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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 27. schůze rady města konané dne 18. prosince 2008

Usnesení č. RM 08 27 30 01
Rada města projednala návrh změny organizačního řádu statutárního města Děčín
a Magistrátu města Děčín a podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění a po úpravě
schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, a to s účinností
od 01.01.2009 s tím, že výkon agendy jednotek sboru dobrovolných hasičů bude oddělením
krizového řízení zajišťován od 01.07.2009.
Usnesení č. RM 08 27 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2008 a
schvaluje
rozpočtová opatření č. RO 159/2008 - 171/2008 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů
roku 2008 o 3 362 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3 362 tis. Kč.
Usnesení č. RM 08 27 36 01
Rada města projednala materiál, týkající se zadávacího řízení veřejné zakázky na demoliční
práce, předmět zakázky „Částečná demolice objektu ATLANTIK, ul. Karla Čapka 200,
Děčín 1“ a
revokuje
usnesení č. RM 08 26 36 03 v plném znění, a to vše ve smyslu důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 27 39 01
Rada města projednala výsledky studie ekonomiky provozu a alternativ vytápění plaveckého
areálu Děčínské sportovní, Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín, IČO 75107350, příspěvkové
organizace a tyto

bere na vědomí
a
schvaluje
usazení 4 ks tepelných čerpadel, která budou doplněna kompaktní předávací stanicí s tím,
že čerpadla budou zapojena před kompaktní předávací stanicí, která bude zvyšovat
požadovanou teplotu pouze v případě potřeby a tím, že bude upraven přívod termální vody
a způsob napojení stávajících topných okruhů a jejich zařízení. Zdrojem tepla bude přípojka
z centrálního zdroje tepla v Obloukové ulici.
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