
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 03 01

Název:
Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a
schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2017 o 59.500 tis. Kč a 
zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové 
zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2017 o 59.500 tis. Kč a zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis. Kč.

Cena: 59 500 000,00
Návrh postupu: Rada doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na zapojení střednědobého úvěru a rozhodnutí 
zastupitelstva města o uzavření smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha č. 
99017170580 byla podepsána dne 18. 4. 2017. 

Financováním vybraných akcí z úvěru se uvolní finanční prostředky původně schválené v rozpočtu na rok 
2017 z vlastních zdrojů města ve výši 70 721 tis. Kč (Příloha č. 1). 

V Příloze č. 2 jsou uvedené prioritní akce statutárního města Děčín, které nebylo možno pokrýt schváleným 
rozpočtem na rok 2017 a které jsou navrhovány k financování z rozpočtu města po přijetí střednědobého 
úvěru. Jedná se zejména o opravy, údržbu a investice do městského majetku v zájmu řešení jeho dlouhodobé 
zanedbanosti. 

Příloha č. 3 obsahuje návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín, tj. finanční krytí akcí uvedených v 
Příloze č. 2 v členění dle rozpočtové skladby. 

OE doporučuje schválit předložený návrh na usnesení. 

Vyjádření:

Příloha: RM - úvěr 11.4..pdf Komentář: 8 příloh



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Zdeňka Čečáková OE 18.4.2017 12:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:24 podepsáno



Příloha č. 1

Akce financované ze střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč

Paragraf Název akce

Celkové 
rozpočtové 
náklady (v 

tis. Kč)

Potřeba 
financování v 
roce 2017 (v 

tis. Kč)

Potřeba 
financování 
v roce 2018 
(v tis. Kč)

UR k 
31.03.2017

2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 20 000 12 000 8 000 27 000

2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa 10 000 5 000 5 000 1 770

3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C 
(okolí Husova nám.) 56 000 32 000 24 000 26 112

3141 Snížení energetické náročnosti  budovy ŠJ 
Sládkova 11 000 0 11 000 0

3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině 10 500 10 500 0 15 839

Celkem 107 500 59 500 48 000 70 721

Ceny jsou odhadem, v současné době nejsou uzavřeny SoD.

DISPONIBILNÍ ZDROJE K ROZDĚLENÍ
- uvolněním finančních prostředků z SR/UR k 31.03.2017 70 721
- rezerva k 31.03.2017 53 713



Požadavky na rozpočet po přijetí střednědobého úvěru městem Příloha č. 2
a) 

(v tis. Kč)

Odbor Paragraf Název akce Celkové 
RN

Požadavek 
na r. 2017

Návrh na 
r. 2017

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

1 OMH 3639 Oprava opěrné zdi u čp. 6, Děčín XI-H. Žleb, k.ú. 
Prostřední Žleb - PD + realizace - havarijní stav 3 200 3 200 3 200 objednána PD, dotace 0

2 OMH 3639 Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská 
stěna 1 313 1 313 1 313 ukončeno VŘ, dotace 200 tis. Kč

3 OMH 3322 Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská 
stráž 1 440 1 440 1 440 PD připravená, fond ÚK, dotace max. 

100 tis. Kč 

4 OMH 3321 Zámek Děčín - Oprava střechy na hlavní budově 5 000 5 000 5 000 PD zatím nezadána, dotace 0

5 OMH 3113 ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova 1 000 1 000 1 000 PD zatím nezadána, jiné zdroje 0
Celkem OMH 11 953 11 953 11 953

6 OKD 2212 Odvodnění MK Děčín Lesná u domu č.p. 44 166 166 166 vysoutěženo
7 OKD 2212 Oprava mostního objektu DC-008L, chodník 2 900 250 250 zajištění PD

8 OKD 2212 Oprava MK Duchcovská + VO 6 700 6 700 6 700 stavební povolení před dokončením

9 OKD 2212 Oprava parkovacích ploch Dolní Žleb 1 500 1 500 1 500 probíhá zprac. PD k výběrovému 
řízení

10 OKD 2212 Oprava chodníku Čsl. partyzánů 702 702 702 vysoutěženo

11 OKD 2212 Oprava Tyršova mostu DC-100, 2. 3.a 4. etapa 2 100 2 100 2 100 probíhá aktualizace PD

12 OKD 2212 Oprava zálivů MAD Uhelná 1 800 1 800 1 800 PD zpracována, připraveno k 
výběr.řízení

13 OKD 2212 Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L 670 670 670 probíhá doprac. PD k výběrovému 
řízení

14 OKD 2212 PD – oprava MK Roháčova 100 100 100 závady asfaltového krytu a podloží
15 OKD 2212 PD - oprava MK Tovární 100 100 100 závady asfaltového krytu a podloží
16 OKD 2212 Oprava chodníku Kamenná 900 900 900 nerovnost chodníku
17 OKD 2212 Oprava lávky Lesná 453 453 453 havarijní stav



18 OKD 2212 Oprava VO, odvodnění MK Na Stráni x U Kaple 1 500 1 500 1 500 PD zpracována, připraveno k 
výběr.řízení

Celkem OKD 19 591 16 941 16 941
CELKEM PROVOZ 31 544 28 894 28 894

b) 
(v tis. Kč)

Odbor Paragraf Název akce Celkové 
RN

Požadavek 
na r. 2017

Návrh na 
r. 2017

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

1 OMH 3412 ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního 
hřiště 6 500 5 800 5 800 PD připravená, rezervní fond školy 

700 tis. Kč

2 OMH 3412 Výměna stávajících tobogánů T1 - 55 m, T2 - 82 
m 5 888 5 888 0 připravená smlouva k podpisu, dotace 

0, již v zahrnuto v UR 2017

3 OMH 3111 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění 1 000 500 500 objednána PD, rezervní fond školy 
500 tis. Kč

4 OMH 3113 Školní družina Klostermannova - kompletní 
výměna elektrorozvodů a elektroinstalace 1 000 1 000 1 000 objednána PD, jiné zdroje 0

5 OMH 3741 ZOO - Zasíťování expozice opic - realizace 1 100 1 100 1 100 PD připravená, SP zajištěno, dotace 0

6 OMH 3113 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby 
školy 2 500 1 600 1 600 objednána PD, rezervní fond školy 

900 tis. Kč

7 OMH 3113 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B 1 500 100 100 problém se statikou, požadavek fin. 
prostředků na geologický průzkum 

8 OMH 3113
ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a 
modernizace technologického vybavení objektu 
ŠD Sládkova

1 500 1 500 1 500 PD zatím nezadána, jiné zdroje 0

9 OMH 3113 PD - bezbariérové úpravy a infrastruktura ZŠ 
(výzva č. 47) 500 200 200 výzva je zrušena, požadavek fin. 

prostředků na PD

10 OMH 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě 
Chlum 3 573 3 573 3 573 PD připravená, ÚR hotové, dotace 0 

11 OMH 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě 
Černé Kladno 500 500 500 PD připravená, návaznost na havárii 

skal "Černé Kladno"



Celkem OMH 25 561 21 761 15 873
12 OKD 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) 3 150 400 400 zajištění PD

13 OKD 2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská 6 700 0 0 fin. prostředky převedeny na OR k 
realizaci

14 OKD 2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L 1 800 400 400 nutné nové zpracování PD

15 OKD 2212 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO 1 500 200 200 nutné řešit společně s mostem po jeho 
rekonstrukci

16 OKD 2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod 
Chlumem 1 625 1 625 1 625 stavební povolení se vyřizuje

17 OKD 2212 PD Galerie Na Výšinách 20 000 1 000 1 000 nutné nové zpracování PD
18 OKD 2212 Přechod Kamenická x Dvořákova 1 000 1 000 1 000 ÚŘaSP se vyřizuje
19 OKD 2212 Chodník Dvořákova 500 500 500 ÚŘaSP se vyřizuje
20 OKD 2212 PD – revitalizace Komenského náměstí 300 300 300 plošné poruchy 
21 OKD 2212 PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem 200 200 200 dotace na vč. PD - OR
22 OKD 2212 PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká 150 150 150 nevyhovující panely,nerovnost
23 OKD 2212 Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická 5 000 500 500 odsouhlasený záměr v RM - PD

24 OKD 2212 PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L 300 300 300 připravovaná rekonstrukce - PD

§ 2212 celkem 42 225 6 575 6 575

25 OKD 2221 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína 110 110 110 havarijní stav - stavba nového 
přístřešku

26 OKD 2221 Zastávkový přístřešek MAD Folknáře 110 110 110 havarijní stav - stavba nového 
přístřešku

§2221 celkem 220 220 220

27 OKD 2333
PD - protipovodňové opatření koryta 
bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-
Boletice n. L. u výchovného ústavu 

1 500 1 500 1 500
zvýšený výskyt záplav v této lokalitě, 
opakovaně dochází k zaplavování 
rodinných domů

§ 2333 celkem 1 500 1 500 1 500

28 OKD 3631 Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (podél 
garáží) 750 750 750 předáno na OR - VŘ

29 OKD 3631 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova 1 570 1 570 1 570 předáno na OR - VŘ - součinnost s 
ČEZ Distribuce, a.s.

30 OKD 3631 Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc I 200 200 200 předáno na OR - VŘ



31 OKD 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, 
Dc VI 42 42 42 součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. 

32 OKD 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc 
XXI- H. Oldřichov 55 55 55 součinnost s výstavbou kanalizace 

§ 3631 celkem 2 617 2 617 2 617
Celkem OKD 46 562 10 912 10 912
CELKEM KAPITÁL 72 123 32 673 26 785

Požadavek 
na r. 2017

Návrh na 
r. 2017

POŽADAVKY CELKEM 61 567 55 679
DISPONIBILNÍ ZDROJE PO ZAPOJENÍ ÚVĚRU 70 721
ZBÝVÁ K ROZDĚLENÍ BEZ KAPITÁLOVÉ REZERVY 15 042

c) 

Odbor Paragraf Název akce Celkové 
RN

Požadavek 
na r. 2017

Návrh na 
r. 2017

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

1 OKD 2212 Rámcová smlouva - opravy komunikací (letmé 
výspravy, bodové, tryskové a listé asfalty) 20 000 20 000 5 342

2 OMH 3412 oprava vrtu DC1 4 000 4 000 4 000 PD zadána, 06/2017 VŘ
3 OMH 3314 Knihovna Děčín - přesun Tržní 2 500 2 500 2 500 PD zadána, 06/2017 hotova PD

4 OMH 3639
pro příspěvkovky - školy, drobné opravy do 500 
tis. Kč 3 200 3 200 3 200 zajistí PO

CELKEM 29 700 29 700 15 042

ZBÝVÁ PO UPLATNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ 0



Návrh na změnu rozpočtu roku 2017

Č. RO Odbor § Název Rozpočet
(položka) po úpravě

37/2017 Disponibilní zdroje k rozdělení uvolněním finančních prostředků Příloha č. 4
OR 2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu - kap. část 27 000 -27 000 0
OR 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa - kap. část 1 770 -1 770 0
OR 3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část 15 839 -15 839 0
OR 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část 26 112 -26 112 0

OKD 2212 Opravy a údržba MK, mostků, propustků Příloha č. 5 19 000 22 283 41 283

OR 3322 Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž Příloha č. 6 0 1 440 1 440
OR 3639 Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna Příloha č. 6 0 1 313 1 313
OR 3412 ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště - PD + realizace - kap. část Příloha č. 6 24 5 800 5 824
OR 3741 ZOO - zasíťování expozice opic - realizace - kap. část Příloha č. 6 0 1 100 1 100
OR 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD + realizace - kap. část Příloha č. 6 135 3 573 3 708
OR 3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno - kap. část Příloha č. 6 0 500 500
OR 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) - kap. část Příloha č. 7 0 400 400
OR 2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L - kap. část Příloha č. 7 0 400 400
OR 2212 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO - kap. část Příloha č. 7 0 200 200
OR 2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap. část Příloha č. 7 0 1 625 1 625
OR 2212 PD Galerie Na Výšinách - kap. část Příloha č. 7 0 1 000 1 000
OR 2212 Přechod Kamenická x Dvořákova  - kap. část Příloha č. 7 0 1 000 1 000
OR 2212 Chodník Dvořákova - kap. část Příloha č. 7 0 500 500
OR 2212 PD – revitalizace Komenského náměstí - kap. část Příloha č. 7 0 300 300
OR 2212 PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem - kap. část Příloha č. 7 0 200 200
OR 2212 PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká - kap. část Příloha č. 7 0 150 150
OR 2212 Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická - kap. část Příloha č. 7 0 500 500
OR 2212 PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L - kap. část Příloha č. 7 0 300 300
OR 2221 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína - kap. část Příloha č. 7 0 110 110
OR 2221 Zastávkový přístřešek MAD Folknáře - kap. část Příloha č. 7 0 110 110

OR 2333 PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-
Boletice n. L. u výchovného ústavu - kap. část Příloha č. 7 0 1 500 1 500

Příloha č. 3

Rozpočet Návrh RO

 1



Č. RO Odbor § Název Rozpočet
(položka) po úpravě

OR 3631 Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží) - kap. část Příloha č. 7 0 750 750
OR 3631 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova - kap. část Příloha č. 7 0 1 570 1 570
OR 3631 Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I - kap. část Příloha č. 7 0 200 200
OR 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI - kap. část Příloha č. 7 0 42 42
OR 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov - kap. část Příloha č. 7 0 55 55

OMH 3321 Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově Příloha č. 8 0 5 000 5 000
OMH 3412 Opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. (Oprava vrtu DC1) Příloha č. 8 4 500 4 000 8 500

OMH 3639 Ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) (Oprava opěr. zdi na p.p.č. 
629/1, k.ú. Prostřední Žleb) Příloha č. 8 3 333 3 200 6 533

OMH 3639 Opravy majetku ve výpůjčce PO Příloha č. 8 9 856 3 200 13 056
OMH 3639 Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. Příloha č. 8 1 154 300 1 454
OMH 3111 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění - kap. část Příloha č. 8 0 500 500
OMH 3113 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy - kap. část Příloha č. 8 0 1 600 1 600
OMH 3113 ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova - kap. část Příloha č. 8 0 1 000 1 000

OMH 3113 ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení 
objektu ŠD Sládkova - kap. část Příloha č. 8 0 1 500 1 500

OMH 3113 ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - kap. část Příloha č. 8 0 1 000 1 000

OMH 3314 Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 - kap. část Příloha č. 8 0 2 500 2 500

Zapojení střednědobého úvěru Příloha č. 4
OE 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 59 500 59 500
OR 2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu - kap. část 0 12 000 12 000
OR 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa - kap. část 0 5 000 5 000
OR 3111 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část 0 10 500 10 500
OR 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část 0 32 000 32 000

Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 59 500
Financování celkem 59 500

Rozpočet Návrh RO

 2



Příloha č.: 4
č. RO37/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

36 Odbor rozvoje

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8232                                     036 2212 6121 - 27 000 Rekonstrukce mostu u Promptusu
8051                                     036 2321 6121 - 1 770 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa

8277                                     036 3111 6121 - 15 839 Snížení energetické náročnosti MŠ Na 
Pěšině

8203                                     036 3699 6121 - 26 112 Obnova historické části Podmokel - 
etapa C (okolí Husova nám.)

