Město Děčín

USNESENÍ

z 22. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 2. prosince 2004
ve Společenského domu Střelnice v Děčíně

Usnesení č. ZM 04 22 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Ing. Milan Kunc – předseda
Irena Široká
Ivana Stárková

Usnesení č. ZM 04 22 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Děčín na rok 2005
a tento
schvaluje
s tím, že zodpovědné odbory budou upraveny dle nově schváleného Organizačního řádu
města a Městského úřadu Děčín.
Usnesení č. ZM 04 22 02 02
Zastupitelstvo města projednalo dodatek komentáře k návrhu rozpočtu na rok 2005 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. ZM 04 22 02 03
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 10/2004 ze zasedání finančního výboru ZM
konaného dne 11. 11. 2004 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
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Usnesení č. ZM 04 22 03 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Společenského
domu Střelnice v Děčíně pro vybraného nájemce a
schvaluje
1. poskytnutí dotace na rok 2005 pro nájemce Společenského domu Střelnice v Děčíně ve
výši 1.200.000,-Kč, dle důvodové zprávy
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. ZM 0422 03 02
Zastupitelstvo města projednalo Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města
Děčína nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu dětí a mládeže v roce 2005
a tyto
schvaluje.
Usnesení č. ZM 0422 0303
Zastupitelstvo města
zvolilo
paní Marii Janačíkovou do funkce přísedícího Okresního soudu Děčín.
Usnesení č. ZM 04 22 03 04
Zastupitelstvo města projednalo návrh na poskytnutí finančního příspěvku formou daru
nadaci „Komunitná nadácia Liptov“ na zmírnění následků vichřice ve Vysokých Tatrách a
schvaluje
poskytnutí příspěvku formou daru nadaci „Komunitná nadácia Liptov“ ve výši 50 000,- Kč na
zmírnění následků vichřice ve Vysokých Tatrách.
Pověřuje
radu města
připravit podklady pro zpracování tohoto finančního příspěvku do 23. zasedání ZM dne
16. 12. 2004.
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Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pitaš v. r.
Pavel Sinko v. r.

Předseda návrhové komise: Ing. Milan Kunc v. r.

Ing. Vladislav R a š k a v. r.
starosta města

Pavel J e ř á b e k v. r.
místostarosta
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