












Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10.2016 
ZM 16 08 03 03 

Název: Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 - 2020 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informace o Strategickém plánu sociálního začleňování 
Děčín 2018 - 2020 a 
 
schvaluje 
 
Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 – 2020. 
 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města dne 4.10.2016 projednala informace o Strategickém plánu sociálního 
začleňování Děčín 2018 – 2020 a svým usnesením č. RM 16 17 36 01 doporučuje 
zastupitelstvu města Strategický plán sociálního začleňování schválit. 
 
 
Cena: 0,- Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Dne 23.4.2015 bylo zastupitelstvem města (ZM 15 04 05 11) schváleno Memorandum o 
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Děčín se tak zařadil mezi 
města, která přistupují k řešení problematiky sociálního vyloučení v rámci tzv. 
Koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit (KPSVL). 
Koordinovaný přístup umožňuje řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit ve městě 
komplexním způsobem formou přednostního čerpání prostředků ESIF, které budou 
vypisovány na základě specifických potřeb konkrétních měst. Podklad pro čerpání tvoří ve 
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zpracovaný strategický plán sociálního 
začleňování. S obsahem tohoto strategického plánu sociálního začleňování byli seznámeni 
členové zastupitelstva města na semináři pro zastupitele dne 22.9.2016. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová NÁM  

Počet příloh: 1 CD   
 



Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10.2016 
ZM 16 08 03 04 

Název: Projekt „Hasičská zbrojnice Horní Žleb“ 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě žádosti o dotaci projektu „Hasičská 
zbrojnice Horní Žleb“ na zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Děčín XI – Horní Žleb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
v průběžné výzvě č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému a 
 
s c h v a l u j e  
 
1. podání žádosti o dotaci, 
2. předfinancování projektu městem Děčín v 100% výši 6,6 mil. Kč vč. DPH 
3. spolufinancování projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města usnesením č. RM 16 16 36 02 ze dne 20. 9. 2016 projednala informaci o 
přípravě žádosti o dotaci projektu „Hasičská zbrojnice Horní Žleb“ na zodolnění a úpravy 
hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu v průběžné výzvě č. 36 – Stanice 
integrovaného záchranného systému a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín schválit 
podání žádosti o dotaci, předfinancování projektu za město Děčín ve výši 6,6 mil. Kč a 
spolufinancování projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. 
 
 
Cena: 6 600 000 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit  
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Rada města schválila usnesením č. RM 15 21 29 03 ze dne 8. 12. 2015 záměr realizace 
projektu „Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín 
XI – Horní Žleb“. Projekt spočívá ve stavebních úpravách stanice jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči 
účinkům mimořádné události. Cílem projektu je modernizovaný objekt stanice, která usnadní 
plnění úkolů JSDH ve zhoršených situacích a zajistí podmínky pro rychlý výjezd vozidel 
jednotky.  
 
Rozpočet akce dle vyhotovené projektové dokumentace činí 6,6 mil. Kč. V případě získání 
dotace lze získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj až 85%, ze státního rozpočtu 5% 
a spolufinancování akce městem Děčín by činilo minimálně 10%. 
 
 
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM  

Počet příloh: 0   
 























Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10.2016 
ZM 16 08 03 06 

Název: Inkluze do škol 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo projekt „ Inkluze do škol“ a  
 
r e v o k u j e  
 
usnesení č. ZM 16 06 05 16 ze dne 30.06.2016 v bodě: 
 

4) předfinancování projektu po letech v předpokládané výši: na rok 2016 - 3,7 mil. Kč, na 
rok 2017 – 11 mil. Kč, na rok 2018 - 11 mil. Kč, na rok 2019 - 6,3 mil. Kč a 

 
s c h v a l u j e  
 

4) předfinancování projektu po letech v předpokládané výši: na rok 2016 - min. 7 mil. Kč, 
na rok 2017 - min. 14,5 mil. Kč, na rok 2018 - min. 10 mil. Kč, na rok 2019 - min. 
0,5 mil. Kč. 

 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala projekt „Inkluze do škol“ a doporučila dne 04.10.2016 usnesením 
č. RM 16 17 36 02 zastupitelstvu města: 
 

a) částečně revokovat usnesení č. ZM 16 06 05 16 ze dne 30.06.2016 v bodě: 
 
4) předfinancování projektu po letech v předpokládané výši: na rok 2016 - 3,7 mil. Kč, 
na rok 2017 – 11 mil. Kč, na rok 2018 - 11 mil. Kč, na rok 2019 - 6,3 mil. Kč a 
 

b) schválit: 
 
4) předfinancování projektu po letech v předpokládané výši: na rok 2016 - min. 7 mil. 
Kč, na rok 2017 - min. 14,5 mil. Kč, na rok 2018 - min. 10 mil. Kč, na rok 2019 - min. 
0,5 mil. Kč. 

 
 

Cena: 

2016 - 7 mil. Kč 
2017 - 14,5 mil. Kč 
2018 - 10 mil. Kč 
2019 - 0,5 mil. Kč 
Celkem: 32 mil. Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje. 
 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města schválilo dne 30.06.2016 usnesením č. ZM 16 06 05 16 realizaci 
projektu „Inkluze do škol“, přijetí dotace od MŠMT ČR na projekt „Inkluze do škol“ ve výši cca 



30,5 mil. Kč, spolufinancování projektu „Inkluze do škol“ ve výši min. 1,6 mil. Kč, 
předfinancování projektu, účast v projektu základním školám zřizovaným statutárním 
městem Děčín a uzavření partnerské smlouvy se všemi základními školami zřízenými 
Statutárním městem Děčín a organizací Člověk v tísni, o.p.s. 
Bod usnesení navržený k revokaci obsahoval předpokládané částky předfinancování z doby, 
kdy přijetí dotace bylo očekáváno v měsících září či říjen roku 2016. Vzhledem k dodržování 
plných procesních lhůt ze strany MŠMT ČR při administraci projektu bylo zjištěno, že je 
nutné upravit finanční plán projektu a s ním i předpokládané částky pro předfinancování 
projektu „Inkluze do škol“. 
 
Finanční prostředky na příslušné roky budou nárokovány do rozpočtu města. 
Záležitost byla předběžně projednána na OE. 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová NÁM.  

Počet příloh: 0   
 



































































































































































Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10. 2016 
ZM 16 08 03 17 

Název: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení v záležitosti 
žádosti o dotaci projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-
modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko a 
 
s c h v a l u j e  
 
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 03 04 15 ze dne 31. 3. 2016 
v bodě 3. schvalovací části usnesení vyjmutím slova „uznatelných“ a nahrazení 
tohoto slova slovem „celkových“. 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města usnesením č. RM 16 18 36 01 ze dne 18. 10. 2016 projednala návrh na 
částečnou revokaci usnesení v záležitosti žádosti o dotaci projektu „Hodnoty 
ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu 
Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 
2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 
 
Cena: 0 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. ZM 16 03 04 15 ze dne 31. 3. 2016 podání 
žádosti o dotaci projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré 
infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ v rámci 
Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje si jako řídící 
orgán poskytovatele dotace vyžádal opravu usnesení ve smyslu náhrady slova „uznatelných“ 
za slovo „celkových“ v bodě 3. schvalovací části vydaného usnesení, které původně znělo: 
„3. spolufinancování projektu v minimální výši 10% uznatelných výdajů“. 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM  

Počet příloh: 0   
 



Úřad Regionální rady

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax:353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Sídlo:
Mírové náměstí 3097/37,  400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 011 700, fax: 477 011 750
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu
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Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM 
 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  

 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory: 1.1Podpora rozvojových pólů regionu 

Registrační číslo IPRM: SZ/05 

Název IPRM: IPRM Děčín - zóna Centrum 

Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: 649 226 214,53 

Datum zahájení realizace IPRM: 03.11.2008 

Datum ukončení realizace IPRM: 31.12.2015 

Datum předložení zprávy: 21/10/2016 

 
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 261238 

Název: Statutární město Děčín 

Adresa: Mírové náměstí 1175/5 

Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Marie Blažková, primátorka města 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Martina Štajnerová, vedoucí odd. strategického rozvoje a 
řízení projektů 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 604 210 276, 412 593 424 

E-mail: martina.stajnerova@mmdecin.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
 
3. POPIS REALIZACE IPRM  
IPRM Děčín – zóna „Centrum“ byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 
05.09.2008. K uzavření Smlouvy o realizaci IPRM mezi ŘO ROP Severozápad a Statutárním městem Děčín 
došlo dne 03.11.2008 v Ústí nad Labem.  
Dne 11.11.2008 byla vyhlášena 1. dílčí výzva k předkládání projektů v rámci IPRM Děčín – zóna „Centrum“ 
s termínem ukončení k 31.12.2013. 
 
Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ: 
 
Cíle IPRM, opatření a dílčí projekty: 
 
1) Cíl 1 – Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání 
Opatření 1.1 – Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti  
 
A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 
Dne 19.03.2010 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/24.00596 o poskytnutí dotace. Realizace stavby 
byla zahájena dne 12.04.2010. 
 
Adresy míst realizace projektu: 

- ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, Děčín II, 405 02 
- ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, Děčín I, 405 01 
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 

 
Záměr projektu, modernizace tří základních škol v centru města, byl splněn: 
V ZŠ Kamenická byla vybudována nová nástavba na střeše přístavby, a tím byly vytvořeny užitné plochy 
nejen pro potřeby školy. 
 
V ZŠ Dr. Miroslava Tyrše došlo také k vytvoření nových učeben v nevyužitých půdních prostorách a nové 
učebny v přírodě. Tyto nové prostory slouží jak žákům školy, tak i dalšímu vzdělávání osob. V půdních 
prostorách byla vytvořena centrální učebna, umožňující variabilní rozmístění mobiliáře, kabinety pro učitele a 
2 další učebny.  
 
Na ZŠ Komenského nám. byly zrealizovány 2 nové učebny vč. sociálního zařízení, chodby, kotelny a 
strojovny VZT v nevyužitých prostorách 4. NP a v části suterénních prostor byly vybudovány dílny s 
kabinetem a skladem. 
 
Učebny na jednotlivých školách slouží k aktivitám pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování. 
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A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) 
Dne 20.04.2011 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00708 o poskytnutí dotace. Předmětem 
projektu byla revitalizace bývalého objektu Atlantik, který byl označen za "brownfield", a jeho přeměna na 
multifunkční centrum, zahrnující městskou knihovnu, městské infocentrum a související infrastrukturu, které 
přispěli k dalšímu rozvoji vzdělávacích a kulturních aktivit, kvalitnějšímu trávení volného času, rozšíření 
nabídky pro mimoškolní aktivity a přispělo k dalšímu rozvoji i v oblasti vzdělávání obyvatel Děčína. V objektu 
byly vybudovány veřejné toalety. 
  
Opatření 1.2 – Rekonstrukce sociální infrastruktury 
 
A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 
Dne 04.06.2014 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01003 o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo 
zlepšit prostředí pro život seniorů rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury určené pro sociální služby. 
Předmětem projektu byla rekonstrukce domova pro seniory v Děčíně, přesněji Domova pro seniory a 
Domova se zvláštním režimem sestávajícího ze tří objektů. Konkrétně se jednalo o úpravu provozního 
řešení přístupu do objektu - přístup pouze z dvorní/severozápadní strany (bez řešení vnějších ploch), 
dostavbu a přístavbu objektu C a rekonstrukci stávajících prostor DPS (budovy A, B, C), včetně technologií. 
Cílem bylo současně rozšíření kapacity DPS o 17 míst (ze současných 84 míst na 101) a obecné navýšení 
standardů co se týče dispozic, provozu jednotlivých celků, bezbariérovosti a gastroprovozu. Současně došlo 
k rozšíření společenských prostor. 
 