8232                                     036 2212 6121 + 12 000 Rekonstrukce mostu u Promptusu - 
kapitálová část (financováno z úvěru)

8051                                     036 2321 6121 + 5 000 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa 
(financováno z úvěru)

8277                                     036 3111 6121 + 10 500
Snížení energetické náročnosti MŠ Na 
Pěšině a oprav statických poruch - 
kapitálová část (financováno z úvěru)

8203                                     036 3699 6121 + 32 000
Obnova historické části Podmokel - 
etapa C (okolí Husova nám.) - 
(financováno z úvěru)

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z akcí, které byly původně kryty v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 70 721 tis. Kč a budou financovány ze střednědobého úvěru v 
roce 2017 ve výši 59 500 tis. Kč.

Přílohy: Ano   Ne

36 Odbor rozvoje
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

28.03.2017 Irena Kožárová 10.04.2017 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5
č. RO37/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

3572                                     42 2212 5169 + 250 opravy a údržba MK, mostků, propustků
3572                                     42 2212 5171 + 16 691 opravy a údržba MK, mostků, propustků
3573                                     42 2212 5171 + 2 670 opravy a údržba MK, mostků, propustků
3574                                     42 2212 5171 + 1 332 opravy a údržba MK, mostků, propustků
3575                                     42 2212 5171 + 670 opravy a údržba MK, mostků, propustků
3576                                     42 2212 5171 + 670 opravy a údržba MK, mostků, propustků

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Po projednání s vedením města žádáme o navýšení provozního rozpočtu kap. 42, § 2212 – opravy 
a údržba MK, mostků, propustků na zajištění oprav komunikací vč. PD ve výši 16 941 tis. Kč a na 
výspravy dle rámcových smluv (letmé výspravy a bodové výspravy, opravy tryskovou metodou a lité 
asfalty) ve výši 5 342 tis. Kč, tj. celkem 22 283 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na 
realizaci akcí, uvedených v přiložené tabulce.

Přílohy: Ano   Ne
příloha-provoz.xls

42 Odbor komunikací a dopravy
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Božena Rejmanová 10.04.2017 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         





Příloha č.: 6
č. RO37/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8149                                     036 3322 5171 + 1 440 Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte 
- Labská stěna

8142                                     036 3639 5171 + 1 313 Oprava a výměna oken restaurace 
Pastýřská stěna

8110                                     036 3412 6121 + 5 800 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště
8143                                     036 3741 6121 + 1 100 ZOO - zasíťování expozice opic 

8109                                     036 3742 6121 + 3 573 Zajištění nestabilního skalního masivu v 
lokalitě Chlum

8146                                     036 3742 6121 + 500 Zajištění nestabilního skalního masivu v 
lokalitě Černé Kladno

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce: Oprava vyhlídkového pavilonu 
Elbwarte - Labská stěna - PD připravená, dotace činí 100 tis. Kč. Oprava a výměna oken restaurace 
Pastýřská stěna - ukončeno VŘ, dotace maximálně 200 tis. Kč. ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - 
jedná se o výstavbu nového multifunkčního hřiště, PD je již připravená. ZOO - zasíťování expozice 
opic - jedná se o výměnu zkorodovaných, nevhodných mříží, které neodpovídají standardům chovů 
opic. PD je již připravená, SP zajištěno. Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - 
jedná se o havarijní stav. Nutno vystavět záchytné ploty a zídky. PD je připravená, ÚR hotové. 
Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno - návaznost na havárii skal „Černé 
Kladno“. Rovněž nutno vystavět podezdívky a odstranit horniny. PD je připravená. Vzhledem k tomu, 
že u výše uvedených akcí jsou již připraveny potřebné projektové dokumentace a všechny akce 
bude realizovat odbor rozvoje, žádáme Vás z důvodu plynulého zajištění akcí o převod všech 
finančních prostředků na OR. 

Přílohy: Ano   Ne

37 Odbor místního hospodářství
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Kateřina Soukupová 10.04.2017 Ing. Ilona Šeneklová
správce rozpočtu příkazce operace

36 Odbor rozvoje
Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Irena Kožárová 10.04.2017 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace



35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha č.: 7
č. RO37/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8157                            42          2212 6121 + 400 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní 
cesta) 

8074                            42          2212 6121 + 400 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi 
DC-046L 

8072                            42          2212 6121 + 200 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO 

8158                            42          2212 6121 + 1 625 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod 
Chlumem 

8159                            42          2212 6121 + 1 000 PD Galerie Na Výšinách 
8162                            42          2212 6121 + 1 000 Přechod Kamenická x Dvořákova 
8163                            42          2212 6121 + 500 Chodník Dvořákova 
8165                            42          2212 6121 + 300 PD – revitalizace Komenského náměstí 

8167                            42          2212 6121 + 200 PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod 
Svahem 

8168                            42          2212 6121 + 150 PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká 

8170                            42          2212 6121 + 500 Rekonstrukce křižovatky Dělnická x 
Želenická – PD 

8171                            42          2212 6121 + 300 PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní 
DC-021L 

8172                            42          2221 6121 + 110 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u 
Děčína 

8173                            42          2221 6121 + 110 Zastávkový přístřešek MAD Folknáře 

8174                            42          2333 6121 + 1 500

PD - protipovodňové opatření koryta 
bezejmenného vodního toku Děčín 
XXXII-Boletice n. L. u výchovného 
ústavu 

8175                            42          3631 6121 + 750 Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II 
(podél garáží) 

8176                            42          3631 6121 + 1 570 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. 
Klicperova 

8177                            42          3631 6121 + 200 Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc I 

8178                            42          3631 6121 + 42 PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, 
U Kaple, Dc VI 

8179                            42          3631 6121 + 55 PD - úprava rozvodů VO, ul. 
Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov 

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Po projednání s vedením města a po dohodě s odborem rozvoje, který dle vnitřních předpisů, tj. 
směrnice č.S 05-6 k pořizování majetku, služeb a majetku města a příkazu tajemníka č.17/2015 
bude výše uvedené akce realizovat a financovat, žádáme o navýšení kapitálového rozpočtu kap. 
36-OR na rok 2017.

Přílohy: Ano   Ne

příloha-kapitál.xls



42 Odbor komunikací a dopravy
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Božena Rejmanová 10.04.2017 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

36 Odbor rozvoje
Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Irena Kožárová 10.04.2017 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Požadavky na rozpočet po přijetí střednědobého úvěru městem

b) kapitálový rozpočet
(v tis. Kč)

Odbor Paragraf Název akce Celkové 
RN

Požadavek 
na r. 2017

Návrh na 
r. 2017

Zdůvodnění (stav připravenosti, 
předpoklad dotace, apod.)

12 OKD 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) 3 150 400 400 zajištění PD

13 OKD 2212 Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská 6 700 0 0 fin. prostředky převedeny na OR k 
realizaci

14 OKD 2212 Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L 1 800 400 400 nutné nové zpracování PD

15 OKD 2212 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO 1 500 200 200 nutné řešit společně s mostem po 
jeho rekonstrukci

16 OKD 2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod 
Chlumem 1 625 1 625 1 625 stavební povolení se vyřizuje

17 OKD 2212 PD Galerie Na Výšinách 20 000 1 000 1 000 nutné nové zpracování PD
18 OKD 2212 Přechod Kamenická x Dvořákova 1 000 1 000 1 000 ÚŘaSP se vyřizuje
19 OKD 2212 Chodník Dvořákova 500 500 500 ÚŘaSP se vyřizuje
20 OKD 2212 PD – revitalizace Komenského náměstí 300 300 300 plošné poruchy 
21 OKD 2212 PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem 200 200 200 dotace na vč. PD - OR
22 OKD 2212 PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká 150 150 150 nevyhovující panely,nerovnost
23 OKD 2212 Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická 5 000 500 500 odsouhlasený záměr v RM - PD

24 OKD 2212 PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L 300 300 300 připravovaná rekonstrukce - PD

§ 2212 celkem 42 225 6 575 6 575

25 OKD 2221 Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína 110 110 110 havarijní stav - stavba nového 
přístřešku

26 OKD 2221 Zastávkový přístřešek MAD Folknáře 110 110 110 havarijní stav - stavba nového 
přístřešku

§2221 celkem 220 220 220

27 OKD 2333
PD - protipovodňové opatření koryta 
bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-
Boletice n. L. u výchovného ústavu 

1 500 1 500 1 500
zvýšený výskyt záplav v této lokalitě, 
opakovaně dochází k zaplavování 
rodinných domů

§ 2333 celkem 1 500 1 500 1 500



28 OKD 3631 Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (podél 
garáží) 750 750 750 předáno na OR - VŘ

29 OKD 3631 Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova 1 570 1 570 1 570 předáno na OR - VŘ - součinnost s 
ČEZ Distribuce, a.s.

30 OKD 3631 Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc I 200 200 200 předáno na OR - VŘ

31 OKD 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, 
Dc VI 42 42 42 součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. 

32 OKD 3631 PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc 
XXI- H. Oldřichov 55 55 55 součinnost s výstavbou kanalizace 

§ 3631 celkem 2 617 2 617 2 617
Celkem OKD 46 562 10 912 10 912



Příloha č.: 8
č. RO37/2017

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG ÚZ N Z KAP ORJ § POL +/– Částka
(v tis. Kč)

Název závazného ukazatele

8150                                     037 3321 5171 + 5 000 Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní 
budově

8181                                     037 3412 5171 + 4 000 Opravy sportovních zařízení v majetku 
města (oprava vrtu Děčín I)

8151                                     037 3639 5171 + 3 200
Ostatní majetek (oprava opěrné zdi na 
pozemku p.č. 629/1, k.ú. Prostřední 
Žleb) 

5451                                     037 3639 5171 + 3 200 Opravy majetku ve výpůjčce PO

5449                                     037 3639 5169 + 300 Projektové dokumentace, rozpočty, 
studie 

8153                                     037 3111 6121 + 500 MŠ Klostermannova - změna zdroje 
vytápění

8154                                     037 3113 6121 + 1 600 ZŠ Kamenická - zateplení objektu 
přístavby školy

8155                                     037 3113 6121 + 1 000 ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará 
budova

8156                                     037 3113 6121 + 1 500
ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy 
a modernizace technologického 
vybavení objektu ŠD Sládkova 

8145                                     037 3113 6121 + 1 000 ŠD Klostermannova - kompletní výměna 
elektrorozvodů a elektroinstalace

8144                                     037 3314 6121 + 2 500 Knihovna Děčín - přesun pobočky 
(Raisova ul.) do objektu Tržní 1932

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti 
či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Viz příloha

Přílohy: Ano   Ne
Priloha k RO.docx

37 Odbor místního hospodářství
Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.04.2017 Kateřina Soukupová 10.04.2017 Ing. Ilona Šeneklová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický
Vyjádření: Schváleno

Komentář:          

         



Příloha k rozpočtovému opatření   

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce:  

Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově (org. 8150, § 3321, pol. 5171) – jedná 
se o havarijní stav. Předpokládaná cena činí 5 000 tis. Kč, PD zatím nebyla nezadána. 

Opravy sportovních zařízení v majetku města (org. 8181, § 3412, pol. 5171) – jedná se o 
opravu vrtu v Děčíně I, který je v havarijním stavu a kde hrozí narušení statiky plaveckého 
bazénu. Předpokládaná cena činí 4 000 tis. Kč, PD je zadána. 

Ostatní majetek (org. 8151, § 3639, pol. 5171) – jedná se o opravu opěrné zdi na pozemku              
p.č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb, která je rovněž v havarijním stavu. Předpokládaná cena činí       
3 200 tis. Kč. PD je již objednána.  

