1262/17, Děčín I, za účelem výstavby polyfunkčního domu, ve smyslu:
prodloužení termínu zahájení stavby polyfunkčního domu v čl. II, bod 5b) a to nejpozději
do 31. 12. 2005.

Usnesení č. RM 04 28 13 11
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1717/101/2001 ze dne 31. 8. 2001 na pronájem
části pozemku p. č. 1717/1 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a manželi Petrem a Kateřinou
Kuželovými, Dvořákova 1322/25, Děčín II, za účelem výstavby garáže, ve smyslu:
prodloužení termínu zahájení stavby garáže v čl. VI, odst. 2 a to nejpozději do 30. 6. 2005.
Usnesení č. RM 04 28 13 12
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 564 o výměře 400 m2 v k. ú. Podmokly pro pana
Erika Henke, Děčín IV, za cenu 1 200,--Kč/rok za účelem zázemí k domu – s podmínkou
zabezpečení přístupu k již pronajaté části pozemku.
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Usnesení č. RM 04 28 13 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 478 o výměře 374 m2,
p. č. 1477/39 o výměře 235 m2, p. č. 1477/43 o výměře 101 m2 a p. č. 1477/40 o výměře
160 m2, vše v k. ú. Bynov, za účelem pod domem a na zahradu.

Usnesení č. RM 04 28 13 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2152 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Podmokly za účelem rozšíření zahrady a to dle nákresu č. 1
nebo
variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2152 o výměře dle
geometrického plánu v k. ú. Podmokly za účelem rozšíření zahrady a to dle nákresu č. 2.

Usnesení č. RM 04 28 13 15
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
Bělá u Děčína o výměře upřesněné geometrickým plánem.

p. č. 444/7 v k. ú.

Usnesení č. RM 04 28 13 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1532/3 o výměře 338 m2 v k. ú.
Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro Arnošta Křenka, Děčín VIII, dle
varianty č. 1, tj. za cenu 58 175,--Kč + 159 720,--Kč za trvalé porosty + 5 745,--Kč za
venkovní úpravy + ostatní náklady.
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Usnesení č. RM 04 28 13 17
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 2541 o výměře 50 m2 a části pozemku
2542/1 (dle GP č. 1678-140/2004 ozn. jako pozemek p. č. 2542/4 o výměře 344 m2) v k. ú.
Děčín pro manžele Vladimíru a Vlastimila Látalovy, Děčín VI, za cenu 98 500,--Kč + ostatní
náklady.

Usnesení č. RM 04 28 13 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku st. p. č. 73/2
o výměře 56 m2, pozemku p. č. 278/1 o výměře 110 m2 a části pozemku p. č. 278/2 (dle GP
č. 533-121/2004 ozn. jako pozemek p. č. 278/2 o výměře 169 m2) vše v k. ú. Bělá u Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Strakovy, Děčín X, za cenu 8 375,--Kč +
ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 04 28 13 19
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 666/5 o výměře 909 m2
v k. ú. Bynov
se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Bohuslava
a Věru Bezouškovy, Děčín IX, za cenu 65 450,--Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Usnesení č. RM 04 28 13 20
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 03 30 085 ze dne 21. 10. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstvu města č. ZM 03 11 0730 ze
dne 20. 11. 2003 v plném znění.

Usnesení č. RM 04 28 13 21
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a
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schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 04 18 13 89 ze dne 24. 8. 2004 ve smyslu
změny kupující z paní Zdeňky Marouskové, Děčín XXIV, na kupující paní Jaroslavu
Bláhovou, Děčín XXIV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města
č. ZM 04 19 05 33 ze dne 23. 9. 2004 v odst. 1 ve smyslu změny kupující z paní
Zdeňky Marouskové, Děčín XXIV, na kupující paní Jaroslavu Bláhovou, Děčín XXIV.

Usnesení č. RM 04 28 13 22
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 18 13 75 ze dne 24. 8. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 19 05 46 ze dne
23. 9. 2004 a to bod 2. v plném znění a
2. prodej části pozemku p. č. 1326 (dle GP č. 2395-010/2004 nově ozn. jako pozemek
p. č. 1326/2 o výměře 405 m2) v k. ú. Podmokly pro pana Karla Ambrože, Děčín IV a
paní Evu Hoffmanovou, Děčín IV, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 10
125,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 04 28 13 23
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení a prodej pozemku v k. ú. Borek
u Děčína a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0413 13 23 ze dne 25. 5. 2004 ve smyslu
změny textu z původního „bezúplatně převést“ na nové znění „prodat“ a
doporučuje
zastupitelstvu města
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1. částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 18 06 08 ze dne 17. 6. 2004
ve smyslu změny textu z původního „bezúplatně převést“ na nové znění „prodat“ a
2. schválit prodej pozemku p. č. 1349/5 o výměře 66 m2 v k. ú. Borek u Děčína se všemi
součástmi a příslušenstvím pro Obec Malšovice za cenu 3 300,--Kč + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 04 28 13 24
Rada města projednala žádost TJ Union Děčín a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že finanční částka bude nárokována do rozpočtu města pro rok 2005.