A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 
Dne 04.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01332 o poskytnutí dotace. Předmětem 
projektu bylo řešení ploch v bezprostředním okolí stávajících budov a provozních objektů v areálu DPS. Stav 
těchto ploch vykazoval řadu funkčních i estetických vad a uživatelských omezení včetně bezpečnostních 
rizik a neodpovídal požadavkům současné doby na provoz moderních zařízení v oblasti sociální péče. 
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2) Cíl 2 – Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit města 
 
Opatření 2.1  -  Obnova veřejných ploch a zeleně 
 
A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 
Dne 24.04.2011 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00709 o poskytnutí dotace. Cílem projektu byla 
revitalizace prostor v okolí děčínského zámku (Mariánské louky a Jižních zámeckých zahrad) za účelem 
zvýšení využitelnosti této lokality v centru města pro volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel města Děčína a 
jeho návštěvníků. Došlo ke zkvalitnění a rozšíření zelených ploch ve městě. 
 
A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku 
Dne 22.10.2014 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/73.01190 o poskytnutí dotace. Účelem projektu 
byla památková obnova nádvoří zámku Děčín. Charakter nádvoří se přiblížil historickému stavu z počátku 
20. století, který je znám z historické fotodokumentace. Návrat do původního stavu byl mírně modifikován 
vzhledem k současným potřebám provozu zámku. Součástí projektu bylo i technické řešení odvodnění 
nádvoří a zamezení průsaku vody do sklepních prostorů. Úpravy byly navrženy historickými postupy s 
použitím přírodních materiálů. Nádvoří bylo vyspádováno ke středové podélné ose. Tam byly vytyčeny čtyři 
oválné ostrůvky, zvýšené na kamenném obrubníku a osazené trávou a nízkou zelení. Zbývající komunikační 
plocha je tvořena mlatem. V rámci osázení zelených ploch jsou podél jižní a severní fasády vysazeny 
vhodné popínavé rostliny. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení všech uživatelských vlastností centrálního 
prostoru zámku a prodloužení jeho životnosti. 
 
A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 
Dne 14.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01331 o poskytnutí dotace. Účelem revitalizace 
bylo navrácení kvality veřejného prostoru v centru města, který byl devalvován dožilými konstrukcemi, 
nefunkčností vodních ploch a celkovou degradací pochozích ploch. Plocha byla fyzicky i morálně zastaralá a 
přestala plnit funkční i estetická očekávání obyvatel města i jeho návštěvníků. 
  
A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu 
Dne 14.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01333 o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo 
odstranění funkčních a estetických vad veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky, 
který byl využíván pouze částečně jako sklad stavebního materiálu. Dále bylo řešeno provozní parkoviště a 
pěší komunikace kolem objektu sýpky. 

Opatření 2.2 – Plnohodnotné využití kulturní památky města 
 
A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 
Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/15.00523 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 29.10.2009. Předmětem 
rekonstrukce bylo jižní křídlo zámku v rozsahu 3. suterénu, 2. suterénu, 1. suterénu, přízemí, 1. patra a půdy. 
Rekonstrukce rehabilitovala prostory pro výstavní a společenské účely. V rámci projektu došlo k vybudování 
kulturně společenského centra s multifunkčním sálem (rekonstrukce velkého sálu pro potřeby konání 
vzdělávacích a kulturně společenských akcí), cateringu, rozšíření prostor/galerie a rozšíření prohlídkových 
tras zámku (rekonstrukce prostor pro účely zámecké expozice a prodloužení prohlídkových tras), zkvalitnění 
a rozšíření provozních prostor zámeckého komplexu (vybudování skladu a depozitáře pro účely provozu 
zámku včetně aranžérny - dílny, která slouží pro potřeby realizace výstav). 
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3) Cíl 3 - Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit  
 
Opatření 3 – Revitalizace sportovišť školských zařízení 
 
A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 
Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/24.00598 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem 
projektu byla modernizace zanedbaných sportovišť v areálech tří základních škol – ZŠ Kamenická, ZŠ 
Vrchlického (Dr. Miroslava Tyrše) a ZŠ Komenského nám. Realizací projektu došlo k rozšíření sportovní 
nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost. 

A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity 
Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/26.00607 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem 
projektu bylo rozšíření plaveckého areálu, aby byla pokryta poptávka, která zůstala po znehodnocení areálu 
koupaliště pod zámkem povodněmi v roce 2002. Došlo k vybudování nového polyfunkčního bazénu, 
rekonstrukci a zvětšení stávajícího objektu termálního vrtu a komplexní vybudování související infrastruktury 
(vypouštěcí šachta, kolektor, kanalizace a vodovod, elektroinstalace, veřejné osvětlení, kanalizační a 
vodovodní přípojka). Byla také rozšířena odpočinková plocha pro návštěvníky areálu. 
 
4) Cíl 4 - Zvyšování kvality výkonu veřejné správy 
 
Opatření 4 – Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín 
 
A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy 
Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/26.00604 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem 
projektu byla přestavba a dostavba budovy magistrátu B2 za účelem její revitalizace a oživení její funkčnosti. 
Cílem projektu bylo zvýšení kvality výkonu veřejné správy, zajištění spokojenosti obyvatel města Děčín i 
okolních obcí. Byly modernizovány prostory k výkonu veřejné správní agendy a vybudován moderně 
vybavený centrální archiv s posuvnými regály. Druhé a třetí patro je využíváno pro potřeby správní agendy. 
Objekt je propojen ve druhém nadzemním podlaží - spojovací chodbou s budovou B1 magistrátu. Objekt 
nyní zcela odpovídá dnešním standardům veřejné správy. Dále došlo zatraktivnění centra města revitalizací 
zastaralé nevzhledné budovy. 
 
 
V roce 2009 město podalo na ÚRR dva projekty: 

- CZ.1.09/1.1.00/32.00595 - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad - 
na ÚRR podáno v listopadu 2009 

- CZ.1.09/1.1.00/32.00606 - Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) – na 
ÚRR podáno v prosinci 2009 

u kterých dopisem ze dne 24.05.2010 požádalo ÚRR o stažení obou projektů z evidence z důvodu neustále 
probíhajících změn při realizaci IPRM. Oba projekty byly zaktualizovány a později byly na ÚRR podány 2 
nové žádosti o dotace do nově vyhlášené Výzvy – viz. výše. 
Stažení těchto dvou projektů bylo zapracováno v Oznámení o změně č. 4 v IPRM Děčín – zóna Centrum. 
Zároveň v něm bylo požádáno o přesun finanční alokace ve výši cca 50 mil Kč z opatření 2.1. Obnova 
veřejných plocha a zeleně (Park) do Opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení 
konkurenceschopnosti (Atlantik), který byl považován za stěžejní v rámci IPRM. Důvodem žádosti o stažení 
projektů bylo zrušené výběrové řízení na dodavatele staveb u obou projektů, kdy v r. 2010 při výběrových 
řízeních u obou projektů došlo k velkému předražení zakázek ze strany uchazečů. Proto byla obě tato VŘ 
zrušena a vyhlášena znova. Tím došlo k posunu finančního i časového harmonogramu IPRM, ale také 
zároveň k úspoře finančních prostředků na realizaci obou staveb. Dne 20.04.2011 byly uzavřeny Smlouvy o 
poskytnutí dotace u projektů "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)" a 
"Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad". 
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Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ: 
 
Opatření 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury                                                   
A 7.1.1 Silniční propojení přístavu Děčín - Loubí  
 

Kód 
indikátoru Název indikátoru 

51/11/00 
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 
(dopravní dostupnost) 

61/01/01 Délka nových silnic II. a III. třídy  
 

Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

(průběžná) Typ indikátoru 
počet  0 1 0 Výstup 

km 0 1,3 0 Výstup 
 
 
Tento projekt nebyl zrealizován. Jeho realizátorem měl být Ústecký kraj. Po krajských volbách v r. 2012 se 
nepodařilo investorovi, Ústeckému kraji, zařadit tento projekt do žádného z jeho rozvojových programů. 
Městu byla tato skutečnost oznámena dopisem dne 11.06.2012, který byl přílohou č. 3 Oznámení o změně č. 
11 ze dne 22.10.2012. Došlo tedy k vyřazení tohoto projektu z IPRM a v souvislosti s tím i k vyřazení 
opatření č. 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury z IPRM a ke snížení výše uvedených indikátorů IPRM 
na hodnotu 0. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 07.02.2013. Tato změna byla zapracována do Dodatku č. 4 
Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 22.10.2014. 
 
Skupina III – ostatní operační programy: 
 

Kód indikátoru Název indikátoru 
15/01/15 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS 

15/21/05 
Snížení administrativního zatížení občanů, 
podnikatelů a veřejného sektoru 

49.12.04 Počet podpořených projektů 

07/45/00 Počet podpořených organizací – celkem 
 

Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Dosažená hodnota 
(průběžná) Typ indikátoru 

 počet % 0 2 0 Výstup 
 počet % 0 3 0 Výsledek 

počet projektů* 0 1 1 Výstup 
počet 0 1 0 Výstup 

 
* Projekt - Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb 
 
Opatření 5.1 Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb 
A 5.1.1 Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb - projekt byl podán v r. 2011 do 
výzvy č. 66 OP LZZ v částce 819 552,- Kč, dotace byla schválena, realizace projektu byla zahájena dne 
01.06.2011. Bonifikace byla využita. V r. 2013 došlo ke snížení CZV na 280.902,- Kč z důvodu krácení 
přímých nákladů ze strany poskytovatele - neuznání některých mzdových nákladů vykázaných v pracovních 
výkazech. Projekt skončil ke dni 31. 5. 2013. Poslední MZ byla podaná v červenci 2013. Dotace na tento 
projekt byla ve 100% výši bez spoluúčasti žadatele. Projekt je uzavřen a vyúčtován. Poslední finanční 
prostředky Centrum sociálních služeb obdrželo ve výš 98.353,12 Kč dne 27.03.2014. 
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Rozpočet projektu byl 766 725,20 Kč CZV: 
2011                     210 682,00 Kč 
2012                     255 586,00 Kč 
2013                     280 902,00 Kč 
2014                       19 555,20 Kč 
 
Plnění Monitorovacích indikátorů za monitorované období: 
Indikátor 15/01/15 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy) a 
indikátor 15/21/05 Snížení administrativního zatížení se vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitní síť v rámci 
opatření 8.1 - Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě IPRM. Projekt měl být financován z IOP, 
priority 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2013 
město Děčín žádalo o vyřazení projektu „Metropolitní síť“ pod čarou z IPRM. Tato Monitorovací zpráva byla 
usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014 
schválena. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2015 město Děčín žádalo o vyřazení 
indikátorů kód 15/01/15 a kód 15/21/05 ze Skupiny III – ostatní operační programy. Souhlas s RMZ č. 9 ze 
dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016. 
 
Indikátor 49.12.04 Počet podpořených projektů se vztahuje k aktivitám 5.1.1 Specifické Vzdělávání 
zaměstnanců Centra sociálních služeb. Tento projekt byl financován z OP LZZ (výzva 66), období realizace 
5/2011 – 5/2013. Dosažená hodnota (průběžná) se změnila z nuly na 1. 
 
Indikátor 07/45/00 Počet podpořených organizací – celkem se vztahuje k projektům OPVK, ale ty obsahem 
IPRM nikdy nebyly. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2015 město Děčín žádalo o 
vyřazení tohoto indikátoru ze Skupiny III – ostatní operační programy. Souhlas s RMZ č. 9 ze dne 
30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016. 
 
