Statutární město D ě č í n

USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24.08.2009
v budově B1, magistrátu ul. 28. října, ve velké zasedací
místnosti v Děčíně I
Usnesení č. ZM 09 07 01 01
Zastupitelstvo města
volí
návrhovou komisi ve složení:

Ing. Rostislav Donát – předseda
Šárka Zimová - Dostálová
Jaroslav Foldyna

Usnesení č. ZM 09 07 02 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín a
schvaluje
upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín.

Usnesení č. ZM 09 07 03 01
Zastupitelstvo města projednalo problematiku IPRM Děčín – sídliště Staré Město, a to
vyhlášení Výzev, Aktualizaci dokumentu a Oznámení o změně v IPRM č. 2 a
schvaluje
1. vyhlášení Výzvy č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město
5.2. a) Revitalizace veřejného prostranství
2. vyhlášení Výzvy č. 2 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Děčín – sídliště Staré Město
5.2. b) Regenerace bytových domů
3. Oznámení o změně v IPRM č.2
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Usnesení č. ZM 09 07 04 01
Zastupitelstvo města projednalo informaci o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Posanační monitoring skalních masivů v městě Děčín“ a
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Posanační monitoring
skalních masivů v městě Děčín“ a
pověřuje
primátora města Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy č. 08015626 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Usnesení č. ZM 09 07 05 01
Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období
od 26.06.2009 do 24.08.2009 a tyto
bere na vědomí.

Předseda návrhové komise: Předseda – Ing. Rostislav Donát v.r.
Ověřovatelé zápisu: RSDr. Jaroslav Horák v.r.
Mgr. Karin Fišerová v.r.

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

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