Usnesení č. RM 04 28 14 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za listopad 2004 a po úpravě
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů o 9 035 tis. Kč a zvýšení výdajů
o 9 035 tis. Kč.

Usnesení č. RM 04 28 16 01
Rada města projednala informaci o výsledku dotazníkové akce odboru sociálních věcí
a zdravotnictví o využití a kvalitě sociálních služeb města Děčína, která proběhla v měsíci
červenci a srpnu, prostřednictvím které se mohli občané města vyjádřit k poskytovaným
sociálním službám ve městě, jejich kvalitě a tuto
bere na vědomí.

Usnesení č. RM 04 28 18 01
Rada města projednala návrh na snížení (prominutí) pohledávky za náklady spojené
s hospitalizací zvířat v městském útulku ve výši nad 5 000,--Kč do 20 000,--Kč a
rozhodla
dle varianty č. 1, tj. snížit pohledávku dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 04 28 18 02
Rada města projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky za náklady spojené
s hospitalizací zvířete v městském útulku ve výši nad 5 000,--Kč do 20 000,--Kč a
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rozhodla
o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy.

Usnesení č. RM 04 28 18 03
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na „Územní program
snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší pro Děčín, mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a městem Děčín a
schvaluje
smlouvu č. 01170422 a
pověřuje
starostu města k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 04 28 18 04
Rada města projednala finanční spoluúčast v rámci získané finanční dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit s příslušnou finanční spoluúčastí pro roky 2004 a 2005 v rámci
získané finanční dotace v „Programu prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy
a dalšími klimatickými vlivy“, podprogramu „Řešení nestabilit svahů v ČR“, dílčím projektu
215 124-2: Řešení stabilizace svahů na území ČR, jejich geologický průzkum a monitoring.

Usnesení č. RM 04 28 18 05
Rada města projednala informaci k vydání obecně závazné vyhlášky řešící volné pobíhání psů
a tuto
bere

na

v ě d o m í.

Usnesení č. RM 04 28 21 01
Rada města projednala záměr optimalizace školství v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zveřejnění záměru optimalizace školství dle důvodové
zprávy a schválit variantu č. 1, tj. uzavřít konkrétní zařízení k 31. 7. 2005.
Usnesení č. RM 04 28 21 02
Rada města projednala návrh na provedení energetického auditu budov ve správě
příspěvkových organizací města Děčín a
s c h v a l u j e
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provedení energetického auditu formou jediného zadání ze strany města pro všechny
budovy ve správě příspěvkových organizací, podléhající energetickému auditu dle zákona
č. 406/2000 Sb., § 9 odst. 3 písm. b).

Usnesení č. RM 04 28 50 01
Rada města projednala problematiku odprodeje bytové jednotky č. 172/6 v objektu č. p. 172
ul. Kosmonautů, Děčín XXVII a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy manželům
Kateřině a Michalovi Daškovým do 28. 2. 2005 za podmínky uhrazení veškerých pohledávek
města.
Usnesení č. RM 04 28 50 02
Rada města projednala žádost pana Romana Lince o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodej bytové jednotky
č. 792/5 v objektu č. p. 792 ul. Jeronýmova, Děčín IV, panu Romanu Lincovi
za nabídkovou cenu 145 966,--Kč + náklady za opravy ve výši 1 967,--Kč, tj. celkem
147 933,--Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 31. 3. 2005.

Usnesení č. RM 04 28 50 03
Rada města projednala nabídku spolupráce Města Děčín s MK STUDIEM včetně žádosti
o finanční spoluúčast města a
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na výrobu reportáží pro kabelovou televizi ve výši
15 000,--Kč měsíčně pro MK STUDIO, Přemyslova 12, Děčín III.
Usnesení č. RM 04 28 50 04
Rada města projednala žádost o navýšení odměny a
schvaluje
variantu č. 2, tj. měsíční odměna za výkon likvidátora Bytového podniku Děčín v likvidaci
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 04 28 50 05
Rada města projednala informaci o provozu Plaveckého areálu Děčín a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 04 28 50 06
Rada města projednala informaci o Mezinárodní odborné konferenci v Děčíně a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit spoluúčast ze strany města v hodnotě 5 000 EUR z výtěžku VHP
za rok 2004.
Usnesení č. RM 04 28 50 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 26, p. č. 118/2, p. č.159/1 – ostatní komunikace a pozemku
p. č. 118/1 – manipulační plocha vše v k. ú. Nebočady věcným břemenem práva vedení
telekomunikačního kabelu přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítí
za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 04 28 50 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 864 – ostatní komunikace v k. ú. Březiny věcným břemenem práva
vedení kanalizační, plynovodní, vodovodní a elektro přípojky přes tento pozemek pro
budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu č. p. 118 s pozemkem st. p. č. 260 - zast. plocha
v k. ú. Březiny za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 04 28 50 09
Rada města projednala návrh Nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic
III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a toto nařízení
schvaluje.
Usnesení č. RM 04 28 50 10
Rada města projednala návrh na výkup pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
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zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 3472/1 o výměře 7663 m2 v k. ú. Podmokly
od ČR Potraviny Ústí nad Labem, Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, se všemi součástmi a
příslušenstvím za cenu 83 500,--Kč.