A 5.1.2 Akademie volného času 
-  vzhledem k tomu, že nebyla vyhlášena v OP LZZ vhodná dotační výzva bylo v roce 2010 požádáno v 
Oznámení o změně č. 3, ze dne 04.02.2010, o jeho nahrazení projektem Chytrý úřad Děčín (do Opatření 
č. 8.1), jehož investorem mělo být statutární město Děčín. Předpoklad realizačních nákladů byl 5 mil Kč. 
Oznámení o změně č. 3 schválil ŘO ROP SZ dne 05.03.2010. 
 
Opatření 6.1 Zlepšování environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města    
A 6.1.1  Děčín – zámecký rybník – odbahnění - žádost o dotaci byla podaná do OP ŽP, nebyla přiznaná, 
dosud se hledá další vhodný dotační titul. V RMZ č. 8 (za rok 2014) bylo požádáno o vyřazení tohoto 
projektu z finančního harmonogramu ve skupině III, neboť realizace projektu je plánována až na rok 2017, 
bude-li vyhlášen vhodný dotační titul. Povinnou přílohou žádosti o dotaci je Analýza rizik, kterou město 
disponuje od prosince 2015. RMZ č. 8 byla schválena Usnesením č. 18/972015 VRR regionu soudržnosti SZ 
dne 08.06.20015. 
 
Opatření 8.1 Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě  
A 8.1.1 Metropolitní síť - projekt byl podán městem v roce 2010 do Výzvy č. 09 do IOP, rozpis realizace: r. 
2012: 4.700.000,- Kč; r. 2013: 18.000.000,- Kč; r. 2014: 18.000.000,- Kč, celkem 40 700 000,- Kč. Dopisem 
MMR ČR z prosince 2012 bylo městu oznámeno uvolnění finančních prostředků na realizaci tohoto projektu. 
Dne 17.06.2013 město obdrželo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V říjnu 2013 
zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od realizace projektu z důvodu značné finanční zátěže pro město 
Děčín zejména v roce 2015. Z uvedených důvodů město Oznámením o změně č. 13 ze dne 10.03.2014 
požádalo o vyřazení tohoto projektu „pod čarou“ z IPRM. Po vyřazení tohoto projektu byl rozpočet tohoto 
opatření 0 Kč. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 24.03.2014. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 
Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
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A 8.1.2 Chytrý úřad Děčín –  tímto projektem byl v r. 2010 nahrazen projekt Akademie volného času (A 
5.1.2), neboť nebyla vyhlášena v OP LZZ vhodná dotační výzva – nahlášeno Oznámením o změně č. 3, ze 
dne 04.02.2010, schválil ŘO ROP SZ dne 05.03.2010. 
Realizační náklady projektu Chytrý úřad Děčín - celkem 6 849 104,80 Kč, žádost o dotaci byla městem 
podaná do OP LZZ v r. 2010, ale dotace nebyla přiznaná. Bylo plánováno podat do další vhodné výzvy. 
Proto byla v Oznámení o změně č. 4, ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.052010, nahlášena 
změna finančního plánu ve skupině III, opatření č. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytrý úřad Děčín – došlo ke změně 
původního plánovaného finančního plánu, který musel být upraven v souvislosti s vyplňováním elektronické 
žádosti v OPLZZ. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 20.08.2010. 
Oznámením o změně č. 8 ze dne 22.06.2011 byla opětovně nahlášena změna časového i finančního 
harmonogramu ve skupině III. Opatření 8.1. (Metropolitní síť; Chytrý úřad Děčín). Předpoklad realizace: 
r. 2012: 1 369 821,- Kč; r. 2013: 1 826 428,- Kč; r. 2014: 1 826 428,- Kč; r. 2015: 1 826 427,80 Kč. Souhlas 
ÚRR se změnami ze dne 21.09.2011. 
Další vhodná výzva již nebyla vyhlášena. Proto v RMZ č. 6, za rok 2012, ze dne 25.04.2013 město požádalo 
o vyřazení tohoto projektu „pod čarou“ z IPRM, neboť se rozhodlo, že již nebude tento projekt podávat, 
protože již nebyl aktuální a vycházel z něho jiný projekt, jehož realizace v roce 2013 končila. Souhlas ÚRR 
ze dne 13.06.2013 – Monitorovací zpráva byla schválena usnesením č. 15/73/2013 VRR regionu 
soudržnosti SZ dne 04.06.2013. 
 
Opatření 9.1 Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost, priorita Ekonomický rozvoj  
A 9.1.1 Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS 
Děčín" – o doplnění tohoto projektu „pod čarou“ do IPRM bylo požádáno Oznámením o změně č. 10 ze dne 
28.11.2011. Projekt měl být financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1, 
prioritní osa 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012 obdrželo 
město dne 23.01.2012 – vzato na vědomí ve znění přílohy souhlasu – Finanční plán IPRM. 
Rozpočet projektu: 7 981 819,90. Kč, plánovaný termín realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Žádost o 
dotaci byla podána v 11/2011, plán čerpání prostředků z OPVK: 01.06.2012 – 2 400 348,- Kč; 03.09.2012 – 
1 100 000,- Kč; 01.03.2013 – 1 450 000,- Kč; 02.09.2013 – 1 300 000,- Kč; 28.02.2014 – 1 731 471,90 Kč. 
Posléze byla tato žádost vyřazena z finanční podpory OPVK, proto město v RMZ č. 6 za rok 2012 požádalo 
o vyřazení tohoto projektu z IPRM. Schválení RMZ ze dne 13.06.2013, usnesením č. 15/73/2013 VRR 
regionu soudržnosti SZ dne 04.06.2013. 
 
Vše je podrobně popsáno i v kapitole 8. 
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4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM  
Průběh příprav dílčích aktivit/projektů probíhal bez závažnějších komplikací. 
Vlastní aktivity na dílčích projektech probíhaly již od začátku zahájení IPRM, tedy od 01.10.2008, 
nejdříve probíhaly práce na projektových dokumentacích. 
 
Vize IPRM pro rok 2015 byla jeho realizací naplněna – „Centrum města Děčín na pravé straně Labe 
bude významnou lokalitou zaměřenou na rozvoj lidského potenciálu jako klíčového faktoru pro rozvoj 
města i celého regionu ale i zatraktivnění prostředí pro život svých občanů. Zóna bude 
charakteristická vysokou koncentrací moderních a funkčních institucí podporujících kultivaci a rozvoj 
prostřednictvím lidského potenciálu. Zároveň bude představovat atraktivní klidovou zónu 
revitalizovaných veřejných ploch spojujících kulturní a volnočasovou funkci zóny s obslužnou a 
obytnou“. 
V rámci stanovených cílů: 
Cíl 1 - Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání 
Cíl 2 - Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit 
Cíl 3 - Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit 
Cíl 4 - Zvyšování kvality výkonu veřejné správy 
došlo realizací dílčích projektů k revitalizaci vzdělávací, sportovní a kulturní infrastruktury a veřejných 
prostranství městských částí Děčín I a Děčín II za účelem jejich zatraktivnění a oživení funkčnosti. 
 
Součástí IPRM bylo na počátku 7 projektů: 
A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 
A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) 
A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 
A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 
A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 
A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity 
A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy 
 
V průběhu jeho realizace bylo přidáno dalších 5 projektů. Celkem se realizovalo 12 projektů. 
 
V roce 2011 byl přidán projekt: 
A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 
Tato změna je uvedena v Dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 19.03.2012. 
 
v roce 2014: 
A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 
A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku 
A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 
Změny jsou uvedeny v Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
 
A v roce 2015: 
A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu 
Tato změna je uvedena v Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015. 
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Ke všem dílčím projektům se v době jejich přípravy i realizace pravidelně scházely pracovní skupiny, 
jejichž členy byli kromě jiných i „partneři projektu“, kteří se na základě uzavřené Smlouvy o partnerství 
podíleli na jeho přípravě i realizaci. 
Realizace IPRM jako celku probíhala za účasti dvou partnerů – ÚP Děčín a OHK Děčín. 
 
Přípravu a realizaci IPRM řídil a koordinoval Řídící výbor IPRM Děčín, který byl složen ze zástupců 
veřejného, neziskového, podnikatelského a soukromého sektoru, z veřejnosti a dalších osob, které 
byly osloveny Statutárním městem Děčín na základě principu partnerství. Zasedání Řídícího výboru 
IPRM Děčín – zóna Centrum proběhlo celkem 34 krát. 
 
Každoročně k 31.12. byly vypracovány roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM, v nichž 
byly detailně popsány konkrétní aktivity v daném roce včetně informací o realizaci TOP zahrnutých do 
IPRM, publicity, činností partnerů projektů i partnerů IPRM. 
 

 
5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 
Pracovníci odboru rozvoje MM Děčín se pravidelně účastnili seminářů, konferencí a workshopů 
pořádaných Regionální radou soudržnosti NUTS II Severozápad (např. Výroční konference 
Regionálního operačního programu Severozápad, Semináře pro žadatele i příjemce ROP 
Severozápad). 

 
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM) 
Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2016   do:  31/12/2021   
Popis dalších aktivit IPRM: 
V rámci povinné udržitelnosti projektů budou vypracovávány a odevzdávány na ŘO Monitorovací 
zprávy o zajištění udržitelnosti projektů. Poslední tato zpráva bude odevzdána v termínu do 
09.04.2021 u projektu Revitalizace zázemí zámeckého areálu. 

 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů: 

U některých projektů vznikly technické problémy při projektování a v technicko - procesních věcech.   
 
1. U projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského vznikl na ZŠ 
Vrchlického technický problém při projektování záměru Rozšíření možnosti využití sportovní haly (její 
rozšíření a zvýšení výšky). Stávající konstrukce haly byla montovaná technologií Rudných dolů 
Jeseník. V době projektování probíhaly práce na posouzení možnosti technického řešení uvažovaného 
záměru a na odhadu finanční náročnosti a technického zpracování navržené možnosti realizace. 
2. U učeben na Základní škole Kamenická ul. se objevil problém při přípravě přístavby tělocvičny a 
nástavby auly na této tělocvičně. Tento problém byl konzultován dne 14.10.2008  na Úřadu Regionální 
rady, jak stavebně rozdělit jednu stavbu do dvou projektů. 
3. Další problém vznikl na ZŠ Vrchlického při záměru využít bývalého vojenského krytu na keramickou 
dílnu a sklady. Tento záměr se jevil jako nereálný, neboť zde nešlo zajistit denní osvětlení. Takovýto 
projekt by nebyl z hygienických důvodů odsouhlasen při zpracování projektové dokumentace. 
4. Menší komplikace vznikly při přípravě žádostí o dotaci u aktivit A 5.1.1 Specifické vzdělávání 
zaměstnanců Centra sociálních služeb a A 6.1.1 Děčín – zámecký rybník – odbahnění, kdy dotace 
nebyla po předložení projektu schválena a dále u aktivit A 8.1.1 Metropolitní síť města Děčína a A 5.1.2 
Akademie volného času, kdy nebyl vypsán žádný dotační titul. 
5. U aktivity A 5.1.2 Akademie volného času - z důvodu nevyhlášení výzvy k předkládání projektů v 
OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jiným projektem "Chytrý úřad". 

6. Komplikace vznikly při výběrových řízeních u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ 
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(knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých 
zahrad, kdy došlo k velkému předražení zakázek ze strany uchazečů. Proto byla obě tato VŘ zrušena 
a vyhlášena znova. Hodnotící komise zasedla dne 06.10.2010, vítězný uchazeč u projektu Revitalizace 
parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad byl schválen v radě města dne 12.10.2010 a 
u projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) dne 26.10.2010. Tím došlo 
k posunu finančního i časového harmonogramu IPRM, ale také zároveň k úspoře finančních 
prostředků na realizaci obou staveb. K podpisu smluv o poskytnutí dotace u obou těchto projektů došlo 
až v dubnu 2011. 

