Město Děčín

USNESENÍ
z 12. schůze rady města, konané dne 13. dubna 2003

Usnesení č. RM 0312 001
Rada města projednala návrh na změnu Smlouvy mezi akcionáři společnosti TERMO Děčín, a. s.,
Město Děčín a MVV Energie CZ s. r. o. a změnu stanov společnosti TERMO Děčín, a. s. a dle
zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. f)
doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit:
1) se změnou Smlouvy mezi akcionáři společnosti TERMO Děčín, a. s., Město Děčín a MVV
Energie CZ s. r. o.
2) se změnou Stanov společnosti TERMO Děčín, a. s.
dle předložených návrhů.
Usnesení č. RM 0312 002
Rada města na svém jednání dne 13. dubna 2003
doporučuje
vyjmout
z programu jednání zastupitelstva města dne 17. dubna 2003 materiál č.
ZM 0305 0401 - Zápis č. 1/2003 z jednání finančního výboru zastupitelstva města.
Usnesení č. RM 0312 003
Rada města opětovně projednala návrh na odprodej části pozemku p. č. 2833/1 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 0307 053 ze dne 25. 2. 2003 a to v části bod 2.,
týkající se kupujícího a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2833/1 dle GP č. 2289-013/2003 ozn. jako
p. p. č. 2833/8 o výměře 1098 m2 v k. ú. Podmokly manželům Benešovým, Děčín, se všemi
součástmi a příslušenstvím za cenu 74 900,--Kč + 1 182,--Kč za trvalé porosty dle ZP 942012/03 + ostatní náklady a vrácení částky za trvalé porosty a příslušenství dle ZP č. 942-012/03 ve
výši 1 182,--Kč manželům Karbulovým, Děčín, a to po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitosti.
Usnesení č. RM 0312 004
Rada města opětovně projednala návrh na zrušení organizační složky města Děčína, Dětského
respiračního stacionáře, Děčín IX, Na Pěšině 332 ke dni 31. 8. 2003 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 0310 017 ze dne 25. 3. 2003 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1) schválit zrušení organizační složky města Děčína, Dětského respiračního stacionáře, Děčín IX,
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Na Pěšině 332 k termínu 31.8.2003
2) uložit radě města předložení návrhu alternativní možnosti, resp. možností zachování této
veřejné služby ve městě na jednání zastupitelstva města v červnu 2003.
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