Opravy majetku ve výpůjčce PO (org. 5451, § 3639, pol. 5171) – 3 200 tis. Kč - jedná se 
o drobné opravy a údržbu, které mají právo realizovat, dle platné zřizovací listiny, příslušné 
PO. Konkrétně se jedná o:  

1) opravu schodiště školní jídelny ŠJ Březová - předpokládaná cena činí 250 tis. Kč - oprava 
havarijního stavu - po zimním období jsou odloupnuté obklady a krycí vrstva železobetonové 
konstrukce 

 2) výměna vstupních dveří, oken ZŠ, ŠJ Březová - předpokládaná cena činí 400 tis. Kč - 
výměna dožilých dveří (dřevěných, plechových) z důvodu zabezpečení objektů 

 3) rekonstrukce plotu MŠ Rakovnická - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - rekonstrukce 
plotu vč. podezdívky (v plánu oprav již zahrnuto 300 tis. Kč na opravu plotových dílců) 

 4) revitalizace vstupního prostoru u ZŠ Vojanova - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč -           
po rekonstrukci kanalizace vznikly na povrchu velké nerovnosti, povrch je propadlý, 
rozlámaný  

5) úprava soc. zařízení ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - předpokládaná cena činí 300 tis. Kč - nutné 
úpravy dané kontrolou Krajské hygienické stanice  

6) dokončení výměny oken ZŠ Na Stráni - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - schodišťová 
atypická okna (původní dřevěná)  

7) ZOO - oprava chodníků v areálu - předpokládaná cena činí 250 tis. Kč - oprava 
betonových a kamenných chodníků 

8) oprava střechy na kapli v Chrástu - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - nutno řešit                
z důvodu zatékání.  

Projektové dokumentace, rozpočty, studie (org. 5449, § 3639, pol. 5169) – 300 tis. Kč – 
jedná se o finanční prostředky na geologický průzkum týkajícího se vnějšího odvodnění 
pavilonů A, B základní školy Březová ve výši 100 tis. Kč a na PD – bezbariérové úpravy a 
infrastruktury ZŠ (výzva č.47) ve výši 200 tis. Kč. 

MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění (org. 8153, § 3111, pol. 6121) – 
předpokládaná cena činí 500 tis. Kč. PD je již objednána. 



ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy (org. 8154, § 3113, pol. 6121) - 1 600 
tis. Kč – předpokládaná cena činí 2 500 tis. Kč, 900 tis. Kč bude pokryto z rezervního fondu 
školy. PD je již objednána. 

ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova (org. 8155, § 3113, pol. 6121) – 
předpokládaná cena činí 1 000 tis. Kč. PD zatím nebyla objednána. 

ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení 
objektu ŠD Sládkova (org. 8156, § 3113, pol. 6121) – předpokládaná cena činí                  
1 500 tis. Kč.  PD zatím nebyla objednána.  

Školní družina Klostermannova (org. 8145, § 3113, pol. 6121) - kompletní výměna 
elektrorozvodů a elektroinstalace - rovněž se jedná o havarijní stav. Předpokládaná cena činí 
1 000 tis. Kč, PD je objednána. 

Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do objektu Tržní (org. 8144, § 3314, 
pol. 6121) - jedná se o dislokaci pracovišť magistrátu města. Předpokládaná cena činí            
2 500 tis. Kč, PD je objednána.  
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 04 01

Název:
Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2017“.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 46. ročník Mistrovství floristů ČR 
„Děčínská kotva 2017“ a 

rozhodlo

o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2017“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 06 39 04 ze dne 28. 3. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2017“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 200 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá radě města návrh na poskytnutí dotace Střední škole zahradnické a 
zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace. Jedná se o dotaci na 
zajištění kulturní akce v rámci městských slavností „Děčínská kotva 2017“ v termínu 17. 5. – 21. 5. 2017. 
Letošní mistrovství floristů České republiky „Děčínská kotva 2017“ bude již 46. ročníkem a je nejvyšší 
oborovou soutěží. Letošní ročník je věnovaný narození Josefa Lady s nosným názvem „Ladovská zima“.
Projekt bude realizován v prostorech zámku Děčín, kde bude soutěž i výstava pro veřejnost. 
Dotace ve výši 200.000,00 Kč je zahrnuta v rámci schváleného rozpočtu Městských slavností Děčín 2017.

Vyjádření:

Příloha: zadost_Libverda_anonimi
zace.pdf Komentář:          



Příloha: návrh smlouvy 
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  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, 
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, dále jen jako „poskytovatel dotace“. 
 

2) Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace, Českolipská 123, 405 02, Děčín – Děčín XXVII-Březiny, 
IČ: 47274654, č. účtu 101166835/0300, ved. u ČSOB a. s., pobočka Děčín 
zastoupená Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem, dále jen jako „příjemce dotace“. 

 
  

II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Děčínská kotva 2017“ ve výši 
200 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitoly školství a kultury, v souladu 
s ustanovením § 85 zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 9 odst. 1 písm. h) zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o dotaci na podporu 
aktivit v oblasti kultury ve městě Děčín v roce 2017. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM ….. 
ze dne ……..   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 200 000,- Kč na projekt 
„Děčínská kotva 2017“ ve lhůtě do 30 dnů od dne podpisu této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., odst. 2) této smlouvy. 

4) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období 
od 01.01.2017 do 31.12.2017. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je podpora subjektů, zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost 
a reprezentaci města Děčín v oblasti kultury. Finanční prostředky budou použity dle 
předloženého rozpočtu a to následovně: 
40 000,- Kč - ostatní služby  
60 000,- Kč – materiál 
80 000,- Kč – cestovné 
20 000,- Kč – osobní náklady 
  

III. Povinnosti příjemce 
   

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, 
dle předloženého projektu, v souladu s položkami nákladového členění předloženého 
rozpočtu, ve výši schválené dotace. K jakýmkoliv změnám projektu nad povolených 10 % z 
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí písemný 
souhlas poskytovatele dotace, 

b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, 
vedoucí k dosažení cíle uvedeného v projektu, 

c) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

d) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2018 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování,  

e) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
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f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu v termínu do 15. ledna 
následujícího roku, na který byla poskytnuta dotace, 

h) nesmí poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud nejde 
o úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly poskytnuty, 

i) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady: na pohoštění, dary, na úhradu nájemného na 
základě smluv o finančním pronájmu (leasing), na úhradu soudních poplatků, penále a 
pokut za pozdní platby, na úhradu splátek jistiny a na úhradu úroků z úvěrů a půjček. K 
jakýmkoliv změnám v čerpání jednotlivých položek, je nezbytný předchozí písemný souhlas 
poskytovatele; příjemce je povinen bez zbytečného odkladu požádat poskytovatele o 
změnu této smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových změn skutečností či 
podmínek předpokládaných touto smlouvou, které mu bez zavinění znemožnily dodržet 
podmínky této smlouvy, 

j) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který bude pořízen z dotace poskytnuté 
statutárním městem Děčín, se příjemce dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti po 
dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

2) Příjemce dotace je oprávněn před dnem vyúčtování poskytnuté dotace, učinit písemné 
prohlášení, že projekt, na který byla dotace poskytnuta, nezrealizuje. Pro případ, že tak učiní, 
je povinen zaplatit poskytovateli dotace úrok z prodlení stanovený předpisem 
občanskoprávním, který počne plynout ode dne připsání dotace na účet příjemce dotace až do 
dne připsání vrácené dotace na účet poskytovatele dotace. 

3) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15.01. roku následujícího po roku, na který mu byla 
dotace poskytnuta, vrátit poskytovateli dotace nevyčerpanou část dotace na č. ú. 
921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

4) S vrácením dotace je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli dotace avízo o vrácených 
finančních prostředcích na účet poskytovatele dotace. Avízo musí obsahovat název příjemce 
dotace, název projektu, číslo účtu, ze kterého byly prostředky zaslány, číslo účtu, na které byly 
prostředky zaslány, variabilní symbol (IČ), pod kterým byly prostředky zaslány a datum 
odeslání. Avízo je příjemce dotace povinen doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4. 

5) Příjemce dotace je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení výzvy vrátit poskytovateli 
dotace neuznatelné náklady zjištěné při kontrole předloženého vyúčtování na č. ú. 19-
921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 

6) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit 
poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické 
osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. 
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele 
dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a 
povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a 
poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je 
povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou 
část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni 
jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba. 
 

  
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
poskytovatelem dotace zveřejněna. 

2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu 
v případě, že: 
a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů, 
b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy, 
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c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2018. 
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 

celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností 
stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele včetně 
sankce stanovené tímto zákonem. 

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto 
podepisují. 

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

 ......................................... ......................................... 

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková              Ing. Libor Kunte, Ph.D. 
 







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 05 01

Název:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu. 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o 
nočním klidu a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 07 39 08 ze dne 11. 4. 2017 doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vydat



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury obdržel úkol z PVO162109: Vytipovat kulturní akce v r. 2017, pro které bude 
nutné změnit veřejnou vyhlášku statutárního města Děčín a zkrátit dobu nočního klidu. Ve spolupráci s 
OSC připravit novou OZV.

Vše se odvíjí od novelizace přestupkového zákona s účinností od 1. 10. 2016, v § 47 odst. 6 došlo ke změně v 
rozhodování o výjimkách z nočního klidu. 

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Statutární město Děčín vydalo v roce 2012 OZV č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností. Vydáním nové OZV bude tato stávající vyhláška zrušena. 

Komise kulturní doporučila pro OZV akce, při nichž by měla být doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo žádnou. 

Odbor školství a kultury ve spolupráci s oddělením kontrolním a právním dopracoval OZV dle metodických 
pokynů MVČR. OZV by měla spíše zpřísňovat a regulovat místní podmínky a nerozmělňovat. Dodržování 
nočního klidu je v celospolečenském zájmu. Proto byly do OZV zahrnuty jen nejvýznamnější společenské 
akce. 

Článek ohledně regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu byl zformulován na základě konzultace s 
OŽP a právníkem, kdy bylo potřeba se vypořádat s problémem regulace hlučných činností o nedělích a 
svátcích, protože dle stávajícího znění OZV 1/2012 nelze v této době pořádat venkovní hudební produkce, což 
není účelem této regulace. 

Návrh OZV byl oddělením kontrolním a pávním upraven dle právního rozboru MVČR, odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru ze dne 30. 3. 2017.
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Příloha: OZV 2_2017.pdf Komentář:          

Příloha:
rozbor-Děčín-návrh-2017-
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klidu.pdf

Komentář:          
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 S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   D Ě Č Í N 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 

o regulaci hlučných činností a o nočním klidu  

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne ………… usnesením číslo 
ZM ………… usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve statutárním 

městě Děčíně (dále jen „město“) je jednorázové, nahodilé používání strojů a zařízení 
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, 
brusek, kompresorů, drtiček větví, vrtaček, bouracích kladiv apod.) v nevhodnou denní 
dobu (dále jen „používání strojů a zařízení způsobujících hluk“).  

2. Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou 
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, 
upravují zvláštní zákony1. 

3. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených 
prostorech v zastavěném území města2, a to přiměřeným omezením činností uvedených 
v odst. 1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to 
prostřednictvím stanovených výjimek, a konečně zmírnění ochrany nočního klidu  
ve výjimečných případech, a to zrušením nebo zkrácením doby nočního klidu. 

 
 

Článek 2 
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu 

 
1. Každý je povinen zdržet se v neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu3 v době 

od 6. do 10. hodiny a od 12. do 22. hodiny činností uvedených v čl. 1 odst. 1 
v zastavěném území města, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo 
být v rozporu s dobrými mravy.  

2. Zákaz používání strojů a zařízení způsobujících hluk neplatí v případech, kdy k jejich 
používání dochází v době konání veřejnosti přístupné kulturní anebo sportovní akce 
a současně v přímé souvislosti s takovou veřejnosti přístupnou kulturní anebo sportovní 
akcí. 

  
Článek 3 

Doba nočního klidu 
 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.4  

                                                           
1 např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
2 zastavěné území města je vymezeno podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním plánu města, který je k nahlédnutí 
na Magistrátu města 

3 § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního 
klidu 

4 platná právní úprava do 1. 7. 2017- podle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně 
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné 



 
Článek 4 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou 

 
 

1. Doba nočního klidu se zrušuje na území celého města v noci z 31. prosince na 1. ledna.5 
 
2. Doba nočního klidu se zkracuje na území části obce 6 Děčín I – Děčín, Smetanovo 

nábřeží: 
a) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc z pátku na sobotu v měsíci 

květnu, kdy se koná na tomto místě veřejnosti přístupný Slavnostní ohňostroj 
a následné hudební akce v rámci Městských slavností Děčín určené nejméně pro 
5 000 diváků,  

b) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc ze soboty na neděli v měsíci 
květnu následující po noci uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku, kdy se koná na 
tomto místě veřejnosti přístupný Hudební festival Labe (Labefest) v rámci Městských 
slavností Děčín určený nejméně pro 5 000 diváků, 

c) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc ze soboty na neděli v měsíci 
červnu, kdy se koná na tomto místě veřejnosti přístupný Festival spojených světů 
(Kramle) určený nejméně pro 1 000 diváků. 

 
3. Doba nočního klidu se zkracuje ve venkovním prostoru oploceného areálu 

Společenského domu Střelnice nacházejícím se na území části obce Děčín I – Děčín, na 
dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v nejvýše dvou po sobě jdoucích nocích v měsíci 
červenci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy se koná na tomto místě 
veřejnosti přístupný Jedeš Fest určený nejméně pro 1 000 diváků. 

 
4. Doba nočního klidu se zkracuje v roce 2017 na území části obce Děčín I – Děčín v noci 

z 6. 6. 2017 na 7. 6. 2017 na dobu od 22:00 hodin do 5:30 hodin7. 
 
5. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku 

obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny magistrátem města na úřední desce 
minimálně 15 dnů před datem konání. 

 
 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Zkrácená doba nočního klidu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) se pro rok 2017 stanovuje 
na noc z 12. 5. na 13. 5. a na noc z 13. 5. na 14. 5. 

 
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností ze dne 26. 1. 2012. 

