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

Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 12. března 2013

Usnesení č. RM 13 04 31 01
Rada města projednala výzvu k připojení ke kampani Hodina země 2013 a
souhlasí
se symbolickým připojením statutárního města Děčín k celosvětové kampani Hodina země 2013
vypnutím osvětlení zámku a Tyršova mostu dne 23.03.2013 v době od 20:30 do 21:30 hodin.
Usnesení č. RM 13 04 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 10/2013 – č. RO 12/2013 dle důvodové
zprávy, tj. zvýšení výdajů o 47.640 tis. Kč a zvýšení financování o 47.640 tis. Kč.
Usnesení č. RM 13 04 36 01
Rada města projednala informaci o Strategii rozvoje úřadu a po doplnění
schvaluje
zpracování Strategie rozvoje úřadu jako samostatný dokument i proces jeho tvorby,
pověřuje
vedoucí pracovní skupiny pro Strategii rozvoje úřadu, Ing. Helenu Tomáškovou, zahájit tvorbu
dokumentu Strategie rozvoje úřadu a
jmenuje
Ing. Vlastimila Pažourka gestorem Strategie rozvoje úřadu.

Usnesení č. RM 13 04 36 02
Rada města projednala informaci o předložených projektech v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré
Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zařazení projektů Modernizace výtahů Jezdecká 337/3, 338/5,
339/7, Děčín a Modernizace výtahů a vnitřní elektroinstalace ve společných prostorách Jezdecká
326, 327, 328, Děčín do opatření 4.2. Sanace infrastruktury bytových domů Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, reg.č.1/SZ/41, schváleného Řídícím orgánem
Integrovaného operačního programu dne 27.03.2009 rozhodnutím č. 54/2009.
Usnesení č. RM 13 04 36 03
Rada města projednala Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31.12.2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31.12.2012.
Usnesení č. RM 13 04 36 04
Rada města projednala vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín – II
včetně příloh k 31.12.2012 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín – II včetně příloh
k 31.12.2012,
2. vyřazení cílů:
Cíl C.I.6

Revitalizace objektu „ATLANTIK“ na městské kulturní zařízení
knihovna, multifunkční a multimediální centrum Děčín,
Cíl C.III.15
Rozšíření Plaveckého areálu Děčín Staré Město,
Cíl C.VI.2
Regionální datová síť,
Cíl C .VI. 3
Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy,
Cíl D. III.4
Vybudování městského turistického informačního centra v Děčíně,
č. 30 z Přílohy č. 1 – Problematická místa v Děčíně (Děčín I – ATLANTIK),

3. zařazení nově navržených cílů:
Cíl D.III.7
Via ferrata v masivu Pastýřské stěny,
Cíl D.III.8
Dopravně-turistický navigační systém,
Cíl D.III.9
Kontakt s poskytovateli služeb cestovního ruchu v Děčíně,
Cíl D.III.10
Obnovení provozu na „Kozí dráze“,
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Cíl D.III.11
Cíl D.III.12

ZZbus,
Další záměry.

