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

USNESENÍ
ze 13. schůze rady města konané dne 28. června 2007
Usnesení č. RM 07 13 31 01
Rada města projednala smlouvu o přenechání majetku Ministerstva práce a sociálních věcí
do užívání Magistrátu města Děčín a
schvaluje
Smlouvu o přenechání majetku do užívání č. 50210/2007 a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 07 13 35 01
Rada města projednala návrh Směrnice č. 6 – Škodní a náhradové řízení a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 07 13 35 02
Rada města projednala problematiku přijetí úvěru městem a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města a oslovení dvou
vybraných peněžních ústavů na předložení nabídky na poskytnutí úvěru města v podobě
záporného zůstatku na běžném účtu.
Usnesení č. RM 07 13 37 01
Rada města projednala nabytí majetku od společnosti DC RELAX, s. r. o. Děčín, Oblouková
1400/6, Děčín I, dle přiloženého seznamu a
schvaluje
nabytí majetku dle přiloženého seznamu od společnosti DC RELAX, s. r. o. Děčín,
Oblouková 1400/6, Děčín I, za celkovou kupní cenu ve výši 1.800.000,00 Kč do majetku
města Děčín a
pověřuje

primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. RM 07 13 37 02
Rada města projednala návrh na změnu Nájemní smlouvy č. 118-101/02 a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 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 výstavby polyfunkčního domu v čl. II, bod 5b), a to nejpozději
do 31. 12. 2008.
Usnesení č. RM 07 13 37 03
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 07 12 60 07 ze dne
19. 6. 2007 a opětovně projednala smlouvy o poskytnutí právních služeb a právní pomoci a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 07 12 60 07 ze dne 19. 6. 2007 v plném znění,
2. smlouvu o poskytnutí právních služeb a dále smlouvu o právní pomoci sjednanou podle
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a vyhlášky č. 177/1996
Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů a poskytování právních služeb ve znění
vyhlášky č. 235/1997 Sb., mezi AK Narcis Tomášek & M. A. Kolář, jednající Mgr. Narcisem
Tomáškem
a Mgr. Martinem Kolářem, se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín I
a statutárním městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, jednající
primátorem města Děčín a JUDr. Barborou Dunovskou, Mgr. Davidem Urbancem, členové
sdružení advokátů, AK Bakeš & partneři, se sídlem Na Příkopě 23, Praha 1, na straně jedné,
za podmínek uvedených v přiložených smlouvách s tím, že součet odměny za poskytnutí
služeb těmito advokáty souvisejících s realizací prodeje akcií Technických služeb Děčín a. s.,
nesmí přesáhnout výši plnění přesahující charakter veřejné zakázky a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu těchto smluv.
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