                                                                                                                                                                                     
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Právní úprava od 1.7.2017 – podle § 
5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 
dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 

5 silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku 
6 tj. části města ve smyslu § 27 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  

pozdějších předpisů 
7 konání nadregionální akce „Letní koncerty Snídaně s Novou“ 



 
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti 

dnem vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 

                   Mgr. Marie Blažková 
                            primátorka 

                    Mgr. Hana Cermonová 
                 1. náměstkyně primátorky 

  
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .................. 2017 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................. 2017 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru  

 
 

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

Statutární město: Děčín (dále jen „město“)  
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/x, o regulaci hlučných činností a o nočním 
klidu (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání:         xx. xx. 2017 (plán) 
Vyvěšeno na úřední desce: xx. xx. 2017 (plán) 
Sejmuto z úřední desky:       xx. xx. 2017 (plán) 
Datum účinnosti:        dnem vyhlášení 
 
Na základě zmocnění: 
 
Z úvodní věty OZV Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 
republiky (dále jen „ODK“) zjistil, že má být vydána na základě ustanovení § 10 písm. a), 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Posouzení OZV: 
 
Při posuzování OZV byl použit ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 
jen „Ústava“), usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (dále jen „Listina“), zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“), č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného 
zdraví“), č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jakož i č. 352/2001 Sb., 
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užívání státních symbolů České republiky“) 
a č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“). 
Současně byly respektovány nálezy Ústavního soudu – zejména č.j. Pl. ÚS 24/06, 
Pl. ÚS 57/05, Pl. ÚS 44/06 (Těrlicko), Pl. ÚS 35/06 (Kořenov), Pl. ÚS 47/06 (Sušice) 
a Pl. ÚS 4/16 (Chrastava). Dále bylo postupováno dle stanoviska ODK č. 1/2007 - 
podmínky platnosti a účinnosti obecně závazné vyhlášky, č. 7/2006 (Povolování výjimek 
z povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami obcí), č. 22/2008 postup 
Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem, 
metodický materiál č. 4 – zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 26 – zákonné zmocnění 
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k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou a metodické doporučení 
ODK k činnosti územních samosprávných celků č. 1 – „Proces tvorby a vydávání 
obecně závazných vyhlášek obcí – obecná část“ a č. 4 - „Tvorba obecně závazných 
vyhlášek - Úprava místních záležitostí veřejného pořádku“. 
 
K obsahu OZV: 
 
ODK nejdříve zkoumal, zda má být OZV přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené 
kompetence a zda bude přijata ústavně předepsaným způsobem (tedy, zda OZV samotná 
má být vydána oprávněným orgánem a zda proces jejího vydávání nebude poznamenán 
závažnou formální vadou). OZV má být vydána podle svého obsahu na zasedání 
Zastupitelstva města nejpozději v květnu 2017. Konkrétnější údaje o datu chystaného 
vyvěšení OZV na úřední desce Magistrátu města, jakož i datu sejmutí z této úřední desky, 
kromě roku 2017, OZV neobsahuje. Účinnost je nastavena dnem vyhlášení. Z tohoto 
důvodu nemůže být posouzeno, zda dojde k splnění podmínky platnosti OZV vyvěšením 
na dobu 15 dnů po jejím vydání na úřední desce Magistrátu města. Je však jisté, že 
nedojde vzhledem k nastavené účinnosti k zavedení pravé zpětné účinnosti (retroaktivity). 
Lze zároveň důvodně předpokládat, že město takové vyvěšení na úřední desce provede, 
tedy že procedurální požadavky při schvalování OZV budou splněny, tedy že OZV bude 
přijata a vydána zákonným postupem a v rámci pravomoci svěřené městu Ústavou. 
 
ODK se rovněž zaměřil na zkoumání, zda město při vydání OZV nebude jednat za hranicí 
pravomoci (ultra vires), tj. mimo věcnou působnost zákonem mu vymezenou (srov. nález 
sp. zn. Pl. ÚS 63/04 nebo Pl. ÚS 1/05) nebo nezneužije zákonem svěřené působnosti 
(tj. na případné zjevné zneužití výkonu samostatné působnosti, resp. právem 
aprobovaného účelu či opomíjení relevantních úvah nebo věnování se nerelevantním 
úvahám při přijímání rozhodnutí). Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy jsou obce, 
resp. jejich zastupitelstva nadány pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích 
své působnosti. Na tuto činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu. Podle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti obce. 
Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která 
je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Ukládat obecně závaznou 
vyhláškou občanům jednostrannými příkazy a zákazy povinnosti smí obec jen na základě 
a v mezích zákona, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a  čl. 2 odst. 2 Listiny. Podle 
ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při výkonu samostatné 
působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona o obcích) řídí při 
vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému příkazu odpovídá 
vymezení věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně tvořit právo. Zákon 
o obcích stanoví ve svém § 10, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat 
povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Jedná se 
zejména o 
• § 10 písm. a) zákona o obcích, podle kterého obec může uložit povinnosti 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
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mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech 
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 
veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány. 

Dále se jedná o případ, kdy je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem (§ 10 
písm. d) zákona o obcích). V daném případě je takovým zvláštním zákonem zákon 
o přestupcích, dle jehož: 
• § 47 odst. 6 obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

Pro všechny takto vymezené věcné oblasti platí společná podmínka, že předmětem 
úpravy obecně závazné vyhlášky musí být místní záležitosti, tj. záležitosti, jež obec 
reguluje v zájmu obce a občanů obce (§ 35 odst. 1 zákona o obcích), nikoliv záležitosti 
krajského či celostátního významu. Do samostatné působnosti obce naopak dle 
ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích nepatří záležitosti, které jsou zákonem svěřeny 
krajům, a dále záležitosti, které náleží do přenesené působnosti orgánů obce 
či do působnosti, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 
správy.  
 
Článek 1 – „Úvodní ustanovení“ 
Ustanovení odst. 1 stanoví, že činností, která by mohla narušit veřejný pořádek 
a občanské soužití ve městě je jednorázové, nahodilé používání hlučných strojů a zařízení 
v nevhodnou denní dobu (zavádí se legislativní zkratky „město“ a „používání strojů 
a zařízení způsobujících hluk“). Je tedy zjevné, že ustanovení vychází (jak bude dále 
uvedeno v právním rozboru) z nálezu Ústavního soudu k obecně závazné vyhlášce obce 
Kořenov (popř. i Těrlicko) a omezuje se na regulaci oblasti, která obci náleží podle § 10 
písm. a) zákona o obcích.  
Ustanovení odst. 2 deklaruje a připomíná, že dlouhodobé hlukové zatížení a ochrana před 
ním jsou upraveny zvláštními právními předpisy s odkazem pod čarou na zákon o ochraně 
veřejného zdraví, který je uveden jako příklad takového zvláštního právního předpisu. 
Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 35/06 k OZV Kořenov (bod 29. nálezu) judikoval k rozdílům 
tzv. provozního a nahodilého hluku v souvislosti s právní úpravou zákona o ochraně 
veřejného zdraví, že obce mohou regulovat takový nahodilý hluk v obecně závazných 
vyhláškách. Ustanovení OZV tedy zjevně reagovalo na výše uvedený nález a vyloučilo 
z regulace OZV právě oblast, ve které nepřísluší obci regulovat právní vztahy. ODK už jen 
pro úplnost dodává, že tento citovaný nález Ústavního soudu byl dotčen novelizací zákona 
o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 267/2015 Sb. s účinností od 1. 12. 2015), neboť 
ustanovení § 32 v něm citované bylo zrušeno, stejně tak bylo doplněno ustanovení § 30 
odst. 2 tohoto zákona o výjimky z pojmu hluk. Ve svém důsledku došlo k mírnému zúžení 
ochrany zdraví obyvatelstva před hlukem prostřednictvím zákona o ochraně veřejného 
zdraví. Faktický dopad na obsah OZV tato skutečnost nemá žádný, neboť jednak 
konstatování města, že ochranu zdraví před tzv. dlouhodobým (nenahodilým) hlukem 
upravují zvláštní zákony (byť aktuálně s šířeji pojatými výjimkami), je stále platné i při 
mírně změněném rozsahu ochrany zdraví obyvatelstva a jednak cílem této OZV není 
vůbec ochrana zdraví, ale řešení veřejného pořádku při jednorázovém a nahodilém 
užívání hlučných zařízení (bez ohledu na vybočení z mezí zákona konkrétní úpravou v čl. 
2 odst. 1 OZV, která se neomezuje na deklarovaný předmět a cíl) a zkrácení (zrušení) 
doby nočního klidu ve výjimečných případech.  
Ustanovení odst. 3 upřesňuje cíl této OZV, kterým je zlepšení pohody bydlení a pobytu 
v otevřených prostorech v zastavěném území města prostřednictvím přiměřeného 
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omezení činností uvedených v odst. 1 tohoto článku OZV. Město správně stanovilo cíl 
OZV a deklarovalo (prohlásilo), že hodlá v souladu se zásadou proporcionality 
(přiměřenosti) některé činnosti přiměřeně omezit (činí tak v navazujícím čl. 2 OZV). Dále je 
cílem i v případech takového zpřísnění umožnit vedle přímo nastavené výjimky v čl. 2 
odst. 2 OZV poskytovat další výjimky z některých takových nových povinností, což však 
OZV již dále v textu OZV neupravuje. Konečně je cílem zmírnění ochrany nočního klidu 
(zákonných zákazů) ve výjimečných případech prostřednictvím zkrácení doby nočního 
klidu ve výjimečných případech (činí se tak v čl. 4 OZV).  
 
Přijatá právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Doporučení: Doporučuje se v odst. 3 vypustit slova „nebo možnosti poskytovat výjimky“, 
neboť OZV žádnou možnost poskytování výjimek v dalším textu neobsahuje či doplnit do 
OZV, který orgán obce takovéto výjimky poskytuje a za jakých podmínek. 
 
Článek 2 – „Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu“ 
Ustanovení odst. 1 stanoví, že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu 
(s odkazem pod čarou na § 3 zákona č. 245/2000 Sb.) je každý povinen zdržet se v době 
od 6:00 hodin do 10:00 hodin a též od 12:00 hodin do 22:00 hodin veškerých činností, 
které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, zejména používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, které pak 
příkladným výčtem uvádí a to bez rozdílu intenzity narušení veřejného pořádku a to patrně 
na území celého města (na rozdíl od deklarací uvedených v čl. 1 odst. 3 OZV). Co se týče 
samotného místního vymezení je pojem zastavěného území města použitý v čl.  1 odst. 3 
v souladu s principem určitosti a právní jistoty adresáta právní normy, jak rovněž judikoval 
Ústavní soud ve svém nálezu k obecně závazné vyhlášce města Sušice (sp. zn. Pl. ÚS 
47/06). Město respektovalo jak časovou proporcionalitu – úprava pouze v neděli a státem 
uznané dny pracovního klidu, a to pouze v části dne, tak i proporcionalitu místní – 
zastavěné území města. Ohledně proporcionality místní je třeba upozornit, že město na 
tomto místě zavádí regulaci (zákaz) na území celého města, na rozdíl od předmětu a cíle 
vymezeného v čl. 1 OZV. Ohledně obsahu zákazu se jedná o zákaz jakékoliv činnosti 
nejen jednorázového, nahodilého používání hlučných zařízení neprovozního charakteru, 
jejichž hluk by mohl dolehnout k sluchu osob, které by takovou činností byly vytrženy 
z klidu (ve smyslu judikatury Ústavního soudu). Tuto podobu omezení hlučných činností 
tedy ODK hodnotí jako překračující meze přiměřenosti, a mající za následek rozpor se 
zákonem daného ustanovení. Současně se OZV všeobecnou úpravou tak „vlamuje“ do 
oblastí, které jsou vyhrazeny pouze zákonu, nebo jsou výkonem státní správy. Jedná se 
například o různé druhy dopravy (zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o 
civilním letectví, drážní zákon), oblast ochrany života a zdraví (např. zákon o 
integrovaném záchranném systému, zákon o ochraně veřejného zdraví, přestupkový 
zákon, trestní zákon). Dále budou úpravou ovlivněny i další oblasti lidské činnosti, jejichž 
omezování se jeví jako nerozumné – např. ustálené vyzvánění zvonů. 
V odst. 2 se stanovují přímo aplikovatelné výjimky ze zákazu uvedeného odst. 1. Žádná 
výjimka z obecně nastaveného pravidla chování by neměla být tzv. diskriminační, tedy 
nastavena na věcně neodůvodnitelných rozdílech. Ústavní soud se v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
15/02 vyjádřil v tom smyslu, že rovnost je kategorie relativní, jež vyžaduje odstranění 
neodůvodněných rozdílů. Zásadě rovnosti v právech dle článku 1 Listiny je proto třeba 
rozumět tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem 
libovůle, neplyne z ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo. 
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Rovněž mezinárodní instrumenty o lidských právech a mnohá rozhodnutí mezinárodních 
kontrolních orgánů vycházejí z toho, že ne každé nerovné zacházení s různými subjekty 
lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti, tedy jako protiprávní diskriminaci jedněch 
subjektů ve srovnání se subjekty jinými. Aby k porušení došlo, musí být splněno několik 
podmínek, a to, že s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné 
situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody 
pro uplatněný rozdílný přístup. Ústavní soud dospěl k závěru, že určitá zákonná úprava, 
jež zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže být sama o sobě bez 
dalšího označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce (obec při vydávání obecně 
závazné vyhlášky) má určitý prostor k úvaze, zda takové preferenční zacházení zakotví. 
Musí přitom dbát o to, aby zvýhodňující přístup byl založen na objektivních a rozumných 
důvodech (legitimní cíl zákonodárce) a aby mezi tímto cílem a prostředky k jeho dosažení 
(právní výhody) existoval vztah přiměřenosti. Na tento nález Ústavní soud navázal 
v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/13, podle kterého není cokoliv, co obec koná, konáním 
ve veřejném zájmu a jde o nedůvodně nerovný přístup obce k sobě samé na straně jedné 
a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně druhé, jestliže je zaveden odlišný 
právní režim pro druhově obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele 
akce. Pokud zákon či přímo ústavní pořádek umožňuje obci zakázat či omezit obecně 
závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve veřejném zájmu určité činnosti, musí 
takové zákazy či omezení platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené 
podmínky, a zejména pro všechny osoby, které by takové činnosti mohly či chtěly 
vykonávat, včetně obce samotné. OZV stanovuje výjimku, kdy zákaz používání strojů 
a zařízení způsobujících hluk (tzn. výjimka se opět na rozdíl od odst. 1 vrací k původnímu 
rozpětí předmětu a cíle dle čl. 1 OZV) neplatí v případech, kdy k jejich používání dochází 
v době konání veřejnosti přístupné kulturní anebo sportovní akce a současně v přímé 
souvislosti s takovou veřejnosti přístupnou kulturní anebo sportovní akcí. Výjimka není 
diskriminační. Není ani věcně neodůvodnitelná.  
 
