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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 21A. schůze rady města konané dne 16. prosince 2010
Usnesení č. RM 10 21A 30 01
Rada města projednala dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
návrh na změnu dne, od kterého stanoví zastupitelstvo města poskytovat měsíční odměnu
neuvolněnému zastupiteli města za výkon funkce člena rady města a
schvaluje
revokaci usnesení RM 10 20 30 01 v části, týkající se dne 01.11.2010, od kterého stanovilo
zastupitelstvo města poskytovat odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce člena rady a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. revokovat usnesení ZM 10 09 04 01 v části, týkající se dne 01.11.2010, od kterého
stanovilo zastupitelstvo města poskytovat odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
města za výkon funkce člena rady,
2. stanovit, že ode dne zvolení člena zastupitelstva města do funkce člena rady,
tj. 12.11.2010 bude členům rady města poskytována měsíční odměna stanovená
zastupitelstvem města usnesením ZM 10 09 04 01 ze dne 25.11.2010.
Usnesení č. RM 10 21A 32 01
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 12/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2010 s účinností dnem 1. ledna
2011.
Usnesení č. RM 10 21A 36 01
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Modernizace učeben pro potřeby
dalšího vzdělávání“ a

schvaluje
1. realizaci dodatečných stavebních prací dle provedeného jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu se zákonem 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dle výzvy v JŘBU odeslané dne 24.11.2010),
2. přesun části dílčího finančního plnění ve smlouvě o dílo z II. etapy do III. etapy
projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou INSKY s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem IČ: 00671533.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
1. náměstek primátora
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