7. Další komplikace vznikly u projektu Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity, kdy byla dne 
27.10.2010 pozastavena stavba z důvodu zjištěného průsaku vody v místě stavby. Dne 07.12.2010 
byla stavba znovu zahájena. Tím došlo ke zpoždění realizace stavby o 1,5 měsíce. 

8. Další komplikace vznikly u projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum), 
kdy firma INSKY, spol. s r.o. podala dne 07.12.2010  na ÚOHS návrh na zahájení řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele podle ust. §  113 zák. č. 137/2006 Sb. 

9. Dále u aktivity A 5.1.2. Akademie volného času - z důvodu nevyhlášení výzvy k předkládání projektů 
v OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jiným projektem "Chytrý úřad" (viz Oznámení o změně č. 3 v 
IPRM, které bylo podáno v únoru 2010 na ÚRR) - žádost o dotaci na projekt "Chytrý úřad" byla podána 
do OP LZZ v r. 2010, ale dotace nebyla přiznaná. 

10. Díky úspoře finančních prostředků z VŘ na zhotovitele staveb u projektů Revitalizace objektu 
„Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a 
zámeckých zahrad došlo k zařazení nového opatření do IPRM "Rekonstrukce sociální infrastruktury" a 
tím pádem došlo i k posunu časového harmonogramu celého IPRM až do roku 2014, oproti původnímu 
2013. 

11. Další komplikace vyvolaly vícepráce při realizaci všech projektů - nárůst výdajů a posun časového 
harmonogramu. 

12. Oznámením o změně č. 8 v IPRM bylo požádáno o snížení cílové hodnoty indikátoru 65/01/01 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 7 
ha na 4,453 ha), čili celkem snížení o 2,547 ha. 

13. V A.3.1.2 Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity bylo oznámeno na ÚRR snížení hodnoty 
monitorovacích indikátorů a to kód 65/01/01 na 0,453 ha a kód 65/11/00 na 0 m2. 

14. Komplikace vznikly v r. 2012 u VŘ na zhotovitele stavby u projektu "Rekonstrukce Domova pro 
seniory, Kamenická ul., Děčín II", kdy se jeden účastník VŘ odvolal na ÚOHS Brno a přes rok nebylo 
tímto úřadem rozhodnuto. 
Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: 

Opatření k odstranění problémů byly průběžně konzultovány s úřadem Regionální rady, změnové listy. 
 
1. U projektu sportovišť, po posouzení konstrukčních možností haly, došlo k dalšímu odbornému 
posouzení. Po té bylo rozhodnuto, jak bude tento záměr zrealizován. 
2. U projektu učeben na Základní škole Kamenická ul. došlo k úpravě projektu dle podmínek ROP SZ, 
tedy k vypuštění aktivit nástavba auly, nových učeben a soc. zařízení na přístavbě tělocvičny. 
3. U projektu učeben na Základní škole Vrchlického došlo k úpravě projektu dle podmínek ROP SZ, 
tedy k vypuštění aktivit - využití bývalého vojenského krytu. 

4. Projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb byl podán v r. 2011 do výzvy č. 
66 OP LZZ, dotace byla schválena a projekt byl zrealizován. 
Při zkoumání jiného vhodného dotačního titulu na odbahnění zámeckého rybníka, např. Ministerstvo 
zemědělství - finanční příspěvek na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby 
vodních nádrží, nebyla dotace na tento typ projektu přiznána. Z tohoto důvodu, neboť nebyl nalezen 
jiný dotační titul, nebyl projekt vůbec realizován. 
U dalších projektů se čekalo na vyhlášení vhodného dotačního titulu. 
5. Došlo k vyřazení projektu ze struktury IPRM. V případě aktivity č. A 5.1.1. Specifické vzdělávání 
zaměstnanců Centra sociálních služeb byl tento nahrazen jiným projektem. 
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6. Město udělalo maximum pro řádné plnění schváleného finančního i časového harmonogramu IPRM, 
aby u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na 
Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad již nedocházelo k dalšímu skluzu při jejich realizaci – 
např. nastavením sankcí při neplnění v SoD. Dne 20.04.2011 byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí 
dotace u projektů "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)" a "Revitalizace 
parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad". 

7. Byly provedeny rozbory vody pro zjištění místa úniku vody. Zpoždění realizace stavby o 1,5 měsíce 
se projevilo v nižší prostavěnosti a v nižším čerpání dotace v dané etapě a prodloužením termínu 
dokončení stavby - byl uzavřen Dodatek k SoD i ke Smlouvě o dotaci. 

8. U projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) město informovalo 
průběžně ÚRR o průběhu řízení šetření ÚOHS, zasílalo veškeré informace k této kauze. 

9. U aktivity A 5.1.2 Chytrý úřad byla podána nová žádost o dotaci do OP LZZ. 

10. Město udělalo maximum pro řádné plnění schváleného finančního i časového harmonogramu 
IPRM, aby u projektu v nově zařazeném opatření Rekonstrukce sociální infrastruktury nedocházelo ke 
skluzu při jeho realizaci – např. nastavením sankcí při neplnění v SoD. 

11. U všech realizovaných projektů město včas informovalo ÚRR o všech vzniklých změnách v souladu 
s metodikou ROP SZ., zasílalo Oznámení o změnách projektu a konzultovalo případné nejasnosti. 

12. Bylo řešeno Dodatkem č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 19.03.2012. 

13. Bylo řešeno Dodatkem č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 03.10.2011. 

14. Časový posun výběru zhotovitele stavby projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Kamenická 
ul, Děčín II" nebyl v době, kdy byl přes rok ÚRR uzavřen, komplikací v neplnění harmonogramu IPRM. 
Předpokládali jsme, že po znovuotevření ÚRR bude již ÚOHSem rozhodnuto a stavba proběhne tak, 
aby byla řádně dokončena nejprve v termínu do konce roku 2014, později v termínu do konce roku 
2015 - v souladu s žádostí o prodloužení IPRM do konce roku 2015 (v souladu s dopisem pod č.j. 
RRSZ 11228/2013 ze dne 03.10.2013, který byl městům zaslán, a kde byly prodlouženy termíny na 
základě usnesení č. 13/77/2013 VRR - fyzické ukončení do 01.12.2015, ukončení IPRM do 
31.12.2015). 

 
8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 
Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 
Popis nepodstatné změny: 
 
Oznámení o změně č. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.052010: 

- změna časového harmonogramu dílčích aktivit IPRM u všech běžících projektů 
- změna finančního plánu ve skupině III, opatření č. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytrý úřad Děčín 
- změna financování projektů 
- celkové způsobilé výdaje k lednu 2010 
- změna vynulování nezpůsobilých výdajů u opatření 2.1 
- změna vyjmutí občerstvení u projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a 

zámeckých zahrad 
Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – vzato na vědomí. 
 

- změna financování stavby u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální 
centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 

Souhlas se změnami - ze dne 20.08.2010 – bylo odsouhlaseno po nahlášení aktuálních částek po 
schválení daných projektů. 
 

- změna navýšení nezpůsobilých výdajů u projektů Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího 
vzdělávání, Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity, Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, 
ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí, Budova magistrátu B2 – Centrální archiv a 
správní agendy a Zámek Děčín – kulturně společenské centrum 

- změna navýšení celkových výdajů u všech běžících projektů 
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- změna nastavení termínů nových etap dle nahlášených změn na jednotlivé projekty 
- změna přechodu z věcných etap na časové etapy u projektů Zámek Děčín – kulturně 

společenské centrum, Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání, Modernizace 
sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 

- změna způsobilých výdajů projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a 
ZŠ Komenského náměstí 

Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – souhlas ve znění Dodatků č.1 k těmto projektům. 
 
Oznámení o změně č. 6 ze dne 02.12.2010: 

- o zvolení nového primátora města p. Františka Pelanta 
- o zvolení nového 1. náměstka primátora města p. Pavla Sinka 
- o zvolení nového 2. náměstka primátora města Mgr. Hany Cermonové 
- o jmenování nového manažera IPRM Ing. Valdemara Grešíka 

Souhlas se změnami ze dne 20.12.2010 – vzato na vědomí. 
 
Oznámení o změně č. 7 ze dne 24.01.2011 a jeho doplnění ze dne 21.02.2011: 

- změna celkového finančního harmonogramu IPRM 
- navýšení celkových nezpůsobilých výdajů IPRM o 6 268 503,82 Kč 
- ve skupině III došlo k navýšení celkového rozpočtu o částku 14 150 895,20 Kč 
- došlo k navýšení částky Příspěvek Společenství o 1 haléř 
- došlo ke snížení částky Ostatní zdroje o 1 haléř 

Souhlas se změnami ze dne 10.03.2011 – vše vzato na vědomí. 
 
Oznámení o změně č. 8 ze dne 22.06.2011: 

- změna celkového finančního harmonogramu IPRM včetně ponížení způsobilých výdajů u 
opatření 1.1 a 2.1 

- změna finančního harmonogramu dílčích projektů 
- celkové způsobilé výdaje IPRM zůstávají beze změny. Dochází pouze k dílčím změnám na 

úrovni jednotlivých let 
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem o 21 052 548,34 Kč. Konkrétně se týká projektů 

"Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)", "Revitalizace parku na 
Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad" a budoucího projektu "Rekonstrukce domova 
pro seniory" 

- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléř 
- došlo k dalšímu dílčímu naplnění monitorovacího indikátoru ve Skupině I a to kód indikátoru: 

65/01/01, název indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z 
výše 0,05 na výši 0,15469 m2. Jedná se o dokončení dalšího hřiště u ZŠ Vrchlického 

- ve skupině II u opatření 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury dochází v roce 2011 k 
posunu časového harmonogramu realizace a to z r. 2011 na r. 2012. Realizátorem projektu je 
Ústecký kraj 

- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o 
změnách na jednotlivých projektech 

- skupina III. Opatření 5.1 (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb) - 
došlo ke změně výše alokace dle podané a schválené žádosti o dotaci do OP LZZ. Celkem 
jsou způsobilé výdaje ve výši 819 552,- Kč 

- skupina III. Opatření 6.1 (Odbahnění zámeckého rybníka) - došlo k posunu časového 
harmonogramu o 1 rok 

- skupina III. Opatření 8.1 (Metropolitní síť; Chytrý úřad Děčín) - došlo ke změně časového i 
finančního harmonogramu. Celkem jsou způsobilé výdaje za oba projekty ve výši 47 549 
104,80 Kč. 

- ve skupině III došlo k navýšení celkového rozpočtu o částku 2 368 656,80 Kč 
Souhlas se změnami ze dne 21.09.2011 – vše vzato na vědomí. 
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Oznámení o změně č. 9 ze dne 06.09.2011: 

- celkové způsobilé výdaje IPRM zůstávají beze změny. Dochází pouze k dílčím změnám na 
úrovni jednotlivých let 

- došlo k přesunu CZV celkem v částce 3 913 078,34 Kč z roku 2010 do r. 2011. Z toho je 2 097 
194,62 Kč krácení CZV za 2. etapu výstavby u třech projektů (Modernizace učeben ZŠ pro 
potřeby dalšího vzdělávání, Zámek Děčín - kulturně společenské centrum, Budova magistrátu 
B2  - centrální archiv a správní agendy) a částka 1 815 883,72 Kč byla převedena k čerpání 
do následující etapy projektů 

- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 2 haléře 
- došlo ke snížení částky ve sloupci Dotace RR celkem o 4 haléře 
- došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem o 6 363 630,87 Kč 
- dne 10.08.2011 proběhlo veřejné projednání aktualizace IPRM (Příloha č. 2, 3, 4) - doplnění o 

8. projekt - Rekonstrukce Domova pro seniory. Dále bylo projednáno na jednání ŘV IPRM dne 
19.08.2011, v RM dne 23.08.2011 a v ZM dne 06.09.2011. Podrobné zdůvodnění dílčí změny 
bylo v příloze č. 1 

- dne 01.07.2011 byl jmenován do funkce vedoucího odboru rozvoje Mgr. Petr Kužel 
- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o 

změnách na jednotlivých projektech 
- skupina III. Opatření 5.1. (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb) - dne 

11.07.2011 byla vyhlášena výzva k podání nabídek na zakázku "Specifické vzdělávání 
zaměstnanců CSS", byla zveřejněna na www stránkách města a www stránkách CSS, ze 
strany CSS byli osloveni 3 dodavatelé 

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – vzato na vědomí. 
 