Chystaná právní úprava byla shledána v rozporu s § 10 písm. a) zákona o obcích, 
a to nepřiměřeným rozsahem zákazu „….veškerých činností, které by mohly narušit 
svou hlučností veřejný pořádek……… vůči definovanému předmětu a cíli OZV, jakož 
i vůči existujícím zákonům regulujících různé činnosti. 
Chystaná právní úprava nebyla ve zbytku shledána v rozporu se zákonem. 
 
Doporučení:  

1. S ohledem na právní jistotu adresátů OZV se doporučuje zvážit územní rozsah 
zákazu, případně formulaci odst. 1 upravit, aby bylo zřejmé, zda se uvedené 
omezení vztahuje na celé území města nebo jen jeho zastavěné území dle čl. 1 
odst. 3 OZV. 

2. Za účelem odstranění rozporu se zákonem se doporučuje vypustit slovo 
„veškerých“ činností, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, zejména………… Vhodnější by bylo v této 
souvislosti doplnit odkaz na čl.1 odst. 1………. zdržet se činností uvedených v čl. 1 
odst. 1, které by ………..  

3. Doporučuje se respektovat již zavedenou legislativní zkratku používání strojů 
a zařízení způsobujících hluk a znovu (a to ještě rozdílně) nerozepisovat již jednou 
v čl. 1 odst. 1 zavedenou. 

 
Článek 3 – „Doba nočního klidu“ 
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Město cituje část ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích. Přesné uvedení doby 
nočního klidu lze považovat za informativní vůči adresátům OZV.  
V této souvislosti pouze město upozorňujeme, že od 1. 7. 2017 dosavadní právní úpravu 
obsaženou § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.) a § 47 odst. 6 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.) nahradí § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.)“ 
  
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Článek 4 – „Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou“ 
Žádná výjimka z obecně nastaveného pravidla chování by neměla být tzv. diskriminační, 
tedy nastavena na věcně neodůvodnitelných rozdílech, jak je uvedeno v právním rozboru 
k čl. 2 odst. 2 OZV. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 završil výkladový proces, 
kdy se mj. vyjádřil k pojmu výjimečnosti v tom smyslu, že zákonodárce tím, že dal obcím 
možnost skrze přijetí obecně závazné vyhlášky určit případy, kdy je doba nočního klidu 
kratší nebo žádná, současně vyslovil, že by mělo jít o případy výjimečné, přičemž uvedl, 
že se může jednat např. o slavnosti či obdobné společenské nebo rodinné akce. 
Ze zákona tedy vyplývá, že veřejný zájem, jakým je noční klid, a tedy nerušený odpočinek 
v zákonem vymezené noční době, má být zájmem na udržení místních tradic 
a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen pouze 
ve výjimečných případech. Mimo věcnou působnost vymezenou zákonem by tak obec jistě 
vykročila v případě, že by kratší nebo žádné vymezení doby nočního klidu platilo po větší 
část roku, a tak fakticky nahrazovalo zákonnou úpravu, či že by nebylo odůvodněno 
lokálními specifiky a nebylo činěno se znalostí místních poměrů a ohledem na ně, 
případně by bylo zcela nahodilé a arbitrární. Ustanovení § 47 odst. 3 (§ 47 odst. 6 od  
1. října 2016) zákona o přestupcích je třeba interpretovat i tak, že stanovování kratší nebo 
žádné doby nočního klidu má být vázáno toliko na případy, tj. konkrétní data či události, 
jež lze více či méně předvídatelně vztáhnout k určitému konkrétnímu datu, nikoliv na 
subjekty, tj. pořadatele akce. Ustanovení zákona o přestupcích jednak přesně definuje,  
v jaké době je podle veřejného pořádku a společenského úzu čas na nerušený odpočinek, 
jednak obcím umožňuje, aby takto konkrétně vymezenou dobu flexibilně upravovaly, tedy, 
řečeno lapidárně, sdělily lidem žijícím v obci, kdy či za jakých okolností na nerušený 
odpočinek v délce osmi hodin vzhledem k místním specifikům nárok nemají, protože 
osoby tento jejich odpočinek narušující za to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci. 
Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je proto 
třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně 
probdělých nocí v roce předvídat. Takovéto dny je pak třeba vymezit buď konkrétním 
datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, 
jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné a neponechávat toto vymezení 
na vůli či libovůli určitého subjektu.  
 
Město v jednom případě dobu nočního klidu nevymezuje a dalších případech dobu 
nočního klidu zkracuje. V OZV je u případů v odst. 1 a 4 uvedena přesná specifikace noci, 
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kdy se doba nočního klidu nevymezuje či zkracuje. U zkrácení doby nočního klidu 
uvedených v odst. 2 není tato specifikace přesná, stejně jako není uvedeno, zda se jedná 
o akce jednodenní či vícedenní a rovněž v odst. 3  není uveden počet nocí zkrácení doby 
nočního klidu. Jednou domněnkou o počtu dnů vyplývající z jazykového a gramatického 
výkladu může být to, že město používá slovo „den“ v odst. 2 a slovo „dny“ v odst. 3. ODK 
na oficiálních stránkách města však zjistil, že např. v letošním roce se má jednat 
o Ohňostroj dne 12. 5. a Labefest ve dnech 12. a 13. 5. 2017 
(viz http://www.decin.cz/2017/02/hlavni-hvezdou-hudebniho-festivalu-labefest-bude-vojta-
dyk/). Jazykový a gramatický výklad tedy neobstál z pohledu skutečnosti, kdy je zjevné, že 
OZV použitím jednotného nebo množného čísla neměla nic zásadního na mysli (namísto 
navázání zkrácení doby nočního klidu na určitou noc, resp. noc obecně, došlo k navázání 
na den).  
 
V jednom případě se jedná o zrušení doby nočního klidu na území celého města, neboť 
probíhají takové akce (zpravidla velké množství rodinných i jiných společenských akcí 
spojených s oslavami vítání nového roku), které opravňuje zkrátit dobu nočního klidu 
všeobecně (zájem na hlučné sdružování se osob v nočních hodinách převažuje obecně 
nad právem na klidný a nerušený osmihodinový spánek), a nejsou vázány na určitou část 
města (tj. Silvestrovská noc). Ve zbytku naopak město omezuje dobu zkrácení nočního 
klidu na menší či větší území (od menšího prostoru kolem budovy Střelnice, přes jednu 
ulici až po celou jednu městskou část). Zkrácení či nevymezení doby nočního klidu jen pro 
část města přichází v úvahu pouze tehdy, je-li samotný výjimečný případ (událost) pouze 
teritoriálně omezený. S ohledem na zásadu minimalizace zásahů do práv osob je 
v takovém případě možné připustit teritoriální vymezení výjimky z doby nočního klidu 
(přičemž však je třeba si uvědomit, že s ohledem k šíření zvuku v prostředí je vázanost 
výjimky na určité území poněkud obtížně dosažitelná, tento důsledek však nastává 
i v případech, kdy hluk přechází na území jiné okolní obce s rozdílnou právní úpravou 
zkrácení doby nočního klidu). Teritoriální omezení výjimky v obecně závazné vyhlášce 
však musí mít bezprostřední vztah k události, k níž se výjimka vztahuje, nemělo by jít 
o teritoriální omezení nahodilé (bezdůvodné) či dokonce diskriminační. Z OZV je zjevné, 
že město vycházelo z návaznosti zkracování doby nočního klidu na tradiční kulturní 
a společenské akce, které se odehrávají jen na omezeném území a nemají dopad na celé 
území města (které je velmi rozsáhlé – plných 118 km2). Tím je zjevně ze strany města 
dosahována tzv. územní přiměřenost zvoleného opatření, které se váže k určité výjimečné 
slavnosti nebo vícero slavnostem a oslavám, událostem, které neprobíhají na území 
celého města, nebo nemají dopad na území celého města. Podle druhů akcí nebo událostí 
je pak zvoleno i časové rozvrstvení posunu doby nočního klidu na území města. Byla tedy 
zachována zásada přiměřenosti časové i místní (v daném případě se buď neomezuje na 
část území, ke kterému by byla vázána určitá událost – např. tradiční regionální nebo 
nadregionální akce s omezeným hlukovým dopadem, nebo se naopak na takovou část 
z takového důvodu omezuje).  
 
ODK hodnotí vymezení nocí zkrácení doby nočního klidu v případech odst. 1 a 4 
dostatečně určité, srozumitelné a jasné (seznatelné již ze samotné OZV). Jsou ošetřeny 
 i případy, kdy není známo konkrétní datum, ale je nastaven systém, jak zajistit 
dostatečnou předvídatelnost noci, ve které bude doba nočního klidu zkrácena pozdějším 
zpřesněním termínu jeho zveřejněním na úřední desce (např. městské slavnosti), a to 
úpravou zvolenou v odst. 5.  
 

http://www.decin.cz/2017/02/hlavni-hvezdou-hudebniho-festivalu-labefest-bude-vojta-dyk/
http://www.decin.cz/2017/02/hlavni-hvezdou-hudebniho-festivalu-labefest-bude-vojta-dyk/
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Ustanovení odst. 5 upravuje zveřejnění informace o konkrétním datu konání akcí 
v předstihu 15 dnů před jejich konáním; toto je plně dostačující a město rozumně zvolilo 
dobu vyvěšení, která je jako standardní považována pro účinnost OZV (tedy zaručuje 
dostatečnou možnosti seznámení se v takovém případě s konečně naplněnou právní 
normou chování).  
 
Ve všech případech jsou všechna výjimečná zkrácení doby nočního klidu odůvodněna 
v poznámce pod čarou nebo přímo v textu OZV. Ve většině případů se jedná o všeobecně 
přijímané období radosti a volnějšího chování, které je naplněno i hlučnými projevy osob 
během tradičních slavností, oslav nebo událostí pořádaných tradičně na území města 
zřejmě v tradičních termínech (což však ODK nemůže posoudit, zejména proto, že kdyby 
se jednalo o ustálené tradiční akce, město by jistě vědělo, jaký mají zpravidla rozsah, 
v jakých nocích se konají – např. alespoň v rámci týdne apod. – a ustanovení OZV by 
patřičně zpřesnilo, Na závěr se ještě ODK v rámci abstraktní kontroly zákonnosti OZV 
ODK vypořádalo s možnou diskriminací. Vzhledem k tomu, že samotná OZV není nijak 
vázána na osoby pořadatelů, ale přímo na konkrétní datum, území, čas nebo název akce, 
nevyplývá z úpravy zkracování nočního klidu zjevně nedůvodná diskriminace ve smyslu 
výše uvedeného nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/13 a 4/16. 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Doporučení: 

1. Za účelem právní jistoty adresátů se doporučuje nastavit dobu zkracování 
nočního klidu jen v určitých nocích, např. obdobně jako v odst. 1 a 4 téhož 
článku OZV, nevázat na dny. 

2. Dále se doporučuje konkretizovat ustálené noci (alespoň dle dnů v týdnu)  
a úpravu ustanovení v takovém smyslu, že přímo ze samotné OZV bude patrný 
maximální rozsah zkracování doby nočního klidu (maximální počet nocí 
v kalendářním roce) – např. slovy  „...v nejvýše dvou po sobě jdoucích nocích 
v měsíci květnu, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli…..“ pokud jsou tyto 
akce pořádány vždy v konkrétních dnech v týdnu). 

3. U odst. 3 se doporučuje konkretizovat venkovní prostor areálu Společenského 
domu Střelnice alespoň s upřesňujícím určením vůči rozsahu tohoto prostoru 
oplocením, např. v tomto zpřesňujícím tvaru „Doba nočního klidu se zkracuje ve 
venkovním prostoru oploceného areálu Společenského domu Střelnice 
nacházejícího se na území části obce Děčín I – Děčín ...“. 

 
Článek 5 – „Závěrečná ustanovení“ 
Ustanovení odst. 1 se upravuje obecné pravidlo nastavené v čl. 4 odst. 5 OZV, tedy ve 
smyslu legislativně-technickém se jedná o přechodné ustanovení. Vzhledem k datu 
pravděpodobného vydávání této OZV město patrně pociťuje potřebu zkrácení standardní 
lhůty pro informování adresátů OZV o nocích, kdy bude zkrácena doba nočního klidu, z 15 
dnů na 7. Takové ustanovení by jistě mělo smysl, pokud by již dnes nebylo známo, kdy 
takové datum v roce 2017 nastane, což se jeví s ohledem na blízkost měsíců pořádání 
akcí jako nepravděpodobné. Toto ustanovení by již mělo obsahovat konkrétní data konání 
akcí v roce 2017, pokud jsou již známy. 
 
