
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 26.03.2015 
ZM 15 03 05 06 

Název: Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo projekt „Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního 
kina“ a  
 
s c h v a l u j e  
 

1. podání žádosti o dotaci v rámci Grantové výzvy 2014 programu Parky Nadace 
Proměny zaměřené na obnovu nebo založení veřejných městských prostranství, 

2. spolufinancování projektu městem v předpokládané výši 2, 7 mil. Kč vč. DPH 
(předpoklad konec roku 2017) a 

 
p o v ě ř u j e  
 
primátorku statutárního města Děčín, Mgr. Marii Blažkovou, podpisem žádosti o dotaci, 
závazku o dofinancování projektu a dalších souvisejících dokumentů. 
 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala svým usnesením č. RM 15 05 50 02 dne 10.03.2015 projekt „Obnova 
lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina“ a doporučila zastupitelstvu města: 

1. schválit podání žádosti o dotaci v rámci Grantové výzvy 2014 programu Parky 
Nadace Proměny zaměřené na obnovu nebo založení veřejných městských 
prostranství, 

2. schválit spolufinancování projektu městem v předpokládané výši 2, 7 mil. Kč vč. DPH 
(předpoklad konec roku 2017) a 

3. pověřit primátorku statutárního města Děčín, Mgr. Marii Blažkovou, podpisem žádosti 
o dotaci, závazku o dofinancování projektu a dalších souvisejících dokumentů. 

 

Cena: 2,7 mil. Kč 

Návrh postupu: 
 
 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení.  

 

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Nadace Proměny (česká soukromá nezisková organizace) vyhlásila v programu Parky 
Grantovou výzvu 2014 zaměřenou na obnovu nebo založení veřejných městských 
prostranství – parků, parkově upravených ploch, veřejně přístupných zahrad a rekreační 
zeleně, což úzce souvisí s rozvojovými cíli F1, F2 a H1 Strategického plánu rozvoje města 
Děčín 2014-2020. 
Maximální výše nadačního příspěvku činí 25 mil. Kč. Od žadatele se očekává min. 10% 
spoluúčast z celkových nákladů na projekt. Podmínkou nadační podpory je architektonická 
soutěž a nadační podporu vyhraje pouze jeden z žadatelů. 



Rada města v usnesení RM 15 04 36 01 dne 24.02.2015 schválila lesopark Bažantnice jako 
lokalitu určenou pro zpracování projektu. Podle ideové studie Lesopark Bažantnice Děčín 
z roku 2009 činí náklady na obnovu lesoparku 14 078 821,50 Kč vč. DPH. V této studii není 
ovšem zahrnut areál bývalého letního kina. Vzhledem k tomu, že nadační podpora z Nadace 
Proměny zahrnuje přípravu samotného projektu, která obsahuje komunikaci s veřejností, 
stanovení si cílů projektu, i konání architektonické soutěže, je nereálné v této fázi stanovit 
přesný rozpočet. Podle hrubých odhadů projektového týmu by náklady na projekt mohly 
dosáhnout minimální předpokládané výše 27,7 mil. Kč. Finanční spoluúčast města Děčín 
by tak dosahovala minimální částky 2,7 mil. Kč vč. DPH. Finanční spoluúčast se od 
města očekává až ve 4. etapě projektu a to v samotné výstavbě, která započne cca ke 
konci roku 2017, takže první financování z rozpočtu města nastane až v této 4. etapě 
projektu, kde se nejprve čerpá 10% spoluúčast města, která byla stanovena na začátku 
projektu v žádosti o podporu. Po vyčerpání této částky dále projekt financuje nadace do max. 
výše 25 mil. Kč. Projekt není třeba předfinancovávat. Nadace poskytuje dílčí splátky 
nadačního příspěvku oproti fakturám. 
Žádost o nadační podporu musí být podána do 31.03.2015. 
 

 
 

Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík   

Počet příloh: 0   

 