Oznámení o změně č. 10 ze dne 28.11.2011: 

- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech celkem na 1 332,4 m2, z hodnoty 0 m2 

- žádost o doplnění dalšího tzv. projektu "pod čarou" s názvem "Podpora stáží a odborných 
aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín" (aktivita) do opatření 
č. 9.1 Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost, priorita Ekonomický rozvoj. Projekt měl 
být financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1, prioritní osa 
7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj 

- na realizovaných projektech došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů IPRM o 2 156 
767,42 Kč. Krácená částka CZV však i nadále zůstává v rozpočtech příslušných opatřeních a 
v rozpočtu IPRM jako celku 

- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem o 4 haléře 
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléř 
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v opatření č. 2. Obnova veřejných ploch a zeleně 

o 4 haléře 
- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o 

změnách na jednotlivých projektech 
- oznámení u projektů Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum) a 

Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity změny kontaktní osoby projektu z p. Jaroslavy 
Sejrkové na Ing. Terezu Mancovou a změnu manažera projektu z Ing. Martiny Štajnerové na 
Ing. Terezu Mancovou 

- oznámení u projektů Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a 
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum změny manažera projektu z p. Jindřicha 
Drbohlava na Ing. Terezu Mancovou 

- došlo k přesunu Dotace RR celkem v částce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012 
Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012 – vzato na vědomí. 
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Oznámení o změně č. 11 ze dne 22.10.2012: 
- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 51/15/41 Počet podpořených 

projektů na ostatní města celkem na 6. Projekt "Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího 
vzdělávání" byl stavebně dokončen dne 25.11.2011, projekt "Revitalizace objektu "Atlantik" 
(knihovna/multimediální centrum)" byl stavebně dokončen dne 30.07.2012 a projekt "Zámek 
Děčín - kulturně společenské centrum" byl stavebně dokončen dne 30.03.2012 - příloha č. 2 
Oznámení 

- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech celkem na 1,638 707 ha, Sportoviště - 0,661507 ha; 
Bazén - 0,453 ha; Učebny - 0,05 ha; Atlantik - 0,4742 ha. Vzhledem k tomu, že u projektu 
Atlantik došlo celkem k překročení tohoto indikátoru o 0,1242 ha a u projektu Sportoviště o 
0,091507 ha, žádáme o navýšení celkové cílové hodnoty tohoto indikátoru o 0,215707 ha, 
tedy na 4,668707 ha  - příloha č. 2 Oznámení 

- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech celkem na 9 846,3 m2, čili o 1 332,4 m2 (B2 - 1332,4, 
Učebny - 1210, Atlantik - 4114,5, Zámek - 3 189,4). Celkově došlo k navýšení původně 
schválené hodnoty 8 643,4 m2 na 9 846,3 m2, to je překročení o 1 202,9 m2 více. Vzhledem k 
předpokládané schválené hodnotě tohoto indikátoru u budoucího projektu "Rekonstrukce 
domova pro seniory" ve výši 1 243 m2 žádáme o navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru o 
2 445,9 m2, tedy na 11 089,3 m2 - příloha č. 2 Oznámení 

- došlo k přesunu Způsobilých výdajů celkem a to ke snížení v roce 2012 o 12 937 050 Kč, k 
navýšení v roce 2013 o 8 364 361,26 Kč a k navýšení v roce 2014 o 4 572 688,74 Kč 

- došlo k přesunu Dotace RR celkem a to ke snížení v roce 2012 o 10 996 492,50 Kč, k 
navýšení v roce 2013 o 7 109 707,07 Kč a k navýšení v roce 2014 o 3 886 785,43 Kč 

- na realizovaných projektech došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem na částku 77 247 
113,61 Kč a tím k navýšení celkových výdajů IPRM na 728 206 792,29 Kč 

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2013 – vzato na vědomí. 
 
Oznámení o změně č. 16 ze dne 07.10.2014: 

- změna příjmení kontaktní osoby na projektech 
- schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM 

Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – vzato na vědomí, schváleno VRR dne 22.10.2014. 
 
Oznámení o změně č. 17 ze dne 12.12.2014: 

- změna statutárního zástupce 
Souhlas se změnami ze dne 07.04.2015 – vzato na vědomí, schváleno VRR dne 10.03.2015. 
 
Dopisem ze dne 12.11.2015 oznámilo město ÚRR nefunkčnost portálu IPRM Děčín z důvodu 
cílených útoků na server (DDoS) převážně IP adres. Ani společně s hostingovou společností město 
není schopni zaručit plynulý a bezproblémový chod. Po 8 letech je portál velmi zastaralý a je potřeba 
na něj vynakládat velké úsilí pro zabezpečení a zajištění nepřetržitého provozu. Z tohoto důvodu IT 
oddělení Magistrátu města Děčín doporučilo portál archivovat a nadále jej nevyužívat. Pro účely 
publicity a informovanosti byl zřízen baner „projekty“ na oficiálních stránkách města www.mmdecin.cz. 
Z výše uvedených důvodů město požádalo, aby nebylo prokázání publicity požadováno na portálu 
iprm.mmdecin.cz. 
Uvedený portál vznikl z vlastní iniciativy města v roce 2007 (www.iprm.mmdecin.cz). Fungoval až do 
roku 2015. 
Souhlas ÚRR se změnou ze dne 21.12.2015 obdrželo město dne 22.12.2015. 
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9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 
Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 
Popis podstatné změny v monitorovaném období: 
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Oznámení o změně č. 1 ze dne 28.05.2009: 
 
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 
 
1. Časový harmonogram IPRM – Proti schválenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě o 
realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti NUTS Severozápad a Statutárním městem Děčín ze dne 
03.11.2008, žádáme o schválení posunutí realizace aktivit IPRM u všech dílčích aktivit. Aktualizovaný 
harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 1 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny 
harmonogramu nastaly u následujících aktivit: 
Aktivita č. 1.1.1 – původní termín fyzické realizace: 10/09 – 08/11 
                          - nový termín fyzické realizace:  01/10 - 08/11 
Aktivita č. 1.1.2 – původní termín fyzické realizace: 09/09 – 12/10 
                          - nový termín fyzické realizace:  12/09 - 06/11 
Aktivita č. 2.1.1 – původní termín fyzické realizace: 01/09 – 12/11 
                          - nový termín fyzické realizace:  11/09 - 06/11 
Aktivita č. 2.2.1 – původní termín fyzické realizace: 01/09 – 08/11 
                          - nový termín fyzické realizace:  10/09 - 12/11 
Aktivita č. 3.1.1 – původní termín fyzické realizace: 10/09 – 12/11 
                          - nový termín fyzické realizace:  01/10 - 12/11 
Aktivita č. 3.1.2 – původní termín fyzické realizace: 09/09 – 05/10 
                          - nový termín fyzické realizace:  10/09 - 10/10 
Aktivita č. 4.1.1 – původní termín fyzické realizace: 07/09 – 11/10  
                          - nový termín fyzické realizace:  03/10 - 06/11 
 
2. Finanční harmonogram IPRM – Proti schválenému finančnímu harmonogramu aktivit uvedeném 
ve Smlouvě o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti Severozápad a Statutárním městem Děčín ze dne 
03.11.2008, žádáme o schválení nového návrhu realizační části všech aktivit IPRM. Aktualizovaný 
finanční harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 2 tohoto Oznámení o změně IPRM. 
Změny ve finanční alokaci se týkají jak celkového čerpání IPRM po jednotlivých létech, tak i čerpání 
finančních prostředků z dotace u dílčích aktivit. Nový finanční harmonogram byl také navržen v roce 
2010 na dvě období (do 30.06. a do 31.12. 2010).  
Hlavní změny nastaly u následujících aktivit: 
A) Část dotace ve výši 14,583 mil. Kč se přesune z aktivity 3.1.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření 
kapacity) na aktivitu 1.1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum). 
B) U aktivity 3.1.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského 
náměstí) jsou vyšší realizační náklady - 27,403 mil. Kč. 
C) U aktivity 1.1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) jsou náklady vyšší – 
63,371 mil. Kč 
D) U aktivity 4.1.1 (Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy) jsou náklady vyšší – 
46,5 mil. Kč 
E) U aktivity 1.1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) jsou náklady vyšší 
- 168 mil. Kč. 
F) U aktivity 2.2.1(Zámek Děčín - kulturně společenské centrum) jsou náklady vyšší – 160 mil. Kč.  
G) Naopak u aktivity 3.1.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity) klesly náklady na 55,695 mil. 
Kč. 
 
3. Změna obsahového a věcného zaměření aktivit:  
A) 3.1.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí) – 
V rámci této aktivity byly oproti původnímu popisu aktivity v dokumentu IPRM realizovány následující 
aktivity - ZŠ Vrchlického (Tribuny u sportovního hřiště, Osvětlení stávajícího hřiště, Sportovní hřiště 
II, Dětské hřiště, Kamerový systém a Sociální zařízení pro sportovce + šatny), ZŠ Kamenická (Povrch 
hřiště, Osvětlení hřiště, Oplocení hřiště, Tribuna, Dětské hřiště, Kamerový systém a Sociální zařízení). 
Nově v této aktivitě jsou zahrnuty dílčí aktivity u ZŠ Komenského, které se v původním dokumentu 
IPRM nevyskytovaly. Jedná se o následující dílčí aktivity -  ZŠ Komenského (Krytá tribuna se 
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zázemím, Oplocení, Odvodnění plochy, Víceúčelový povrch a vybavení sportoviště a Kamerový 
systém).  
 
B) 1.1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) - V rámci této aktivity nebyly 
realizovány dílčí aktivity: nástavba auly ZŠ Kamenická a využití bývalého krytu při ZŠ Vrchlického. 

 
Indikátory nastavené ve Smlouvě o realizaci IPRM se nezměnili! 
 
Souhlas s podstatnými změnami ze dne 09.06.2009 – souhlas. Změny vyžadovaly uzavření Dodatku 
č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 16.12.2009. 
 
Oznámení o změně č. 2 ze dne 26.11.2009: 
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 
 
1. Časový harmonogram IPRM – Proti schválenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě  

o realizaci IPRM a v Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti NUTS II 
Severozápad a Statutárním městem Děčín, žádáme o schválení posunutí realizace aktivit IPRM u 
některých dílčích aktivit. Aktualizovaný harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 1 
tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny harmonogramu nastaly u následujících aktivit: 

 
 Aktivita č. 2.2.1 – nový termín fyzické realizace:  01/10 - 12/11 
 Aktivita č. 3.1.1 – nový termín fyzické realizace:  01/10 - 10/11 
 Aktivita č. 3.1.2 – nový termín fyzické realizace:  03/10 - 11/10 

                                      
2. Finanční harmonogram IPRM – Proti schválenému finančnímu harmonogramu aktivit 

uvedeném ve Smlouvě o realizaci IPRM a v Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR 
Soudržnosti NUTS II Severozápad a Statutárním městem Děčín, žádáme o schválení nového 
návrhu realizační části všech aktivit IPRM. Aktualizovaný finanční harmonogram realizační 
fáze je uveden v příloze č. 2 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny ve finanční alokaci se 
týkají jak celkového čerpání IPRM po jednotlivých létech, tak i čerpání finančních prostředků 
z dotace u dílčích aktivit. Nový finanční harmonogram byl navržen v roce 2010 na dvě období 
(do 30.06. a do 31.12.2010). Čerpání dotace u některých aktivit se předpokládalo ve druhé 
polovině roku 2010 a kontinuálně dle uzavřených etap projektů došlo k čerpání financí i v roce 
2012. 