Prostřednictvím předmětné OZV se v odst. 2 zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 26. 1. 2012. Zastupitelstvu 
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města, kterému je zákonem (§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, resp. čl. 104 
odst. 3 Ústavy) vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky, je vyhrazeno též rozhodnout 
o jejich zrušení (tj. rozhodnout o přijetí obecně závazné vyhlášky, která obsahuje 
zrušovací ustanovení k existující obecně závazné vyhlášce). Zrušením předchozí právní 
úpravy se tak předchází i nejasnostem při aplikaci více platných a účinných právních 
předpisů (obecně závazných vyhlášek města), tj. je naplněn i účel zachování přehlednosti 
právního řádu. Účinnost OZV se stanoví v odst. 3 z důvodu naléhavého obecného zájmu 
(ač to není výslovně v OZV deklarováno) dnem vyhlášení. Jedná se o účinnost s kratší, 
než standardní legisvakační lhůtou (patnáctým dnem po dni vyhlášení), kterou 
předpokládá samotný § 12 odst. 2 zákona o obcích v prvé řadě (v případech, kdy obecně 
závazná vyhláška sama neurčí svou účinnost). Jedná se tak o účinnost z důvodu 
naléhavého obecného zájmu s kratší legisvakační lhůtou. Naléhavý obecný zájem ODK 
neposuzoval. Město by však mělo být připraveno naléhavý obecný zájem obhájit 
a zdůvodnit. Způsob nastavení účinnost dnem vyhlášení zajišťuje, že nezáleží na tom, kdy 
bude vydaná OZV skutečně vyvěšena, neboť nikdy nemůže při takto nastavené účinnosti 
dojít ke zpětné účinnosti (před dnem vyhlášení OZV). V případě nastavení takové účinnost 
je však nutné zajistit, že po vydání na Zastupitelstvu města bude také neprodleně OZV 
vyhlášena (pokud je tu takový naléhavý obecný zájem, aby začala být účinná dnem 
vyhlášení).  
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Doporučení: 

1. Doporučuje se zvážit úpravu textu odst. 1 ve smyslu právního rozboru, tj. zda 
neuvést v textu přímo data konání akcí v roce 2017.  

2. Doporučuje se v odst. 3 doplnit slova „z důvodu naléhavého obecného zájmu“ za 
slovo „účinnosti“. 

 
 
Závěr:  
Při posouzení byl shledán rozpor OZV se zákonem, a to v čl. 2 odst. 1 ve slovech 
„veškerých činností, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, zejména“ s § 10 písm. a) zákona o obcích, a to 
nepřiměřeným) rozsahem zákazu vůči definovanému předmětu a cíli OZV, jakož i 
vůči existujícím zákonům regulujících činnosti (např. provoz na pozemních 
komunikacích, letecká doprava, výrobní činnost apod.) 
 

Ve zbytku nebyl přes další vady shledán rozpor OZV se zákonem. 
 
Upozornění a doporučení jsou uvedena u, čl. 1, 2, 4 a 5 OZV. 
 
Nedoporučuje se vydávat OZV v předloženém znění. 
 
Schválil: Ing. Bc. Miroslav Veselý 
Vedoucí oddělení dozoru 
 
V Praze dne 30. března 2017 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
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Název:
Dodatek smlouvy s o. p. s. České Švýcarsko

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Dodatkuč. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České 
Švýcarsko a

schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko.

Stanovisko RM:

Rada města doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu.

Cena: 100 000,00
Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Navrhujeme příspěvek Destinačnímu fondu České Švýcarsko snížit z původních 200 tis. Kč na 100 tis. Kč, a 
to z důvodu výše schváleného rozpočtu na cestovního ruch.

S o. p. s. České Švýcarsko spolupracujeme od roku 2009 na základě Smlouvy o poskytnutí služeb. V roce 
2016 se z důvodu rozšíření spolupráce navýšil příspěvek na základě Dohody o zřízení Destinačního fondu 
Českého Švýcarska a Dodatku č. 1, kde bylo plnění ze strany fondu konkrétně specifikováno. 

Po zhodnocení spolupráce a výše rozpočtu cestovního ruchu jsme dospěli k názoru, že příspěvek snížíme o 
polovinu. Při projednávání změny příspěvku s destinačním fondem jsme dospěli ke shodě v poskytovaném 
plnění ze strany fondu. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu na rok 2017, kapitola 31 - cestovní ruch. 

Vyjádření:

Příloha: Dodatek_c_2_anonym.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 19.4.2017 08:00 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 19.4.2017 08:26 podepsáno



Dodatek č. 2 
k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko 

 
 

 
České Švýcarsko o.p.s 
Křinické náměstí 1161/10  
407 46 Krásná Lípa  
IČ: 25436911 
zastoupený Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,  
jako správce fondu na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Děčín se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, 
IČ: 00261238, zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou, 
dále jen „město Děčín“ 
jako přispěvatel na straně druhé 
 
 
se dohodly na změně Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku 
č. 1 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko, a to takto: 
 
Z článku 2.2 Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě 
o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko se vypouští ujednání „roční poplatek 200 000 Kč 
(počínaje rokem 2016)“, které se nahrazuje následujícím ujednáním: „Příspěvek za rok 2017 činí 
100.000,- Kč. Počínaje příspěvkem za rok 2018 bude výše ročního příspěvku do Destinačního 
fondu České Švýcarsko stanovena usnesením zastupitelstva města Děčín, a to vždy do konce 
října předchozího roku na rok následující.“ 
 
Dohoda o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě o zřízení 
Destinačního fondu České Švýcarsko se mění tak, že tam, kde Dohoda odkazuje na Dodatek č. 1, se 
jedná o odkaz na všechny číslované Dodatky k Dohodě uzavřené mezi stranami.  
 
 
 

Poskytované plnění 
1. Marketing:  

České Švýcarsko průběžně zajistí: odborné poradenství pro vývoj cestovního ruchu, umístění 
prezentace Děčína na www.ceskesvycarsko.cz, bezúplatné poskytovaní regionálního loga. 
 

2. Branding:  
České Švýcarsko o.p.s. zajistí průběžně podporu značky a loga Děčína ve vazbě na region  
 

3. Turistická doprava:  
České Švýcarsko o.p.s. komunikuje v mediích pro veřejnost, pro členy destinačního fondu i 
pro partnery v cestovním ruchu, s nimiž pracuje město Děčín, ve věci systému turistické 
vlakové a autobusové dopravy na Děčínsku/Českém Švýcarsku informace o dopravních 
spojeních pro návštěvníky ČŠ 
 

4. Prezentace Děčína na akcích:  
České Švýcarsko o.p.s. zastupuje město Děčín na akcích, kde je účastníkem 
(vystavovatelem, organizátorem), zejména v Sasku: Tourimusbörse Bad Schandau/duben, 
Naturmarkt Wehlen/září, Stadtfest Dresden/srpen, Weifbergturmfest Hinterhermsdorf/září. 
 

5. Prezentace Děčína v projektu zelené dopravy FahrtZiel Natur:  
České Švýcarsko o.p.s. prezentuje značku Děčína v turistických jízdních řádech CZ/D 
v nákladu cca 90.000 ks a  podpoří snahu Děčína o získání statutu hlavního nádraží jako 
Nádraží NP České Švýcarsko.  
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/


 
 

6. Best practice:  
- České Švýcarsko o.p.s. zajistí společně s pracovníky CR magistrátu města Děčín    1x 

ročně setkání  s podnikateli a pracovníky CR v Děčíně – hodnocení minulého roku/návrh 
pro příští rok; 

- České Švýcarsko o.p.s. zajistí nabídku placených tras s průvodcem pro veřejnost, 
začínajících v Děčíně. 

 
7. České Švýcarsko o.p.s. zajistí pro město členství v Poradním sboru při Destinačním fondu 

Českého Švýcarska. 
 
 

8. České Švýcarsko o.p.s. zkoordinuje na žádost statutárního města Děčína společné akce 
partnerských měst Děčín a Pirna. 

  
 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě  
 
Dne:  
 
 
--------------------------------                                                    ---------------------- 
 
Správce fondu                         Přispěvatel 
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Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: FV ZM doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017 

Vyjádření:
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onym.pdf Komentář:          
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Finanční výbor zastupitelstva města Děčín 
 

 

ZÁPIS č. 3/2017 
ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 22. března 2017 

 
 

 
 Začátek: 15,00 hod. 
 
Přítomni:  
 
Dle prezenční listiny v příloze 
 
Program: 
 
1) Zahájení 
2) Problematika pronájmu a vybavení restaurace na děčínském zámku 
3) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 – zapojení zdrojů r. 2016 
4) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele střednědobého úvěru ve výši  

100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín 
5) Výzva ÚOHS k využití procedury narovnání 
6) Různé  
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájil předseda finančního výboru, přítomné přivítal a seznámil je s programem 
jednání, k programu nebyly připomínky.  
 
V úvodu Ing. Hlaváčková seznámila členy finančního výboru s aktuálními výsledky hospodaření 
k 28. 2. 2017. Plnění vybraných daní bylo k 28. 2. 2017 překročeno ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2016 o 7,2 mil. Kč. Na odvodu z loterií bylo k 28. 2. 2017 získáno 41 tis. Kč, tj. o 
646 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2016. Velmi dobré plnění k 28. 2. 2017 
zaznamenaly kapitálové příjmy, kde bylo získáno již 1,5 mil. Kč, tj. 76,1 % upraveného rozpočtu 
z prodejů pozemků.  
 
 
2. Problematika pronájmu a vybavení restaurace na děčínském zámku 

 
Finanční výbor ZM diskutoval otázku pronájmu a nákupu nového vybavení restaurace na 
děčínském zámku, zejména problematiku dovybavení zámecké restaurace a jejího nového 
pronájmu. 
 
K dané problematice předložila  ředitelka Zámku Děčín, p.o. Ing. Krupičková sdělení, ve kterém 
m.j. sdělila, že k 31. 12. 2016 byl dohodou ukončen pronájem p. Langra, a proto se rozhodli 
před pronajmutím dalšímu nájemci restauraci dovybavit. Původní vybavení bylo předchozího 
nájemce, nabídku na jeho odkup nepřijali s ohledem na jeho kvalitu. Do jednání RM dne 
14.2.2017 byla předložena žádost Zámku Děčín, p. o. a rada města usnesením č. RM 17 03 39 
05 souhlasila s nákupem vybavení zámecké restaurace ve výši 440 tis. Kč bez DPH s tím, že 
následně bude příspěvková organizace žádat o navýšení investičního příspěvku o 440 tis. Kč. 
 
FV konstatoval, že vybavení se pořizuje podle typu restaurace, která bude v objektu 
provozována, přičemž v budoucnu může opět dojít ke změně nájemce. Vybavení by měl proto 
zajistit nájemce s tím, že hodnota vybavení by se mu promítla do nájmu. V materiálu 
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předloženém radě města a finančnímu výboru chybí analýza návratnosti a zdůvodnění koupě. 
O záměrech tohoto typu by se měl FV ZM dozvědět dříve, aby mohl zaujmout včas stanovisko.  
 
V této souvislosti byla diskutována otázka kompetencí v oblasti rozpočtových opatření, a to zda 
některé rozhodovací pravomoce na tomto úseku nevrátit zpět ZM. Bylo konstatováno, že velká 
část rozpočtových opatření je povinná (zapojení dotací a účelově poskytnutých finančních 
prostředků), další změny jsou změnami v rámci schváleného rozpočtu, vyvolané organizační 
strukturou a pouze část tvoří zapojení rezervy na realizaci nových akcí. 
 
V této souvislosti bylo navrženo, aby ekonomický odbor zpracoval rozbor rozpočtových 
opatření za rok 2016 s tím, že se problematikou bude zabývat FV na svém dalším jednání. 
 
 
3. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 – zapojení zdrojů 

hospodaření z r. 2016 
 

Dále se FV zabýval Návrhem na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017, tj. 
zapojením zdrojů hospodaření z r. 2016, které bude projednávat ZM na svém jednání dne 30. 
3. 2017.  
 
Hospodaření města v roce 2016 skončilo účetním přebytkem ve výši 120 674 tis. Kč.  Na 
rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2016 celkem 215 403 tis. Kč. Po zapojení přebytku 
minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2017 ve výši 70 000 tis. Kč, finančním 
vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2016 ve výši 936 tis. Kč, doplatku do sociálního 
fondu dle statutu ve výši 705 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2016 
do hospodaření roku 2017 ve výši 20 389 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 123 373 tis. Kč.  
 
Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí 
akcí resp. výdajů v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 71 965 tis. Kč. Jedná se o 
rozestavěné akce z roku 2016, resp. akce, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 9 
481 tis. Kč a dále akce navržené k financování v r. 2017 z výsledku hospodaření. Jedná se jak 
o dokrytí některých již rozpočtovaných výdajů, navýšení příspěvků na provoz u městem 
zřízených příspěvkových organizací z důvodu navýšení zákonných mzdových tarifů u kulturních 
příspěvkových organizací a pořízení panoramatického polarizačního plátna do kina, které 
nebyly řešeny v etapě návrhu rozpočtu, tak i některé nové akce, v celkové výši 17 238 tis. Kč. 
 
Dále je navrhováno dofinancování splacení dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů ve výši 
45 246 tis. Kč. Předčasným splacením dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo 
do termínu řádného splacení, tj. do 31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč. 
K mimořádné splátce by mohlo dojít k 30. 6. 2017.  
 
Zbývající finanční prostředky z  roku 2016 ve výši 51 408 tis. Kč jsou navrhovány ponechat 
v kapitálové rezervě města k financování prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku 
příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.  
V dubnu t.r. bude v případě rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o úvěru 
zapojen do rozpočtu střednědobý úvěr a tudíž uvolněny další zdroje k rozdělení. 
 