Usnesení č. RM 13 04 37 01
Rada města projednala zprávu o stavu plnění „Plánu odpadového hospodářství města Děčín“
za rok 2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 04 37 02
Rada města projednala předloženou zprávu o provozu a financování městské autobusové dopravy
za rok 2012 a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 04 37 03
Rada města projednala návrh na pověření osoby k jednání ve věci vyřizování žádosti na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku Ing. Tomáše Martinčeka k tomu, aby město
zastupoval ve věci vyřizování „Žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu“
a to v objektech ve vlastnictví statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 13 04 37 04
Rada města projednala žádost Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1185, ul. 17. listopadu,
Děčín I a
schvaluje
nevyhovět žádosti a vyčkat, zda právnická osoba Společenství vlastníků jednotek domu č.p.
1185, ul. 17. listopadu, Děčín I zastoupená Mgr. Šárkou Harantovou podá žalobu.
Usnesení č. RM 13 04 37 05
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Krásný Studenec a
rozhodla
1. zatížit část pozemku p. p. č. 1530/1 – ostatní plocha, p. p. č. 1625 – ostatní plocha, p. p. č.
1532/1 – ostatní plocha vše v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení,
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedené
pozemky, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí
pozemku p. p. č. 1530/1 – ostatní plocha, p. p. č. 1625 – ostatní plocha, p. p. č. 1532/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení, provozu,
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údržby, oprav a rekonstrukce kabelového vedení NN přes výše uvedené pozemky,
pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“ a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem této smlouvy.
Usnesení č. RM 13 04 37 06
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 173 – ostatní plocha v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva
uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky, kanalizační přípojky
a plynovodní přípojky přes výše uvedený pozemek, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 04 37 07
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 970 – ostatní plocha v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem
práva zřízení a provozování kabelové přípojky NN přes výše uvedený pozemek, pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 13 04 37 08
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 343/1a-105/03 na pronájem části pozemku
p. č. 343/1 v k. ú. Chrochvice ve smyslu změny:
1. čl. I odst. 2 nájemní smlouvy z původního textu: „… přenechává nájemci do užívání část
shora uvedeného pozemku …“ na nový text: „…. přenechává nájemci do užívání část
shora uvedeného pozemku o výměře 330 m2 …“,
2. čl. I odst. 2 dodatku č. 1 z původního textu „… na nově 1.158 Kč/rok“ na nový text „…
na nově 660 Kč/rok“.
Usnesení č. RM 13 04 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 794 o výměře 105 m2 v k. ú. Loubí u Děčína pro manžele J. a V. Š.
za cenu 500 Kč/rok, na dobu neurčitou na zahradu a k výkonu vlastnického práva ke stavbě
odvětrávací šachty podzemního zařízení.
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Usnesení č. RM 13 04 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Bynov a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 761/96 o výměře cca 2 m2
v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 13 04 37 11
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Bynov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 761/96 v k. ú. Bynov.
Usnesení č. RM 13 04 37 12
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 527/4, o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 13 04 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 673 o výměře 527 m2
v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 13 04 37 14
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 8/4 v k. ú. Folknáře (jako
nájezd k pozemku p. č. 14/7).
Usnesení č. RM 13 04 37 15
Rada města projednala návrh na směnu a výkup části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
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zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit:
 část pozemku p. č. 2637, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly z majetku města,
 část pozemku p. č. 2636, o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven,
v k. ú. Podmokly do majetku města a
nedoporučuje
zastupitelstvu města vykoupit část pozemku p. č. 2636, o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly do majetku města.
Usnesení č. RM 13 04 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 53/23 o výměře 398 m2 a st. p. č. 832