Usnesení č. RM 04 28 50 11
Rada města projednala informace ohledně přehodnocení „Zásad“ na prodej pozemků a
bere

na

vědomí

zpracované mapové podklady pro stanovování cen v jednotlivých katastrálních územích na
území města Děčína a
ukládá
vedoucímu odboru správy majetku města
dále pokračovat v přípravě nových „Zásad“ a po úpravě a doplnění cen předložit „Zásady“
ke schválení do orgánů města.
Termín kontroly 06/05.

Usnesení č. RM 04 28 60 01
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města a v souladu s ustanovením zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 102 odst. 2), písm. g)
jmenuje
ode dne 1. ledna 2005 do funkce vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města
Bc. Tomáše Martinčeka.
Usnesení č. RM 04 28 60 02
Rada města projednala zprávu o posouzení uchazečů přihlášených do výběrového řízení,
zpracovanou výběrovou komisí v důvodové zprávě, vyhodnotila uchazeče, kteří splňují
předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci
vedoucího odboru správních činností a živnostenský úřad a v souladu s ustanovením zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 102 odst. 2), písm. g)
jmenuje
ode dne 1. ledna 2005 do funkce vedoucího odboru správních činností a živnostenský úřad
JUDr. Oldřicha Tomáška.
Usnesení č. RM 04 28 60 04
Rada města projednala návrh na ukončení Smlouvy o provádění dodávek prací Technickými
službami Děčín a. s. a
schvaluje
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zrušení této smlouvy na základě Dohody o narovnání s účinností k 30. 9. 2005.

Usnesení č. RM 04 28 60 05
Rada města projednala problematiku týkající se manažera prevence kriminality a
od volává
k 31. 12. 2004 Mgr. Michala Bolfíka z funkce manažera prevence kriminality a
jmenuje
od 1. 1. 2005 pana Václava Andra do funkce manažera prevence kriminality.

Usnesení č. RM 04 28 60 06
Rada města projednala žádost HC Děčín, občanské sdružení ze dne 15. 12. 2004 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 04 28 60 07
Rada města projednala žádost HC Děčín, občanské sdružení ze dne 15. 12. 2004 a
schvaluje
ukončení mandátní smlouvy mezi městem Děčín a HC Děčín s. r. o., uzavřené dne 1. 7. 2002
ve znění pozdějších dodatků dle čl. 12, odst. 12. 2 mandátní smlouvy, výpovědí k 1. 2. 2005
v délce 3 měsíce.

Usnesení č. RM 04 28 60 08
Rada města projednala návrh výzvy k podání nabídky na vytvoření sdružení se společností
Technické služby Děčín a. s. a
schvaluje
1. doporučení poradenské společnosti ELEKTRUM s. r. o. Praha, ve věci návrhu výzvy
k podání nabídky na vytvoření sdružení se společností Technické služby Děčín a. s.,
2. doporučení poradenské společnosti ELEKTRUM s. r. o. Praha, ve věci způsobu hodnocení
výzvy k podání nabídky na vytvoření sdružení se společností Technické služby Děčín a.
s.,
3. obeslání výzvy k podání nabídky na vytvoření sdružení se společností Technické služby
Děčín a. s. významným společnostem v České republice, které zajišťují obdobný druh
činnosti a
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ukládá
tajemníkovi MěÚ Děčín
zveřejnit výzvu k podání nabídky na vytvoření sdružení se společností Technické služby
Děčín a. s. obvyklým způsobem na úřední desce.
Termín: ihned.
Usnesení č. RM 04 28 60 09
Rada města projednala žádost Davida Svobody- agentura MAREDIS, Děčín I, o užití znaku
města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčín na prospektech 2. ročníku letní hokejové školy v Děčíně.
Usnesení č. RM 04 28 60 10
Rada města projednala návrh prohlášení, týkající se připravovaných pravidel na změnu
prodeje domů a bytů z majetku města a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 04 28 60 11
Rada města projednala návrh sdělení společnosti MVV Energie AG, Mannheim, ve věci
prodloužení termínu platnosti nabídky města na prodej akcií společnosti TERMO Děčín a. s.
a teplárenské soustavy Bynov do 10. ledna 2005 a
pověřuje
starostu města zasláním písemného sdělení v předloženém znění společnosti MVV Energie
AG, Mannheim.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

Pavel
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J e ř á b e k v. r.
místostarosta