Finanční výbor dále diskutoval k jednotlivým novým akcím. V případě akce Úprava 1. patra 
bývalé knihovny diskutoval otázku celkové koncepce využití této budovy. Ing. Hodboď 
informoval členy FV, že v této budově by měla být stálá jednací místnost zastupitelstva 
s bezbariérovým  přístupem, obřadní místnost a v 1. patře prostory pro potřeby magistrátu (OSV 
nebo OKD) s tím, že v současné době se dopracovává 2. varianta využití budovy, kterou bude 
projednávat RM za 14 dní. 
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Finanční výbor doporučuje schválit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín 
na rok 2017 po vyjmutí bodu 23 Přílohy č. 2 (Úprava 1. patra bývalé knihovny) a částku 
2,0 mil. Kč převést do kapitálové rezervy. Tento bod navrhuje projednat samostatně. 
 
PRO  6 
PROTI  1 
ZDRŽEL SE  0 
 
FV ZM požaduje předložení studie do 14 dní. 
 
 
4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele střednědobého úvěru ve 

výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín 
 

Zástupkyně OE informovaly FV o tom, že písemně byly osloveny čtyři bankovní instituce – 
Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a 
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s. k podání písemných nabídek v termínu do 
27. 2. 2017 do 13,00 hod. Dále byly zveřejněny zadávací podmínky i na úřední desce.  
 
Město ve stanoveném termínu obdrželo 3 nabídky, a to nabídku od Komerční banky, a. s., 
České spořitelny, a. s., Československé obchodní banky, a. s. Nejnižší nabídkovou cenu podala 
Komerční banka, a. s. 530 445,83 Kč, sazba 1M PRIBOR + 0,03 %. Následně podala Komerční 
banka, a. s. variantní nabídku, a to se sazbou 3M PRIBOR – 0,07 % a 6M PRIBOR – 0,14 %. 
Tato nabídka nebyla významně finančně odlišná a nebyla předmětem zadávacích podmínek, 
proto RM rozhodla o zadání zakázky KB a.s. při využití 1M PRIBORU a doporučila uzavřít 
s touto bankou smlouvu o úvěru. 
 
Finanční výbor doporučuje ZM rozhodnout o uzavření smlouvy o úvěru s vybraným 
dodavatelem, tj. KB, a.s. Praha 
 
PRO  5 
ZDRŽEL SE  2 
PROTI  0 
  
 
5. Výzva ÚOHS k využití procedury narovnání 

 
Ing. Čečáková informovala FV o výzvě ÚOHS k využití procedury narovnání ve správním řízení 
vedeném s městem ve věci možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže 
vydáním OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií aj. podobných her. Dne 
21. 2. 2017 se zúčastnila spolu s právním zástupcem města předběžného ústního jednání v této 
věci na ÚOHS v Brně. 
 
Podstatou procedury je v podstatě přiznání viny, tj. narušení hospodářské soutěže na trhu 
provozování loterií a na trhu provozování provozoven ve městě tím, že město zvolilo 
individualizovanou regulaci míst, aniž by výběr těchto míst byl proveden na základě 
objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, přičemž tyto požadavky je třeba 
naplnit kumulativně. Předpokládaná výše pokuty činí 718 – 836 tis. Kč, z důvodu využití 
procedury narovnání ji lze snížit až na 402 – 468 tis. Kč. 
 
Na základě doporučení právního zástupce města rada města rozhodla nepokračovat 
v proceduře narovnání a případný závěr úřadu o spáchání správního deliktu podrobit přezkumu 
prostřednictvím opravných prostředků. 
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Do 31. 3. 2017 bude v tomto smyslu sděleno stanovisko ÚOHS.  
 
FV ZM bere na vědomí informaci o nevyužití procedury narovnání. 
 
 
6. Různé 

 

Problematika prodeje areálu Maxiček – Ing. Anděl informoval FV o dalším postupu v jednání 
v dané záležitosti. 
  
Sankce Zámek – FV byl informován, že zatím nepřišel platební výměr, po jeho doručení budou 
využity všechny možné opravné prostředky.  
 
Dodatek smlouvy s o.p.s. České Švýcarsko o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko – 
FV doporučuje prověřit příslib, že bude mít město zástupce v řídícím orgánu o. p. s. 

 
FV ZM vznáší dotaz na radu města, zda máme v řídícím orgánu o. p. s. (správní radě) 
svého zástupce.  
 
Prodej pozemku souvisejícího s parkem Kvádrberg, bylo poukázáno na negativní stanovisko 
OŽP, spojitost pozemku s veřejným městským parkem Kvádrberg, původně sloužící jako 
zázemí k tomuto parku (materiál do jednání RM č. RM 17 05 37 12 a jednání ZM č. ZM 17 03 
07 17). 
 
FV ZM nedoporučuje schválit prodej pozemků v lesoparku, tj. p.č. 672/1, 672/2 a části 
p.č. 673/2 v k.ú. Děčín. 
PRO  7 
PROTI  0 
ZDRŽEL SE 0 
 
V této souvislosti byl vznesen dotaz na způsob stanovení ceny prodávaných pozemků, kdy 
využíváme pro stanovení ceny znalecký posudek a kdy cenu dle „Zásad“. Bylo doporučeno 
přizvat na další jednání FV zástupce OMH k vysvětlení postupu. 
 
 
Návrh dotace na rok 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice – FV opětovně 
připomíná stanovisko kontrolního výboru a kulturní komise a doporučuje přispívat  pouze na 
nekomerční akce. 
 
FV ZM doporučuje schválit dotaci nájemci SD Střelnici, avšak po přepracování přílohy 
k žádosti (vyřadit komerční akce).  
 
 
Dále se FV zabýval dalším postupem v případe školy ve Vilsnici a přestavbu bowlingu 
v Křešicích na DZR. 
 
 
Konec jednání: 17,35 h 
 
 
 
Další jednání FV ZM proběhne dne 19. 4. 2017 
 
V Děčíně dne 27. března 2017             
                                                                                 

             Ing. Vojtěch Ryvola 
           předseda  FV ZM 
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Statutární město Děčín 
P R E Z E N Č N Í   L I S T I N A 

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
konané/konaného dne: 22. března 2017 
místo konání:   zasedací místnost Odboru ekonomického, budova A1 Magistrátu města 
Děčín 
v době od 15 hod. do 17.35 hod.  
Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci březnu 2017 2,5 hod.  
 
Členové komise/výboru: 
Jméno, příjmení Podpis 
Ing. Vojtěch Ryvola    

Jaroslav Hrouda    

František Pelant  

Hynek Plachý  

Ing. Vladislav Raška  

Jiří Skřivánek   

Ing. Monika Tesařová  

Daniela Trojanová  

Ing. David Vepřek  
 
Přizvaní hosté: 
Jméno, příjmení Podpis 

Mgr. Marie Blažková  

Ing. Jiří Anděl, CSc.  

Ing. Hana Hlaváčková  

Ing. Marcela Tomanová  
Ing. Zdeňka Čečáková  
Ing. Petr Hodboď  
  

  

  

  
 
 
Za správnost: ……………………………… 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 02

Název:
Žádost manželů ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** o prominutí příslušenství pohledávky, vzniklé při 
placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky města za manžely ******, bytem ******, ****** za příslušenství pohledávky, vzniklé 
při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ve výši 75.882 Kč, a to o snížení na 10 
%, tj. na částku 7.588 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádost manželů ****** dne 11.4.2017 a usnesením č. RM 17 07 35 01 doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky města za manžely ******, bytem ******,****** za 
příslušenství pohledávky, vzniklé při placení nájemného a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ve výši 
75.882 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 7.588 Kč. 

Cena: 75 882,00
Návrh postupu: RM doporučuje snížit na 10 %



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) 
příslušenství pohledávky (poplatku z prodlení a úroku z prodlení), vzniklé při placení nájemného a vyúčtování 
služeb spojených s nájmem bytu (viz příloha): 

Žadatelé (dlužníci): manželé ******, bytem ******, ****** 

Poplatek z prodlení: 74.962 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) 
Úrok z prodlení: 920 Kč (repo sazba ČNB zvýšená o procentní body dle platného nařízení vlády)
Příslušenství pohledávky celkem: 75.882 Kč

Na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 11/2012 a dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek z 01/2015 zaplatili dlužníci ke dni 05.05.2016 v plné výši nedoplatek za nájemné a 
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové výši 
18.966 Kč. 

Dlužníci požádali dne 22.03.2017 o prominutí příslušenství pohledávky (odůvodnění žádosti - viz příloha).

OE doporučuje prominout (snížit) příslušenství pohledávky na 10 % vyčíslené výše, tj. na částku 7.588 Kč, a 
to zejména s ohledem na vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku 
nedoplatku a skutečnost, že pohledávka nebyla vymáhána soudním exekutorem, neboť dlužníci zaplatili 
nedoplatek jistiny a nákladů řízení přesně v termínech stanovených splátkovým kaledářem schváleným ZM 
dne 18.12.2014. 

Vyjádření:

Příloha: zadost_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 18.4.2017 09:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:36 podepsáno



statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický________________

S I ATUt Ar NÍ MĚSrO DĚČÍN 
MAGISIRÁT MĚS1A DĚČÍN 
Došlo: 22.03.2017 v 12:02:21 

MDC/28658/2017

549

Odbot

Žádost o prominutí poplatku z prodlení Č.j.;
Č.dop.:
Listů;
Druh; písemné

1 Příloh: 0Jméno.' 
I

Příjmení.' 
MDC41 687790

Adresa bydliště: oba , 

Dluh za byt: č. 2 nacházející se v .

Klíč: 10-11-0380-002-03

Datum úhrady: 05.05.201616.430 KčDluh za byt ve výši:

05.05.2016Datum úhrady:Výše soudního poplatku: 2.536 Kč

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 74.962 Kč 
úrok z prodlení: 920 Kč 

75 882 KčCelkem příslušenství

Důvod - vyjádření nájemníka:

Žádáme tímto o prominutí poplatku , neboť jsme již s manželem splatili dlužné nájemné spolu 
s náklady řízení a naše příjmy jsou v současné době velmi nízké , protože jsme oba vedeni na ÚP 
Děčín . Máme dvě dcery školou povinné a ta starší navštěvuje Pedagogickou školu v Litoměřicích a 
tím jsou i naše příjmy krácené o poplatky spojené se školou , především za dopravu a též navštěvují 
dcery taneční kroužek , který je také velice nákladný z důvodu soutěží, workshopů , kostýmů , 
soustředění atd. Náklady na bydlení a stravu jsou také vysoké a proto vás tímto žádáme o prominutí 
poplatku z prodlení a úroku z prodlení.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

íPodpis:

V Děčíně dne

Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 03

Název:
Vrácení Ceny statutárního města Děčín.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana****** o povolení splátek nedoplatku za vrácení Ceny statutárního 
města Děčín a

rozhodlo

o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění. 

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 07 39 03 ze dne 11. 4. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost pana ****** o povolení splátek 
nedoplatku za vrácení Ceny statutárního města Děčín s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců (viz příloha č. 
1). 

Žadatel (dlužník): pan ****** dne 20. 10. 2016 veřejně na zastupitelstvu města vrátil Cenu statutárního města 
Děčín, kterou obdržel za rok 2014. Do rukou paní primátorky vrátil pouze diplom. Cena města je však 
udělována jako celek a tvoří ji diplom a finanční odměna ve výši 10.000,00 Kč. Dle právního posouzení celé 
situace došlo při veřejném vrácení ceny ke zrušení darovací smlouvy a strany jsou povinny si navrátit 
poskytnuté plnění. 
Dne 9. 2. 2017 byl pan ****** dopisem požádán o vrácení peněžní odměny ve výši 10.000,00 Kč a pozván ke 
společnému jednání. To se neuskutečnilo.
Dne 13. 3. 2017 byl opět pan ****** vyzván k vrácení peněžní odměny. 
Dne 23. 3. 2017 se pan ****** dostavil na odbor školství a kultury a sepsal uznání dluhu vůči statutárnímu 
městu Děčín ve výši 10.000,00 Kč představující nedoplatek za vrácení Ceny statutárního města Děčín. Dále 
podal žádost o splátkový kalendář ve výši 100,00 Kč měsíčně s ohledem na výši jeho starobního důchodu. 
Jedná se tedy o 100 splátek do roku 2025.

Vyjádření:



Příloha:
zadost splatkovy 
kalendar_anonimizace.pd
f

Komentář:          

Příloha: uznani dluhu 
anonimizace.pdf Komentář:          

Příloha:
Uznání_dluhu_a_dohoda_
o_splátkách_anonimizace
.pdf

Komentář:          

Příloha: Stan_Belina_cena_anoni
mizace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 13.4.2017 11:07 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.4.2017 11:14 podepsáno







 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 

v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Děčín, 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO  00261238  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 

(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody 
částku ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun) představující nedoplatek  za vrácení 
Ceny statutárního města Děčín, která byla panu  Na 
zastupitelstvu města dne 20. 10. 2016 veřejně vrátil cenu města. Do 
rukou paní primátorky vrátil udělený diplom. Cenu města však tvoří jako celek diplom a 
finanční odměna ve výši 10 000 Kč. Vrácením ceny došlo ke zrušení darovací smlouvy a 
strany jsou si povinny vrátit poskytnuté plnění. 
 

2. Dlužník tímto uznává výše uvedený dluh co do důvodu i výše včetně zákonného 
příslušenství a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.  

 
 

II. 

1. Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v čl. I této dohody 
formou splátkového kalendáře následovně:  

Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 10.000,- Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 100,- Kč počínaje dnem 15. 6. 2017.  Poslední splátka ve 
výši 100,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30. 9. 2025. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s.,  
č. ú.19-921402389/0800 VS 9940000263 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně 
Magistrátu města Děčín.  
 

3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení. 
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4. V případě prodlení s úhradou byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí 

dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je 
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele. 

 
 

III. 
 

1. Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami. 
 