 
Souhlas s podstatnými změnami - schváleno VRR dne 11.12.2009. Tyto změny vyžadovaly uzavření 
Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 16.12.2009. 
 
Oznámení o změně č. 3 ze dne 04.02.2010: 

- výměna projektu "pod čarou" "Akademie volného času" za nový projekt "pod čarou" "Chytrý 
úřad Děčín" do struktury IPRM, jehož realizátorem bylo statutární město Děčín. Tento projekt 
měl být financován v rámci OPLZZ, kde byla vyhlášena výzva č. 53. k předkládání GP v 
oblasti podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – 
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. V souvislosti s přípravou projektu 
žádalo město o doplnění tohoto projektu do struktury IPRM Děčín - zóna "Centrum" do 
opatření č. 8.1 Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě, jako nová aktivita č. 
8.1.2 (číslování dle IPRM Děčín - zóna "Centrum"). Projekt byl připraven k podání jako žádost 
o dotaci v lednu/únoru 2010. Projekt "Akademie volného času" byl vyřazen včetně všech 
dopadů (finančních a monitorovacích). Projekt "Chytrý úřad Děčín" - předpoklad realizačních 
nákladů je 5 mil Kč, monitorovací indikátory uvedeny červeně v tbl. Monitorovací indikátory - 
Skupina III. 

 
- změna manažera IPRM Děčín - zóna "Centrum" z Ing. Vladislava Rašky, primátora města na 

pana Ivana Vepřeka, 2. náměstka primátora. Primátor města zůstává i nadále řádným členem 
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ŘV s hlasovacím právem. 
Souhlas se podstatnými změnami ze dne 07.04.2010 – schváleno VRR dne 05.03.2010 usnesením č. 
23/39/2010. Tyto změny nevyžadovaly uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl 
podepsán dne 03.06.2011. 
 
Oznámení o změně č. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.05.2010: 

- stažení projektové žádosti před podpisem Smlouvy projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ 
(knihovna/multimediální centrum) a odstoupení od Smlouvy projektu Revitalizace parku na 
Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 

- přesun 50 mil. Kč z opatření 2.1 do opatření 1.1 
- změna monitorovacích indikátorů u skupiny II (ostatní oblasti podpory ROP SZ) 

Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – vzato VRR na vědomí usnesením č. 7/42/2010 ze dne 
18.06.2010. 
 
Oznámení o změně č. 5 ze dne 19.10.2010 a jeho doplnění ze dne 03.11.2010: 

- došlo k dílčím změnám celkových způsobilých výdajů IPRM na úrovni jednotlivých let a 
celková částka dotace činí aktuálně 561,99999942 mil. Kč 

- došlo k navýšení celkových nezpůsobilých výdajů IPRM 
- u projektu Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - původně plánováno vybudování 

restaurace, z důvodu neefektivního využití stravovacího zařízení -  změna na catering 
- u projektu Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - nový termín realizační části: 10/07-

02/10 (původně 11/08 - 09/09), nový termín fyzické realizace 02/10 - 03/2012 (původně 1/10 - 
12/11) 

- došlo ke změně celkového finančního harmonogramu IPRM 
Souhlas se změnami ze dne 04.11.2010 – souhlas ve znění přílohy souhlasu. 
 
Oznámení o změně č. 8 ze dne 22.06.2011: 

- změna u opatření 1.2 a aktualizovaný finanční plán  
- žádost o schválení zařazení nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury do Cíle 

1, který byl v brzké době doplněn o sociální infrastrukturu, a o zařazení nového projektu 
(aktivity) do tohoto opatření s předběžným názvem "Rekonstrukce domova pro seniory". Tím 
dochází k navýšení indikátoru (kód 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města) z 
počtu 7 na počet 8 

- žádost o přesun finanční částky z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně do opatření 
1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti v částce 
13 938 566,02 Kč 

- schválením projektu "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad" 
došlo ke snížení indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve 
městech na celém IPRM ze schválené cílové hodnoty 7 ha na 4,5 ha, čili celkem o 2,5 ha. 
Částka 4,5 ha je vypočtena nasčítáním tohoto indikátoru plochy u všech sedmi dosud 
realizovaných dílčích projektů IPRM. Původní předpoklad tohoto indikátoru u projektu "Park" 
byl ve výši 6,8 ha, nyní je dle schváleného projektu a dle smlouvy o dotaci na tento projekt ve 
výši 3,03 ha. Toto skutečnost měla vliv na snížení tohoto indikátoru za celé IPRM 

- naopak realizací všech projektů IPRM došlo ke splnění indikátoru 65/11/00 Plocha 
regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na celém IPRM 
několikanásobně více, neboť schválená cílová hodnota je 500 m2 a realizováno bylo 8 500 
m2, čili celkem o 8 000 m2 více. Tato skutečnost nastane v případě schválení změny hodnoty 
indikátorů na projektu "Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity" (viz popis dále) a v případě 
schválení doplnění 8. projektu IPRM "Rekonstrukce domova pro seniory", kde je plánovaná 
revitalizace ve velikosti plochy objektů 1 150 m2. 

- žádost o schválení nižší cílové hodnoty indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území ve městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 7 ha) na 4,0 ha, čili 
celkem snížení o 3 ha – odůvodněno tím, že realizací IPRM dojde k několikanásobnému 
navýšení revitalizované plochy objektů, která se odráží v indikátoru 65/11/00. Další 
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skutečností je fakt, že městu byla snížena dotace o příspěvek státního rozpočtu a tudíž by 
neměl ROP vyžadovat plnění indikátorů v původně zasmluvněné výši. Dalším argumentem 
pro snížení hodnoty tohoto indikátoru je skutečnost, že město dosud nemá zasmluvněné 
finanční prostředky v plné výši. 

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – schváleno VRR dne 19.12.2011 usnesením č. 26/56/2011. 
 
Oznámení o změně č. 9 ze dne 06.09.2011: 

- došlo ke zvýšení cílové hodnoty indikátoru 65/11/01 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 500 m2) na 8 643,4 
m2, čili celkem navýšeno o 8 143,4 m2. V této hodnotě je započítán i nový 8. projekt IPRM 
"Rekonstrukce domova pro seniory" v hodnotě indikátoru plochy objektů 1 243 m2 

- došlo k celkovému posunutí realizace IPRM Děčín - zóna Centrum do roku 2014. Žádost o 
prodloužení doby realizace IPRM do r. 2014 

- žádost o začlenění nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury do IPRM v rámci 
kterého došlo k realizaci projektu/aktivity "Rekonstrukce Domova pro seniory" 

- žádost o přesun finanční částky z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně do opatření 
1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury v částce 13 938 566,02 Kč. Zároveň žádost o přesun 
finanční částky z opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení 
konkurenceschopnosti do opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury v částce 55 725 
978,33 Kč. Celkem bylo přesunuto do opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury 69 
664 544,35 Kč 

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – schváleno VRR dne 19.12.2011 usnesením č. 26/56/2011. 
 

Oznámení o změně č. 10 ze dne 28.11.2011: 
- došlo k přesunu CZV celkem v částce 2 293 027,02 Kč z roku 2011 do r. 2012 
- žádost o posun termínu ukončení fyzické realizace projektu Modernizace učeben ZŠ pro 

potřeby dalšího vzdělávání z 29.10.2011 na 31.01.2012 a podání poslední MZ a ŽOP z 
původního termínu 29.10.2011 na 28.2.2012 

- došlo k přesunu Dotace RR celkem v částce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012 
Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012. 
 

- došlo ke snížení Nezpůsobilých výdajů celkem o 4 675 242,66 Kč 
Řešeno s následujícím Oznámením o změně č. 11. Souhlas se změnami č. 11 ze dne 07.02.2013 – 
vzato na vědomí. 
 
Oznámení o změně č. 11 ze dne 22.10.2012: 

- žádost o schválení změny, která spočívá ve vyřazení projektu "pod čarou" ze Skupiny II – 
ostatní oblasti podpory ROP SZ "Silniční propojení přístavu Děčín - Loubí a Děčín - Terminál" 
z IPRM, neboť se jej nepodařilo investorovi, Ústeckému kraji, zařadit do žádného z jeho 
rozvojových programů, proto není schopen jej zrealizovat do konce roku 2014. Městu byla 
tato skutečnost oznámena dopisem dne 11.06.2012 - příloha č. 3 Oznámení. S tím souvisí i 
vyřazení opatření č. 7.1 z IPRM a snížení indikátorů IPRM: 

- kód indikátoru 51/11/00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) z 
cílové hodnoty 1 na hodnotu 0  
- kód indikátoru 61/01/01 Délka nových silnic II. a III. třídy z cílové hodnoty 1,3 na hodnotu 0. 
 

- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o 
změnách na jednotlivých projektech 

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2013 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 
Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
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RMZ č. 6 za rok 2012 ze dne 25.04.2013: 

- město žádalo o vyřazení projektu „pod čarou“ ve Skupině III. Opatření 8.1 (8.1.2 Chytrý úřad 
Děčín, realizační náklady celkem 6 849 104,80 Kč), na který nebyla získána dotace v r. 2010, 
byl pro administrativní chybu vyřazen z dalšího hodnocení. Město se rozhodlo, že jej již 
nebude opětovně podávat, neboť již nyní není tento projekt aktuální a vycházel z něho jiný 
projekt, jehož realizace letos končí. Po vyřazení tohoto projektu byl rozpočet tohoto opatření 
pouze ve výši 40 700 000,- Kč. Před touto změnou byly způsobilé výdaje za oba projekty v 
Opatření 8.1 ve výši 47 549 104,80 Kč. 

- U projektu Metropolitní síť (Opatření č. 8.1.1) - došlo ke změně časového i finančního 
harmonogramu; realizační náklady celkem 40 700 000,- Kč). Projekt byl podán městem v roce 
2010 do Výzvy č. 09 do IOP, rozpis realizace: r. 2012: 4 700 000,- Kč; r. 2013: 18 000 000,- 
Kč; r. 2014: 18 000 000,- Kč. Dopisem MMR ČR z prosince 2012 bylo městu oznámeno 
uvolnění finančních prostředků na realizaci tohoto projektu. Vzhledem k časové prodlevě ze 
strany poskytovatele dotace bylo nutno zaktualizovat data v žádosti o poskytnutí dotace a 
studii proveditelnosti. 

- město žádalo o vyřazení projektu „pod čarou“ ve Skupině III. Opatření 9.1 (Podpora stáží a 
odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín, rozpočet 
projektu: 7 981 819,90. Kč) termín realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Žádost o dotaci 
byla podána v 11/2011, plán čerpání prostředků z OPVK: 01.06.2012 – 2 400 348,- Kč; 
03.09.2012 – 1 100 000,- Kč; 01.03.2013 – 1 450 000,- Kč; 02.09.2013 – 1 300 000,- Kč; 
28.02.2014 – 1 731 471,90 Kč. Posléze byla tato žádost vyřazena z finanční podpory OPVK. 

Schválení RMZ ze dne 13.06.2013, usnesením č. 15/73/2013 VRR regionu soudržnosti SZ dne 
04.06.2013.  