o výměře 12 m2 v k. ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
M. a M. R. za cenu 30.750,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 13 04 37 17
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 234/2, dle geometrického plánu č. 2247250/2012 nově ozn. jako 234/3 o výměře 295 m2, v k. ú. Děčín se všemi součástmi
a příslušenstvím pro vlastníky objektu čp. 131, 132, 133 se st. p. č. 231 v k. ú. Děčín
dle aktuálního výpisu z KN, za cenu 305.325,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. RM 13 04 37 18
Rada města projednala návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 07/13/UDC/BP mezi
statutárním městem Děčín a ČR - ÚZSVM na převod pozemku p. č. 3453/80 v k. ú.
Podmokly a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem smlouvy o převodu pozemku mezi
statutárním městem Děčín a ČR – ÚZSVM.
Usnesení č. RM 13 04 37 20
Rada města projednala návrh na získání části pozemku p. č. 40/1 v k. ú. Nebočady a
doporučuje
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zastupitelstvu města:
1. schválit nabytí části pozemku p. č. 40/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v k. ú. Nebočady, formou daru do majetku statutárního města Děčín
od Ústeckého kraje a
2. schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Děčín
a Ústeckým krajem na převod části pozemku p. č. 40/1 o výměře dle geometrického
plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Nebočady, formou daru a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o budoucí darovací
smlouvě mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 13 04 37 21
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 12 19 37 23 ze dne 20.11.2012, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 79/1 a části pozemku p. č. 51 oba v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 12 10 07 06 ze dne 13.12.2012,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 79/1 a části pozemku p. č. 51 oba v k. ú.
Podmokly, v plném znění a
2. schválit prodej části pozemku p. č. 79/1 o výměře 28 m2 a části pozemku p. č. 51
o výměře 11 m2 , dle geometrického plánu č. 3469-51/2012 ozn. jako p. č. 79/3 o výměře
39 m2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Z. N. za cenu
40.365,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem s tím, že bude uplatněna rozvazující
podmínka ve smyslu § 36 odst. 2 obč. zák.: Nabyvatelé se zavazují o nemovitost řádně
pečovat, na své náklady ji udržovat a užívat ji pouze způsobem využití – parkování,
nevyužívat ji ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a dále se zavazuje
zachovat přístup na převáděném pozemku pro potřeby obhospodařování městských lesů
tak, aby byla zajištěna v době těžby obslužnost přilehlých lesních pozemků, a umožní
na převáděném pozemku např. dočasné skladování vytěženého dřeva. V případě, že dojde
k porušení těchto pravidel, považuje se to za splnění rozvazující podmínky a smlouva
ztrácí účinnost a účastníci převodu si vrátí, co si poskytli. A s podmínkou zřízení
předkupního práva k nemovitosti ve smyslu ustanovení § 602 a násl. obč. zák.,
ve prospěch převádějícího. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako
právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.
Usnesení č. RM 13 04 37 22
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 694 – zahrada v k. ú. Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu,
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provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana B. K. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 694 – zahrada v k. ú.
Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana B. K.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 23
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 690 – zahrada, p. p. č. 688/1 – zahrada, st. p. č. 689 – zast. pl. a nádvoří
vše v k. ú. Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního
a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinného pana M. V. za jednorázovou úhradu ve výši 5.500,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 690 – zahrada, p. p. č.
688/1 – zahrada, st. p. č. 689 – zast. pl. a nádvoří vše v k. ú. Chrochvice za účelem práva
umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního a zemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinného pana M. V. za jednorázovou úhradu
ve výši 5.500,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 24
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 688/2 – zahrada v k. ú. Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinné paní V. B. za jednorázovou úhradu ve výši 1.600,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 688/2 zahrada v k. ú.
Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinné paní V. B.
za jednorázovou úhradu ve výši 1.600,00 Kč vč. DPH a
8

pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 25
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 543/10 – zahrada v k. ú. Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinné paní L. N. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 543/10 zahrada v k. ú.
Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinné paní L. N.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 26
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Chrochvice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 543/10 – zahrada v k. ú. Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinné paní M. B. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 543/10 – zahrada v k. ú.
Chrochvice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinné paní M. B.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 27
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
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schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 532 – zahrada, p. p. č. 533 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní R. K. za jednorázovou úhradu
ve výši 800,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 532 – zahrada, p. p. č.
533 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní R. K. za jednorázovou úhradu ve výši 800,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 28
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 532 – zahrada, p. p. č. 533 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní M. Ž. za jednorázovou úhradu
ve výši 800,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 532 – zahrada, p. p. č.
533 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní M. Ž. za jednorázovou úhradu ve výši 800,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 29
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 518 – zahrada, st. p. č. 519 – zast. pl., p. p. č. 520/1 – zahrada, p. p. č.
583 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
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od povinných pana J. F. E. a paní G. E. za jednorázovou úhradu ve výši 3.400,00 Kč
vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 518 – zahrada, st. p. č.
519 – zast. pl., 520/1 – zahrada, 583 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva
umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení
přes výše uvedené pozemky od povinných J. F. E. a paní G. E. za jednorázovou úhradu
ve výši 3.400,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 30
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 498 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana M. D. za jednorázovou úhradu ve výši 2.200,00 Kč vč. DPH
a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 498 – zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana M. D.
za jednorázovou úhradu ve výši 2.200,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 31
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 482 – zahrada, p. p. č. 483/1 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinných pana Z. Č. a paní A. Č.
za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 482 – zahrada, p. p. č.
483/1 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
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od povinných pana Z. Č. a paní A. Č. za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč vč.
DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 32
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 483/2 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana J. Š. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 483/2 zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana J. Š.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 33
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 483/2 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana P. Š. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 483/2 – zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana P. Š.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
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Usnesení č. RM 13 04 37 34
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 476 – zahrada, st. p. č. 475 – zast. pl. a nádvoří vše v k. ú. Vilsnice
za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení
veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní J. S. za jednorázovou
úhradu ve výši 1.300,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 476 – zahrada, st. p. č.
475 – zast. pl. a nádvoří vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu
a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní J. S. za jednorázovou úhradu ve výši 1.300,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 35
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 486 – trv. travní porost, p. p. č. 488 – trv. travní porost, p. p. č. 490 –
orná půda vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní Š. H. za jednorázovou úhradu ve výši 2.900,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 486 – trv. travní porost,
p. p. č. 488 – trv. travní porost, p. p. č. 490 – orná půda vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní Š. H. za jednorázovou úhradu
ve výši 2.900,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 36
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
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1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 467 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinné paní P. H. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 486 – trv. travní porost,
p. p. č. 467 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek
od povinné paní P. H. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 37
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 972 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana J. M. za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,00 Kč vč. DPH
a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 972 – zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana J. M.
za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 38
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 826 – trv. travní porost, p. p. č. 827 – ostatní plocha, p. p. č. 830/4 –
ostatní plocha vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinných J. J. a M. J. za jednorázovou úhradu ve výši 2.600,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 826 – trv. travní porost,
p. p. č. 827 – ostatní plocha, p. p. č. 830/4 – ostatní plocha vše v k. ú. Vilsnice za účelem
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práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinných J. J. a M. J. za jednorázovou úhradu
ve výši 2.600,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 39
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 987 – zahrada, p. p. č. 888/2 – zahrada, st. p. č. 887 – zast. plocha vše
v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinných pana
A. Č. a paní M. Č. za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 987 – zahrada, p. p. č.
888/2 – zahrada, st. p. č. 887 – zast. plocha vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění,
vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše
uvedené pozemky od povinných pana A. Č. a paní M. Č. za jednorázovou úhradu ve výši
4.000,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 40
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 677 – zahrada, st. p. č. 883 – zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Vilsnice
za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení
veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinného pana I. N. za jednorázovou
úhradu ve výši 1.800,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 677 – zahrada, st. p. č.
883 – zast. plocha a nádvoří vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené
pozemky od povinného pana I. N. za jednorázovou úhradu ve výši 1.800,00 Kč vč. DPH
a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 41
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 882/1 – zahrada, st. p. č. 881/1 – zast. plocha vše v k. ú. Vilsnice
za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení
veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinných pana M. J. a paní M. J.
za jednorázovou úhradu ve výši 2.300,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 882/1 – zahrada, st. p. č.
881/1 – zast. plocha vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu
a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinných pana M. J. a paní M. J. za jednorázovou úhradu ve výši 2.300,00 Kč vč.
DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 42
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 882/2 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinné paní V. M. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 882/2 – zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinné paní V. M.
za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 43
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
