Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 14. schůze rady města konané dne 3. července 2007
Usnesení č. RM 07 14 29 01
Rada města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové
společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., na svém zasedání dne 3. července 2007
zvolila
předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora,
bere

na

vědomí

odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Pažourka a
zvolila
Ing. Valdemara Grešíka za člena dozorčí rady společnosti.
Usnesení č. RM 07 14 29 02
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 07 60 05 ze dne 4. dubna 2007 v plném znění.
Usnesení č. RM 07 14 35 01
Rada města projednala návrh na změnu v rozpočtu statutárního města Děčín a
schvaluje
rozpočtové opatření, tj. přesun částky 3.000 tis. Kč z kap. 38 - OSV na kap. 36 - OR.
Usnesení č. RM 07 14 36 01
Rada města projednala návrh Dodatku č.1 Smlouvy o dílo a poskytování poradenských služeb
č. 2007/194 při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro projekt v rámci
OP Životní prostředí se sdružením firem CWE, a. s. a Star, a. s., ze dne 11. 4. 2007 a
rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 1 smlouvy
na projekty „Anaerobní zpracování biologického odpadu“ a „Areál třídění odpadů“.
Usnesení č. RM 07 14 36 02
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007
na zhotovení projektu na výstavbu domova pro seniory v Děčíně a
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
č. 389/2006 ze dne 10. 1. 2007 na zhotovení projektu na výstavbu domova pro seniory
v Děčíně.
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