 
Oznámení o změně č. 12 ze dne 03.02.2014: 

- žádost o prodloužení IPRM do konce roku 2015, v souladu s dopisem pod č.j. RRSZ 
11228/2013 ze dne 03.10.2013, který byl městům zaslán, a kde jsou prodlouženy termíny na 
základě usnesení č. 13/77/2013 VRR - fyzické ukončení do 01.12.2015, ukončení IPRM do 
31.12.2015. 

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2014 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 
Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
 
Oznámení o změně č. 13 ze dne 03.02.2014: 

- žádost o přesun finančních prostředků z důvodu úspory a korekcí na opatřeních 1.1 Zlepšení 
technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti, 1.2 Rekonstrukce 
sociální infrastruktury, 2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města, 3.1 Revitalizace 
sportovišť školských zařízení a 4.1 Zkvalitnění služeb magistrátu města Děčín do opatření 2.1 
Obnova veřejných ploch a zeleně v celkové výši 10 754 042,- Kč 

- zařazení nových aktivit/projektů do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně – 
Revitalizace nádvoří děčínského zámku a Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 

- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů 
na ostatní města z hodnoty 8 na hodnotu 10 

- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území ve městech z hodnoty 4,668707 ha na hodnotu 9,633707 ha na 
základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty pro provedené změně 

Souhlas se změnami ze dne 24.03.2014 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 
Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
 
RMZ č. 7 za rok 2013 ze dne 25.04.2014: 

- město žádalo o schválení posunu CZV a dotace RR u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální 
infrastruktury z let 2013 a 2014 do let 2014 a 2015 - důvodem byl posun začátku stavby 
projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195“, ke kterému došlo 
z důvodu odvolání jednoho účastníka VŘ na ÚOHS Brno a dosud nebylo tímto úřadem 
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rozhodnuto.  
- město žádalo o vyřazení projektu pod čarou ve Skupině III. Opatření 8.1. (Metropolitní síť) 

z IPRM, neboť v říjnu 2013 zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od realizace projektu z 
důvodu značné finanční zátěže pro město Děčín zejména v roce 2015. Po vyřazení tohoto 
projektu byl rozpočet tohoto opatření 0 Kč. O vyřazení z IPRM ze stejných důvodů bylo 
duplicitně požádáno i v Oznámení o změně č. 13 z 10.03.2014. 

Schválení RMZ ze dne 18.07.2014, usnesením č. 13/87/2014 VRR regionu soudržnosti SZ dne 
10.06.2014.  
 
Oznámení o změně č. 14 ze dne 14.07.2014: 

- zařazení nového projektu Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 
775/195 

- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů 
na ostatní města z hodnoty 10 na hodnotu 11 

- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území ve městech z hodnoty 9,633707 ha na hodnotu 9,933707 ha na 
základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty 

- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/11/00 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech celkem z hodnoty 11 089,3 m2 na hodnotu 12 713,3 m2 
na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty 

- přesun finančních prostředků (způs.výd.) z důvodu úspory na opatření 1.2 Rekonstrukce 
sociální infrastruktury do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně v celkové výši 
15 736 836,68 Kč a s tím související přesun dotace RR 

- přesun způsobilých výdajů celkem a s tím související přesun dotace RR v jednotlivých letech 
- navýšení nezpůsobilých výdajů v opatření 1.2, 2.1 a s tím související navýšení celkových 

výdajů IPRM 
- navýšení celkových výdajů IPRM o 2 024 972,22 Kč 

Souhlas se změnami ze dne 04.09.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 11.08.2014. Změny byly 
zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
 
Oznámení o změně č. 15 ze dne 21.08.2014: 

- přesuny finančních prostředků a aktualizace rozpočtu 
Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 22.10.2014. Změny byly 
zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014. 
 
Oznámení o změně č. 16 ze dne 07.10.2014: 

- zařazení nového projektu "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" do IPRM do opatření 2.1 
Obnova veřejných ploch a zeleně do IPRM 

Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 22.10.2014. Změny byly 
zapracovány do Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015. 

 
Oznámení o změně č. 17 ze dne 12.12.2014: 

- navýšení indikátorů 51/15/41 a 65/01/01 
Souhlas se změnami ze dne 07.04.2015 – souhlas, schváleno VRR dne 10.03.2015. Změny byly 
zapracovány do Dodatku č. 5 smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015. 
 
RMZ č. 8 za rok 2014 ze dne 24.04.2015: 

- město žádalo o navýšení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální 
infrastruktury z částky 52 414 413,16 Kč na 52 461 610,14 Kč, to je o 44 196,98 Kč. Důvodem 
byl skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, 
Kamenická 775/195" po VŘ oproti předpokládané částce CZV 7,2 mil. Kč, která byla uvedena 
v Oznámení o změně v IPRM č. 14 ze dne 14.07.2014. 

- ze stejného důvodu město žádalo o navýšení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce 
sociální infrastruktury z částky 44 554 801,18 Kč na 44 592 368,27 Kč, to je o 37 567,09 Kč, 
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obojí přesunem z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně. 
Schválení RMZ ze dne 17.06.2015, usnesením č. 18/97/2015 VRR regionu soudržnosti SZ dne 
08.06.2015. 
 
RMZ č. 9 za rok 2015 ze dne 30.05.2016: 

- žádost o schválení navýšení cílové hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru kódu 65/01/01 - 
Skupina I, kde došlo k navýšení Cílové hodnoty indikátoru z hodnoty 10,203707 ha na 
hodnotu 10,323707 ha, jednalo se o navýšení o 0,12 ha. Stejnou hodnotu má nyní i Dosažená 
hodnota (průběžná) tohoto indikátoru. Ke změně hodnot došlo u posledních realizovaných 
projektů - "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru 
u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zázemí 
zámeckého areálu" - o 0,04 ha. Důvodem změny hodnot bylo přesné geometrické zaměření 
plochy po realizaci projektů. Přesné údaje byly uvedeny v tbl. v Příloze č. 6 RMZ. 

- žádost o vyřazení indikátorů kód 15/01/15 a kód 15/21/05 ze Skupiny III – ostatní operační 
programy. Indikátor 15/01/15 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (komunikační 
infrastruktura veřejné správy) a indikátor 15/21/05 Snížení administrativního zatížení se 
vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitní síť v rámci opatření 8.1 - Podpora komunikační 
infrastruktury ve veřejné správě IPRM. Projekt měl být financován z IOP, priority 2- Zavádění 
ICT v územní veřejné správě. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2013 
město Děčín žádalo o vyřazení projektu „Metropolitní síť“ pod čarou z IPRM. Tato 
Monitorovací zpráva byla usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad č. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014 schválena. 

- město oznámilo změnu Dosažené hodnoty (průběžné) u monitorovacího Indikátoru 49.12.04 
Počet podpořených projektů z nuly na 1. Tento indikátor se vztahuje k aktivitám 5.1.1  
Specifické Vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb. Projekt byl financován z OP 
LZZ (výzva 66), období realizace 5/2011 – 5/2013. 

- žádost o vyřazení monitorovacího indikátoru kód 07/45/00 ze Skupiny III – ostatní operační 
programy. Indikátor 07/45/00 Počet podpořených organizací – celkem se vztahuje k projektům 
OPVK, ale ty obsahem IPRM nikdy nebyly 

- žádost o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální 
infrastruktury z částky 52 461 610,14 Kč na 48 919 190,04 Kč, to je o 3 542 420,10 Kč. 
Důvodem byl skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín 
II, Kamenická 755/195" po ukončení jeho realizace. 

- žádost o snížení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z 
částky 44 592 368,27 Kč na 41 581 311,20 Kč, to je o 3 011 057,07 Kč. Důvodem je skutečný 
rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195".

- žádost o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně 
z částky 93 121 787,38 Kč na 88 140 130,15 Kč, to je o 4 981 657,23 Kč. Důvodem jsou 
skutečné rozpočty projektů "Revitalizace nádvoří děčínského zámku", "Revitalizace prostoru 
při ulici Tyršova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu". 

- žádost o snížení Dotace RR Celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 
79 153 519,08 Kč na 74 918 345,56 Kč, to je o 4 235 173,52 Kč. Důvodem byly skutečné 
rozpočty projektů "Revitalizace nádvoří děčínského zámku", "Revitalizace prostoru při ulici 
Tyršova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu. 

Schválení RMZ ze dne 30.06.2016, usnesením č. 18/109/2016 VRR regionu soudržnosti SZ dne 
28.06.2016. 
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Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM – Dodatek č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM 

 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 04/12/2009   
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  
Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 12/12/2009   

 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM - Dodatek č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM 

 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 30/05/2011 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  
Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 03/06/2011   

 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM - Dodatek č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM 

 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 29/02/2012 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  
Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 19/03/2012 

 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM - Dodatek č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM 

 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 14/10/2014 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  
Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 22/10/2014 

 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM - Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM 

 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 16/10/2015 
 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  
Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 21/10/2015 
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10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovac
í období 

Poznámka 

51/15/41 počet 12 12 12 12 12 projektů 
65/01/01 ha 10,203 707 10,323 707 10,323 707 10,323 707 Sportoviště - 

0,661507; 
Bazén - 0,453; 
Učebny - 0,05; 
Atlantik - 
0,4742; Park - 
7,3450; Nádvoří 
zámku - 0,34; 
Tyršova ul. - 
0,34; Prostor za 
Domovem - 
0,35; Zázemí 
zámku - 0,31ha. 

65/11/00 m2 12 713,3 12 713,3 12 713,3 12 713,3 Učebny - 1210; 
Atlantik – 
4114,5; Zámek 
3189,4; B2 – 
1332,4; Domov 
pro seniory - 2 
867 m2 

07/42/70 počet 2 2 2 2 ÚP, OHK 
Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 
Monitorovací indikátory - Skupina I – došlo k navýšení Cílové hodnoty indikátoru kódu 65/01/01 z hodnoty 
10,203707 ha na hodnotu 10,323707 ha, jedná se o navýšení o 0,12 ha. Stejnou hodnotu má nyní i 
Dosažená hodnota (průběžná) tohoto indikátoru. Ke změně hodnot došlo u posledních realizovaných 
projektů - "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru u domova 
pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" - o 0,04 
ha. Důvodem změny hodnot bylo přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů. Tato změna 
byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru regionální rady regionu soudržnosti SZ dne 
28.06.2016. 
Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 
51/15/41 – schválení závěrečné monitorovací zprávy jednotlivých projektů – zaslané avízo o platbě 
65/01/01 - přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů 
65/11/00 – přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů 
07/42/70 - Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v r. 2015 – plnění partnerských smluv - Partneři 
IPRM  (OHK Děčín a ÚP Děčín) se podíleli na realizaci IPRM v souladu s uzavřenými Dohodami o 
spolupráci v rámci ROP Severozápad - viz. Prohlášení o realizovaném partnerství, v Příloze č. 4 a 5 bez 
příloh, neboť tyto již byly předloženy s RMZ č. 9 (za rok 2015) v Příloze č. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne 
30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016.
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11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 
Problematika rovných příležitostí byla řešena především v souvislosti s vypsáním výběrových řízení na 
zhotovitele staveb. 
Udržitelný rozvoj: 
Princip udržitelného rozvoje byl řešen u každého dílčího projektu samostatně. Protože součástí IPRM byly 
investiční projekty, bylo nutné každý projekt předkládáný v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní 
prostředí. Veškeré stavební práce byly vykonávány tak, aby se zaměřily na omezení vzniku rizikových 
škodlivin (hluk, prach, znečištění vozovek a likvidace odpadů ze stavebních úprav). Stavby neovlivnily 
klimatické poměry, ovzduší, nekontaminovaly půdu ani nenarušily stabilitu ekosystému. 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

Partneři IPRM  (OHK Děčín a ÚP Děčín) se podíleli na realizaci IPRM v souladu s uzavřenými 
Dohodami o spolupráci v rámci ROP Severozápad - viz. Prohlášení o realizovaném partnerství – 
v Příloze č. 4 a 5 bez příloh, neboť tyto přílohy již byly předloženy s RMZ č. 9 (za rok 2015) v Příloze 
č. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 
18/109/2016Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016. 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 
13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 
Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:   531 996 808,64 Kč 
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
 
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů: 12 

projektů 
530 030 239,77 Kč 

 
 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou 
pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a 
EU; 
 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 
 
IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a 
muži; 
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Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Mgr. Marie Blažková 

Funkce v organizaci: primátorka města 
Místo a datum: 21.10.2016 
Podpis a razítko 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 

 
*) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha 
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.   
 