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schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 149 – ostatní plocha v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinného pana J. Č. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 149 – ostatní plocha
v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinného pana J.
Č. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 44
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č. 170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinného pana F. H. za jednorázovou úhradu
ve výši 3.500,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č.
170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinného pana F. H. za jednorázovou úhradu ve výši 3.500,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 45
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č. 170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní K. H. za jednorázovou úhradu
ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
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2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č.
170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní K. H. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 46
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č. 170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní P. H. za jednorázovou úhradu
ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č.
170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní P. H. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 47
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č. 170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní J. K. za jednorázovou úhradu
ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č.
170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní J. K. za jednorázovou úhradu ve výši 700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 48
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č. 170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinné paní M. P. za jednorázovou úhradu
ve výši 1.800,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 171 – zahrada, st. p. č.
170 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinné paní M. P. za jednorázovou úhradu ve výši 1.800,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 49
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 419/1 – zahrada v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený
pozemek od povinných pana J. S. a paní J. S. za jednorázovou úhradu ve výši
1.800,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 419/1 – zahrada v k. ú.
Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinných pana J. S. a paní J.
S. za jednorázovou úhradu ve výši 1.800,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 50
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
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schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 417 – zahrada, p. p. č. 418/1 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného
osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinného pana J. L. za jednorázovou úhradu
ve výši 1.400,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 417 – zahrada, p. p. č.
418/1 – zahrada vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky
od povinného pana J. L. za jednorázovou úhradu ve výši 1.400,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 51
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 569/1 – zahrada, p. p. č. 447/1 – zahrada, p. p. č. 408/7 – orná půda vše
v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené pozemky od povinného pana
R. H. za jednorázovou úhradu ve výši 3.300,00 Kč vč. DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 569/1 – zahrada, p. p. č.
447/1 – zahrada, 408/7 – orná půda vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu,
provozu a údržby nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše uvedené
pozemky od povinného pana R. H. za jednorázovou úhradu ve výši 3.300,00 Kč vč. DPH
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 52
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 472/1 – zahrada, p. p. č. 486 – trv. travní porost, p. p. č. 448 – trv. travní
porost vše v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby
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nadzemního a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a 2 ks sloupů přes výše
uvedené pozemky od povinné paní Š. H. za jednorázovou úhradu ve výši 8.700,00 Kč vč.
DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 472/1 – zahrada, p. p. č.
486 – trv. travní porost, p. p. č. 448 – trv. travní porost vše v k. ú. Vilsnice za účelem
práva umístění, vstupu, provozu a údržby nadzemního a zemního kabelového vedení
veřejného osvětlení a 2 ks sloupů přes výše uvedené pozemky od povinné paní Š. H.
za jednorázovou úhradu ve výši 8.700,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 53
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného, tj. statutární město Děčín na části
pozemku p. p. č. 424 – trv. travní porost v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění,
vstupu, provozu a údržby zemního kabelového vedení veřejného osvětlení přes výše
uvedený pozemek od povinné paní J. N. za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč vč.
DPH a
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro budoucího
oprávněného, tj. statutární město Děčín na části pozemku p. p. č. 424 – trv. travní porost
v k. ú. Vilsnice za účelem práva umístění, vstupu, provozu a údržby zemního kabelového
vedení veřejného osvětlení přes výše uvedený pozemek od povinné paní J. N.
za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč vč. DPH a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. RM 13 04 37 54
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 427/4, dle geometrického plánu č. 76259/2012 nově označený pozemek p. č. 427/11 o výměře 16 m2 pod stavbou trafostanice pro ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 8, Děčín IV za cenu 12.800,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 13 04 37 55
Rada města projednala návrh na snížení příslušenství při placení nájemného z bytu a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení příslušenství při placení nájemného z bytu dle Směrnice
č. 4-3 manželům P. a I. K. z částky 45.958,00 Kč na 10 %, tj. 4.596,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 04 37 56
Rada města projednala návrh na prominutí příslušenství při placení nájemného z bytu
dle Směrnice č. 4-3 manželům M. a R. M. a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 13 04 37 57
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu
dle Směrnice č. 4-3 paní S. Z. z částky 131.624,00 Kč na 10 %, tj. 13.162,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 04 37 58
Rada města projednala návrh na snížení příslušenství při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení příslušenství při placení nájemného z bytu dle směrnice č. 43 paní V. R. z částky 287.437,00 Kč na 10 %, tj. 28.744,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 04 37 59
Rada města projednala návrh na snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit snížení poplatku z prodlení při placení nájemného z bytu
dle směrnice č. 4-3 paní D. G. z částky 192.185,00 Kč na 10 %, tj. 19.219,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 04 39 01
Rada města projednala návrh na odvolání člena komise pro výchovu a vzdělávání a
odvolává
Mgr. et Mgr. Jaroslavu Vatalovou z pozice člena komise pro výchovu a vzdělávání rady města.
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Usnesení č. RM 13 04 39 02
Rada města projednala návrh na stanovení platu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy
Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a
stanovuje
plat Bc. Jiřině Machačkové, zástupci statutárního orgánu příspěvková organizace, podle
důvodové zprávy s účinností od 01.03.2013.
Usnesení č. RM 13 04 39 03
Rada města projednala žádost Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5,
příspěvková organizace o souhlas s výukou výtvarné výchovy v českém a anglickém jazyce a
souhlasí
s dvojjazyčnou výukou výtvarné výchovy v českém a anglickém jazyce dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 04 39 04
Rada města projednala změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Na Pěšině 330
a tuto
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 13 04 39 05
Rada města projednala žádost Marketingové agentury WAMAK CZ s.r.o., IČ 27510590 Hradec
Králové na pořádání Regionálních ozvěn mezinárodního festivalu FEBIOFEST v roce 2013
v kině Sněžník a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci ve výši 10.000,00 Kč na konání Regionálních ozvěn mezinárodního
festivalu FEBIOFEST v roce 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na konání Regionálních
ozvěn mezinárodního festivalu FEBIOFEST v roce 2013 v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 04 39 06
Rada města projednala žádost pana J. H. o dotaci na konání hudebního festivalu Rock – Kotva
Děčín v roce 2013 a rozhodnutí
odkládá.

