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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 18A. schůze rady města konané dne 26. října 2010
Usnesení č. RM 10 18A 29 01
Rada města projednala návrh programu na 8. (ustavující) zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které se bude konat dne 12. listopadu 2010 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 10 18A 34 01
Rada města projednala informaci o způsobu a rozsahu finanční spoluúčasti statutárního města
Děčín na akci PPO „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby PB + LB hrázemi“,
zaregistrované v systému ISPROFIN pod číslem 129 123 a tuto
bere na vědomí
a
schvaluje
návrh Smlouvy o spolufinancování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120
č. O 960100003 mezi žadatelem Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové 3,
ul. Víta Nejedlého 951 a chráněným subjektem Statutární město Děčín, se sídlem Děčín IV,
Mírové náměstí 1175/5 a
pověřuje
primátora statutárního města Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o spolufinancování
akce realizované v rámci PROGRAMU 129 120 č. O 960100003.
Usnesení č. RM 10 18A 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2010 a
schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 103/2010 – č. RO 110/2010 dle důvodové zprávy, tj. navýšení
příjmů roku 2010 o 7.653 tis. Kč a zvýšení výdajů o 7.653 tis. Kč.
Usnesení č. RM 10 18A 36 01
Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném
zadávacím
řízení
na
předmět
veřejné
zakázky:
„Revitalizace
objektu
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)“ a
rozhodla
1. o vyloučení uchazeče INSKY spol. s r. o. IČ : 00671533, Nový svět 100, 400 07
Ústí nad Labem a
2. o zadání veřejné zakázky uchazeči Sdružení Atlantik Viamont DSP a ZEMPRA DC,
IČ : 25429949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy o dílo.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r v. r.
náměstek primátora
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