 
 
 
 
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: 

(Ano/Ne) 

1 
Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka) výše) 

NE 

2 
Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o 
předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) 
- Přehled indikátorů jednotlivých projektů 

ANO 

3 
Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním 
změn (pouze pokud došlo ke změně) 

ANO 

4 Přehled termínů u jednotlivých projektů ANO 

5 Prohlášení o realizovaném partnerství - OHK ANO 

6 Prohlášení o realizovaném partnerství - ÚP ANO 

7 Získaná dotace – jednotlivé projekty ANO 

  

 



Příloha č. 2

1 2 3 4 5 6 7

Počet projektů Opatření

Počet 

podpořených 

projektů na 

ostatní města - 

51/15/41

Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného 

území ve městech - 

65/01/01

Plocha 

regenerovaných a 

revitalizovaných 

objektů ve městech 

celkem - 65/11/00

Počet 

zapojených 

partnerů - 

07/42/70 (ÚP, 

OHK)

1.1

1 A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 1 0,050000 1 210

2 A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) 1 0,474200 4 114,5

1.2

3 A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 1 0 2 867

4 A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 1 0,350000 0

2.1

5 A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 1 7,345000 0

6 A 2.1.2 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 1 0,340000 0

7 A 2.1.3 Revitalizace zázemí zámeckého areálu 1 0,310000 0

8 A 2.1.4 Revitalizace nádvoří děčínského zámku 1 0,340000 0

2.2

9 A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 1 0 3 189,4

3.1

10 A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 1 0,661507 0

11 A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity 1 0,453000 0

4.1

12 A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy 1 0 1 332,4

12 10,323707 12 713,30 2součet

Protokoly o předání a převzetí prací a protokoly o provedených zkouškách byly předkládány průběžně při ukončení jednotlivých projektů.

Prohlášení o realizovaném partnerství (indikátor č.  07/42/70 - ÚP, OHK) jsou v příloze č. 4., bez příloh, neboť vše již bylo předloženo s RMZ č. 9.

1

1332,4

Přehled indikátorů jednotlivých projektů

Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti 

Rekonstrukce sociální infrastruktury

Obnova veřejných ploch a zeleně

Plnohodnotné využití kulturní památky města



Měna: CZK

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 11 314 307,49 56 742 525,14 46 132 836,85 89 548 405,44 0,00 0,00 203 738 074,92 x

Dotace RR 0,00 0,00 8 419 742,67 43 716 759,14 39 212 911,32 75 193 926,24 0,00 0,00 x 166 543 339,37

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 943 159,70 23 961 868,39 48 905 028,09 x

Dotace RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 591,90 41 304 414,65 x 41 696 006,55

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 20 241 767,61 0,00 43 125 344,37 614 618,66 22 885 424,05 86 867 154,69 x

Dotace RR 0,00 0,00 0,00 17 205 502,46 0,00 36 656 542,69 522 425,86 19 452 610,33 x 73 837 081,34

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 106 977 681,94 0,00 50 347 064,00 0,00 0,00 157 324 745,94 x

Dotace RR 0,00 0,00 0,00 98 954 355,78 0,00 46 571 034,20 0,00 0,00 x 145 525 389,98

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 7 870 376,78 68 391 582,39 15 983 146,85 6 432 529,82 0,00 0,00 98 677 635,84 x

Dotace RR 0,00 0,00 7 280 098,51 45 283 628,67 9 589 888,11 5 950 090,08 0,00 0,00 x 68 103 705,37

Způsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 41 916 992,40 0,00 1 985 367,94 0,00 0,00 43 902 360,34 x

Dotace RR 0,00 0,00 0,00 33 727 250,42 0,00 1 597 466,74 0,00 0,00 x 35 324 717,16

x 0,00 0,00 19 184 684,27 294 270 549,48 62 115 983,70 191 703 311,54 25 557 778,36 46 847 292,44 639 414 999,82 x

x 0,00 0,00 15 699 841,18 238 887 496,47 48 802 799,43 166 193 969,95 914 017,76 60 757 024,98 x 531 030 239,77

Způsobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Způsobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,00 0,00 0,00 210 682,00 255 586,00 280 902,00 19 555,20 0,00

x 0,00 0,00 0,00 210 682,00 255 586,00 280 902,00 19 555,20 0,00

světle modře podbarvená pole - součtová

Částka Dotace RR byla získána z oznamovacích dopisů o finančním ukončení projektů a dle účetnictví.  

V roce 2015 došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem o 3 298 096,49 Kč.
Poslední část dotace  u projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" ve výši 6 082 630,59 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.

Procesní věci jsou uvedeny v jednotlivých MZ dílčích projektů.

Došlo ke snížení Způsobilých výdajů celkem v r. 2015 o 1 287 137,41 Kč a ke snížení Dotace RR Celkem v r. 2015 o 966 568,87 Kč.
Tím pádem došlo ke snížení částky Způsobilých výdajů celkem o 1 287 137,41 Kč a ke snížení částky Dotace RR Celkem o 966 568,87 Kč.

Poslední část dotace  u projektu "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" ve výši 6 985 583,48 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.
Poslední část dotace  u projektu "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" ve výši 7 602 292,07 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.

Nezpůsobilé výdaje celkem 
Skupina III celkem

Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 48 919 190,04 Kč na 48 905 028,09 Kč, to je o 14 161,95 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů  - "Rekonstrukce Domova pro seniory, 

Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 88 140 130,15 Kč na 86 867 154,69 Kč, to je o 1 272 975,46 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů v tomto opatření.
Žádáme o snížení Dotace RR Celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 74 918 345,56 Kč na 73 837 081,34 Kč, to je o 1 081 264,22 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů v tomto opatření.

Žádáme o navýšení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky  41 581 311,20 Kč na 41 696 006,55 Kč, to je o 14 161,95 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů  - "Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, 

x

Vzhledem k ukončené realizaci všech projektů IPRM žádáme o úpravu Finačního plánu IPRM takto:

POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
(včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídícím orgánem za monitorované období)

4.1 Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín

x

0

Nezpůsobilé výdaje celkem 
Dotace RR celkem

x
766 725,20

0,00
766 725,20

Způsobilé výdaje celkem

                                  Aktualizovaný harmonogram IPRM                                                                                     Příloha č. 3

2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města

1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury

3.1 Revitalizace sportovišť školských zařízení

Nezpůsobilé výdaje celkemSkupina III – ostatní operační programy

1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení 
pro zvýšení konkurenceschopnosti

Finanční plán IPRM

Dotace RR celkem
Rok

0opatření č. 5.1
Způsobilé výdaje celkem

2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně

24 105 167,81

766 725,20

Číslo a název opatření

opatření č. 2
Nezpůsobilé výdaje celkemSkupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ

0

Způsobilé výdaje 
celkem

Skupina I - celkové výdaje IPRM

4 375 366,14

x
x

103 260 240,83

x

9 280 056,20

Způsobilé výdaje celkem

Způsobilé výdaje celkem

x

Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ

Nezpůsobilé výdaje celkem

25 042 940,80

30 330 591,08

742 675 240,65

x

10 126 118,80

Nezpůsobilé výdaje celkem 
Způsobilé výdaje celkem

Skupina II celkem

0,00
0,00

x
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Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7

Počet projektů Opatření

Zahájení 

projektu (dle 

benefitové 

žádosti)

Fyzické 

ukončení 

projektu (dle 

protokolu z 

fyzické 

kontroly)

Ukončení 

projektu - 

předložení 

ZMZ a ŽOP

Finanční 

ukončení 

projektu (kdy 

peníze přišly na 

účet města)

1.1

1 A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 24.1.2009 9.10.2012 28.2.2012 10.10.2013

2 A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) 1.4.2009 11.2.2013 9.10.2012 10.10.2013

1.2

3 A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 23.9.2011 20.11.2015 22.10.2015 21.12.2015

4 A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 21.11.2013 12.2.2016 18.12.2015 26.2.2016

2.1

5 A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 15.1.2009 10.6.2014 28.8.2013 19.9.2014

6 A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku 19.11.2013 9.10.2015 28.8.2015 22.10.2015

7 A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I 21.11.2013 15.2.2016 18.12.2015 26.2.2016

8 A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu 26.8.2014 26.8.2015 18.12.2015 11.3.2016

2.2

9 A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 15.10.2007 17.12.2012 22.8.2012 30.10.2013

3.1

10 A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 17.3.2009 24.5.2012 31.12.2011 10.10.2013

11 A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity 1.7.2008 21.3.2012 31.10.2011 18.4.2012

4.1

12 A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy 2.1.2009 29.2.2012 2.10.2011 12.11.2013

Revitalizace sportovišť školských zařízení

Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín

Přehled termínů u jednotlivých projektů

Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti 

Rekonstrukce sociální infrastruktury

Obnova veřejných ploch a zeleně

Plnohodnotné využití kulturní památky města



















Příloha č. 7

1 2 3 4

Počet projektů Opatření dotace

1.1

1 A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 46 707 530,95

2 A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) 119 895 681,42

1.2

3 A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 35 486 642,95

4 A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195 6 082 630,59

2.1

5 A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 54 384 471,01

6 A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku 4 813 309,80

7 A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ullici Tyršova v Děčíně I 7 612 577,07

8 A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu 7 026 723,47

2.2

9 A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 145 525 389,98

3.1

10 A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí 25 340 223,37

11 A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity 42 781 122,00

4.1

12 A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy 35 373 937,16

celkem 531 030 239,77

Dotace je spočítána přesně podle Oznamovacích dopisů o finančním ukončení projektů a dle účetnictví.  

Revitalizace sportovišť školských zařízení

Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín

Získaná dotace - jednotlivé projekty

Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti 

Rekonstrukce sociální infrastruktury

Obnova veřejných ploch a zeleně

Plnohodnotné využití kulturní památky města



Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 20.10.2016 
ZM 16 08 03 18 

Název: Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Děčín – zóna 
Centrum a 
 
schvaluje 
 
Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum. 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum 
a svým usnesením č. RM 16 18 36 04 ze dne 18.10.2016 doporučila zastupitelstvu města 
schválit roční Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum.  
 
 
Cena: xxx 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit 
 
 
Důvodová zpráva: 
Dle platné metodiky ROP SZ byla odborem rozvoje vypracována Závěrečná zpráva o 
postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum, ve které je zhodnocen postup realizace 
IPRM v letech 2008 - 2015. Dne 18.10.2016 byla tato zpráva doporučena Řídícím výborem 
IPRM k předložení do orgánů města ke schválení. Následně bude odevzdána na Úřad 
regionální rady regionu soudržnosti SZ v Ústí nad Labem, stanovený termín je do konce října 
2016. 
 
Příloha: Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum včetně příloh 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík NAM  

Počet příloh: 1 x CD   
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