23

Usnesení č. RM 13 04 50 01
Rada města projednala obsah Směrnice č. 28-3 Hospodaření s prostředky sociálního fondu
statutárního města Děčín a tuto
schvaluje
s účinností od 13.03.2013.
Usnesení č. RM 13 04 50 02
Rada města projednala návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude
konat dne 28. března 2013 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění.
Usnesení č. RM 13 04 50 03
Rada města projednala žádost Židovské obce Děčín o finanční příspěvek ve výši 9.000,00 Kč
a po úpravě
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 9.000,00 Kč na činnost Židovské obce Děčín.
Usnesení č. RM 13 04 50 04
Rada města projednala návrh dotace na zajištění kulturní akce „Mistrovství floristů ČR Děčínská
Kotva 2013“ v rámci Městských slavností Děčín 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 170.000,00 Kč Střední zahradnické škole, Střední zemědělské
škole A.E.Komerse a SOU Děčín - Libverda, Českolipská 123, 405 02 Děčín na zajištění
kulturní akce „Mistrovství floristů ČR Děčínská Kotva 2013“,
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 13 04 50 05
Rada města projednala žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Děčín, Mírové
náměstí 234/3, Děčín IV, o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína pro propagaci akce „Den bezpečnosti silničního provozu pro děti
a širokou veřejnost.“
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Usnesení č. RM 13 04 50 06
Rada města projednala žádost HC Děčín, o.s., o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína pro propagaci turnaje „O čokoládový puk“.
Usnesení č. RM 13 04 50 07
Rada města projednala návrh na odvolání člena sportovní komise a
odvolává
Ing. Milana Schwarze z pozice člena sportovní komise a
jmenuje
Valdemara Jiruše členem sportovní komise.
Usnesení č. RM 13 04 50 08
Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Děčínská sportovní p.o., Oblouková
1400/6, Děčín, IČ 75107350 o povolení převodu finančních prostředků z rezervního fondu
příspěvkové organizace do investičního fondu a
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Děčínská sportovní p.o
do investičního fondu ve výši 118.000,00 Kč.
Usnesení č. RM 13 04 50 09
Rada města projednala žádost o úpravu platby nájemného z nebytových prostor a
schvaluje
zveřejnění záměru města změnit nájemní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Děčín,
Janem Kotkem a Tomášem Bílým formou dodatku k nájemní smlouvě na pronájem objektu
restaurace Pastýřská stěna tak, že bude upravena výše měsíčních plateb nájemného s tím,
že stávající výše ročního nájemného bude zachována.
Usnesení č. RM 13 04 50 10
Rada města projednala žádost o prominutí smluvní pokuty a po úpravě
schvaluje
snížení smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za měsíc leden, únor 2013 pro pana Jana
Kotka a Tomáše Bílého za pronájem objektu č. p. 236 v k. ú. Podmokly – restaurace Pastýřská
stěna s tím, že nájemce uhradí 10 % z celkové částky smluvní pokuty.

25

Usnesení č. RM 13 04 50 11
Rada města projednala informaci o realizaci projektu „Spolupráce při řešení krizových situací
na řece Labi v česko-saském příhraničí“ a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 13 04 60 01
Rada města projednala žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. o poskytnutí dotace
na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín – Hřensko a zpět na sezónu roku 2013 a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč společnosti Labská plavební společnost,
s.r.o., dle důvodové zprávy,
2. schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní
lodní dopravy),
3. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace
a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní dopravy).
Usnesení č. RM 13 04 60 02
Rada města projednala záměr nabytí regionální dráhy č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova
(tzv. Kozí dráha) a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit záměr města nabytí do majetku města regionální dráhy č. 132 Děčín
– Oldřichov u Duchcova (tzv. Kozí dráha), případně včetně souvisejících nemovitostí
v příslušných katastrálních územích.
Usnesení č. RM 13 04 60 03
Rada města projednala materiál „Zadávací řízení na předmět veřejné zakázky: Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad – 2. část" a
rozhodla
1. o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace:
 SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751, Oblouková ulice čp. 416, Děčín 3,
 AFC Servis DC a.s., IČ: 27274691, Březová 137/62, 405 01 Děčín,
2. o vyloučení uchazeče GREEN PROJECT s.r.o., IČ: 27195783, Dobřejovická 194, 252 43
Průhonice, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení zdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny,
3. o zadání veřejné zakázky uchazeči Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ 47781483,
Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 a
pověřuje
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primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ 47781483.
Usnesení č. RM 13 04 60 04
Rada města projednala Zprávu o veřejných zakázkách zadaných za rok 2012, a tuto
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí.

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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