Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 11A. schůze rady města konané dne 18. června 2019

Usnesení č. RM 19 11A 35 01
Rada města projednala návrh dohody o splátkách se společností Kalliopé s.r.o., se sídlem
Šandova 271, 345 22 Poběžovice, IČO 25794914 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
v předloženém znění za podmínky uzavření této dohody formou notářského zápisu
s doložkou přímé vykonatelnosti nejpozději do 31.08.2019.
Usnesení č. RM 19 11A 36 01
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky s názvem „ZOO Děčín – SO-04 rosomák,
SO-05 kamzík, SO-06 sovy“ a
rozhodla
v souladu s § 222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018-0623/OR ze dne 05.10.2018 v hodnotě 308.233,28 Kč bez DPH.
Usnesení č. RM 19 11A 38 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 19 11 38 05 ze dne 11.06.2019, týkající se Dodatku
č. 23 ke zřizovací listině CSS Děčín, p.o., v plném znění, z důvodu nových skutečností a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Dodatek č. 23 ke zřizovací listině CSS Děčín, p.o. s účinností ke dni podpisu
dle důvodové zprávy a příloh,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. RM 19 11A 39 01
Rada města projednala žádost o mimořádnou individuální dotaci v oblasti sportu na rok 2019
pro BK Děčín s.r.o., IČ 627 40 971 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:

1. o poskytnutí mimořádné individuální dotace na rok 2019 pro BK Děčín s.r.o.,
IČ: 627 40 971, Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín v celkové výši
2.000.000,00 Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
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primátor

Ing. Vladislav Raška v. r.
náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj
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