4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím 
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich 
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 
 
 
 
 
V …………….. dne ……………………  V …………….. dne …………………… 
 

 
 
 
 
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
Mgr. Marie Blažková                                                
                                          



 

INTERNÍ DOKUMENT – VNITŘNÍ POŠTA 
Odbor ekonomický 

 

 

   
 

 

 

   

 

 
 

 
 otisk elektronického podpisu 

 

Váš dopis zn.: MDC/31255/2015 Příjemce: 
Odbor školství a kultury 

Ze dne: 29.03.2017 
Číslo jednací: MDC/4/2017 
Spisová zn.: MDC/4/2017 
Počet listů: 1 
Počet příloh: 0 
  
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Čečáková 
Telefon: 412593415 
E-mail: zdenka.cecakova@mmdecin.cz 
  
Děčín: 31.03.2017 
  
  
Vrácení Ceny SMD -
 
 
Vážená paní vedoucí, 
 
k Vaší žádosti o stanovisko našeho odboru k návrhu o povolení splátek 
nedoplatku za vrácení peněžní částky ve výši 10 000 Kč v souvislosti s vrácením Ceny 
města sdělujeme následující: 
 
Dle našeho názoru je povolení splátek ve výši 100 Kč měsíčně s úhradou nedoplatku do 
31.12.2025 nepřiměřené celkové výši pohledávky. Nedoporučujeme proto uzavření 
splátkového kalendáře v tomto znění. 
 
Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Hana Hlaváčková  
vedoucí odboru ekonomického  
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 04

Název:
Dar na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo společnou žádost Svazu měst a obcí České republiky a Arcibiskupství 
pražského o podpoření sbírky na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě a 

rozhodlo

o poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,00 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na pořízení nových 
varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Stanovisko RM:
Rada města usnesenímč. RM 17 07 39 04 ze dne 11. 4. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000,00 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na pořízení nových 
varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Cena: 50 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k projednání společnou žádost Svazu měst a obcí 
České republiky a Arcibiskupství pražského o podpoření sbírky na pořízení nových varhan do katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla sice dostavěna v 
roce 1929, ale do dneška této nejvýznamnější sakrální stavbě v naší zemi schází dostatečně silný hlas - 
varhany, které by doprovázely pro náš národ významné a historické okamžiky. V dopise vyzývají k jednotě a 
svornosti a k přispění symbolickou jednou korunou za každého občana našich měst a obcí.
Vzhledem k tomu, že Děčín má skoro 50.000 obyvatel, je předložen zastupitelstvu města návrh na poskytnutí 
daru ve výši 50.000,00 Kč. 

Vyjádření:

Příloha:
dopis_svatovitske_varha
ny_14_12_16_anonimizac
e.pdf

Komentář:          



Příloha: Svatovitske 
varhany_zm.pdf Komentář:          

Příloha: Darovací smlouva 
_varhany.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 18.4.2017 11:50 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.4.2017 12:03 podepsáno
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Kardinál Dominik Duka OP,  
arcibiskup pražský

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která 
by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovít- 
ská katedrála je duchovní institucí formující 
náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem  
v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň 
křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dě-
jinách. Je jedním z největších uměleckých 
děl naší země, které na nepatrném 
prostoru soustřeďuje mnoho 
rovin v několika kontex-
tech. Je očitým svědkem 
minulosti a utváření 
naší vlastní identity, 
ale zároveň živoucím 
organismem, který 
vznikal po víc jak 
půl tisíciletí a do-
dnes není dokončen.

Těžko si dnes před-
stavit Prahu bez si-
luety katedrály. A přes-
to tato silueta vlastně 
ještě nedávno vypadala ji-
nak. Chyběla jí polovina, kte-
rá byla dostavěna až v roce 1929. 
Metropolitní kostel je tak veliké dílo, 
že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto 
dosud chybí něco velmi podstatného. Při do-
stavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na 
to, aby mohl být na západním kůru vztyčen 
nový varhanní stroj. Bylo od té doby podnik-

nuto několik pokusů. Všechny byly neúspěš-
né. Až dnes máme novou příležitost. Je na 
nás, abychom v době míru a svobody naplnili 
odkaz našich předků, zejména Otce vlasti, 
Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané krá-
lovským nástrojem nejsou instru-

mentem pozemských králů, 
nýbrž hovoří hlasem Božím, 

který někdy jemně šeptá 
a naplňuje naši duši 

klidnou radostí a jindy 
zabouří, až nám mráz 
běhá po zádech. Je-
jich krása spočívá  
v tom, že přes svou 
monumentalitu plní 
slovo toho, který 
nepřišel proto, aby 

se mu sloužilo, nýbrž 
proto, aby sám sloužil. 

Každého, kdo poslouchá 
jejich hudbu, učí pokoře. 

Vede ho k umění naslouchat  
a cvičí ho ve schopnosti sladit krok 

s druhými při zpěvu a modlitbě. Varha-
ny nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale 
i k druhému člověku. Proto chceme společným 
dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovít-
ské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice 
našeho národa.
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Katedrála je očitým svědkem 
minulosti a utváření naší vlastní 

identity, ale zároveň živoucím 
organismem, který vznikal po víc 

jak půl tisíciletí a dodnes není 
dokončen.





Katedrála sv. Víta – národní chrám, místo mod-
liteb, posledního odpočinku českých králů, ulo-
žených ostatků sv. Václava. Chrám, který pře-
žil, který je tu s námi, s národem, přes 600 let. 
Chrám, který se podařilo na přelomu minulých 
století dokončit tak, aby nová katedrála spatřila 
slavné dny svatováclavského milénia, vrchol-
né okamžiky první republiky Československé  
v roce 1929.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vy-
zval, aby i naše generace přispěla ke 
svatému národnímu dílu, zapo-
čatému Karlem IV., a věnova-
la tomuto svatému stánku 
víry a národa hlas – vel-
ké varhany umístěné  
v západní části chrámu. 
Myšlenka stejně smě-
lá jako přirozená a pro 
mě vlastně zavazující. 
Takovouto výzvu ne-
lze oslyšet.

Protože tak neuva-
žuji sám, ustavilo se 
Společenství Svatovítské 
katedrály, které je slože-
no z předních osobností na-
šeho národního života, z oblastí 
vědy, kultury, ze současných předních 
osobností naší země. Cílem tohoto ctihodného 
Společenství je myšlenku varhan vzít za svou  
a napomoci arcibiskupovi a kapitule v propagaci 
a v šíření optimismu a pozitivního obrazu a pozi-
tivních zpráv o tom, co nový varhanní nástroj pro 
katedrálu, hlavní město i zemi znamená.

Dostavět varhany v katedrále, která má svo-
ji definitivní podobu teprve od roku 1929, bylo 
přáním a představou generací, které nás před-

cházejí. Válečná vřava a poválečné uspořádání  
v Československu, které trvalo až do roku 1989, 
však uskutečnění této přirozené myšlenky neu-
možňovaly. Ani vzrušené diskuze a kvas formo-
vání nové společnosti ekonomiky a toho, co ve 
svobodě pokládáme za nejdůležitější, zřejmě ne-
přinesly tu správnou příležitost.

Myslím, že rozhodnutí pana arcibiskupa je mou-
dré. Nyní přichází doba, kdy je možné – a tedy 
nutné – velký varhanní nástroj v katedrále po-

stavit. Nedaří se nám špatně, ba prá-
vě naopak. Právě v připomín-

ce velkých nejistot, zmatků  
a starostí minulých dese-

tiletí a staletí si musíme 
o to více uvědomovat 
dnešní svobodu a pro-
speritu České repub-
liky. Tuto prosperitu 
a svobodu bychom 
neměli jen tak mi-
nout. Je to doba ná-
rodního zrání, sebeu-

vědomování, odpovědí 
na otázky, které se dříve 

zdály nemožně složité  
a které jsou dnes spíše ape-

ly. Naše země hledá uprostřed 
současného myšlenkového kvasu  

v Evropě svoji identitu a konečně hledá 
svoji tvář, aniž je jí někým cizím nasazována. 

Nepromeškejme tento okamžik a vezměme věc 
svatovítských varhan jako příležitost vyzdvih-
nout jeden ze základních elementů naší iden-
tity, naší lidské i národní hrdosti. Sjednoťme 
kolem této myšlenky náš národ a požádejme jej  
o pomoc. Každá taková pomoc bude totiž velmi 
vítána a bude dobrým signálem pro současná  
i budoucí pokolení.
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Nepromeškejme tento okamžik  
a vezměme věc svatovítských varhan 
jako příležitost vyzdvihnout jeden ze 

základních elementů naší identity, 
naší lidské i národní hrdosti.

Pavel Smutný,  
president  

BOHEMIAN HERITAGE FUND





Katedrála sv. Víta je skutečným symbolem české stát-
nosti. Je však i nádherným uměleckým dílem, kde 
se snoubí architektura od gotiky až po dnešní dobu 
s umem a prací předních českých i evropských sta-
vitelů a dělníků. V našich myslích často  vnímáme 
místo posledního odpočinku českých králů jako kle-
not, který jsme budovali od slavné doby Karla IV. 
a dokončili jej v prvních desetiletích 20. století,  
u příležitosti svatováclavského milénia.

Opravdu jsem však toto dílo zcela 
dokončili? Není tomu tak. Vý-
stavbě katedrály sv. Víta chybí 
ke skutečnému završení jen 
málo, ale současně hodně 
– důstojný, špičkový var-
hanní nástroj, umístěný 
v západní části chrámu, 
který nahradí dosavad-
ní provizorní varhany, 
umístěné v příčné chrá-
mové lodi. Varhany, kte-
ré budou představovat 
pomyslnou, nádhernou 
tečku za velikým dílem. 
Varhany, které naplní la-
tinské přísloví finis coronat 
opus, tedy konec korunuje dílo.

Rád jsem přijal nabídku na členství 
ve Společenství Svatovítské katedrály, které 
vzniklo jako odpověď na výzvu pražského arcibiskupa 
Dominka kardinála Duky a které se rozhodlo zásad-
ním způsobem napomoci realizaci této vznešené myš-
lenky. Důstojné, špičkové varhany dodají katedrále ne-
jen lesku, ale především povznesou při jeho návštěvě 
nás všechny tak, abychom si ještě lépe uvědomili vzne-
šenosti tohoto svatostánku i slavnou historii, kterou 
uchovává ve svých zdech.

Pomoci a podpory však bude zapotřebí, neboť víme, 
že pokusů o pořízení důstojných varhan bylo již ně-
kolik, bez valného úspěchu a to i v dobách, které této 
myšlence mohly přát. Nepovedlo se to však a na řadě 
jsme tedy dnes my. Jako prezident Hospodářské komo-
ry České republiky se proto tímto obracím na všechny 

podnikatele, manažery firem i jejich vlastníky či akcio-
náře, jak české či zahraniční u nás působící, s prosbou  
o finanční podporu této skvělé myšlenky. 

Společenství Svatovítské katedrály, ale především 
představitelé Arcibiskupství pražského a Metropolit-
ní kapituly u sv. Víta v Praze již vykonali velký kus 
práce a dnes, na podzim roku 2016, stojíme před 

rozhodnutím ohledně konkrétních varhan  
a konkrétního zhotovitele. Znamená 

to však, že brzy nastane čas, kdy 
bude potřeba finančních pro-

středků, nutných pro realiza-
ci díla.

I zde již bylo mnoho udě-
láno, vzniknul Nadační 
fond Svatovítské varha-
ny a přispěly do něj již 
některé přední české 
podniky tak, aby bylo 
možno financovat jak 
dosavadní činnost, tak 

pokračování prací v blíz-
ké budoucnosti. Stále však 

není k dispozici celá suma, 
nutná k dokončení projektu. 

Je proto na nás, abychom v době, 
kdy se naší zemi nedaří vůbec špatně, 

potřebné prostředky zajistili. Oněch 80- 
100 mil. Kč, které bude celkem potřeba, před-

stavuje sice obrovskou částku pro jednotlivce, ale není 
to rozhodující suma, pokud všichni, kterým jde o slávu  
a tradici českých zemí, spojíme své síly.

Máme přitom na co navazovat. Již v druhé polovině 19. 
století a především v prvních dekádách 20. století se 
mnoho českých podnikatelů podílelo na financování 
dostavby katedrály. Byly to od nich ušlechtilé činy, bez 
kterých bychom patrně katedrálu v její dnešní podobě 
neznali. Nenechme se proto ve srovnání s nimi zahan-
bit a poskytněme prostředky pro zhotovení důstoj-
ných varhan. Budeme pak v historii vždy připomínáni 
jako ti, kteří na počátku 21. století s definitivní plat-
ností dokončili vznešené dílo, které započal Karel IV.  
A to je krásná, povznášející představa.
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Budeme pak v historii vždy 
připomínáni jako ti, kteří na počátku 

21. století s definitivní platností 
dokončili vznešené dílo, které 

započal Karel IV.

Vladimír Dlouhý,
president Hospodářské komory  

České republiky





Držitelé klíčů od korunní komory na svých 
setkáních od r. 2011 kromě jiného opako-
vaně podpořili myšlenku pražského arcibis-
kupa kardinála Dominika Duky 
na stavbu nových varhan pro 
svatovítskou katedrálu. 
Naše generace se prá-
vem může cítit jako 
dědic úmyslů těch, 
kteří se zasloužili o 
dostavbu katedrály 
v minulém století. 
Realizací varhan 
by tak mohla být 
dostavba svatovít-
ské katedrály (nejen) 
symbolicky dokonče-
na a katedrála by se také 
díky existenci nástroje od-
povídající kvality ještě zřetel-
něji zařadila do rodiny evropských 
katedrál, které jsou právem považovány za 
centra duchovního a kulturního dědictví.

Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapi-
tula u sv. Víta v Praze, jíž je péče o svatovít-
skou katedrálu svěřena, podnikly v nedávné 

minulosti přípravné kroky k realizaci 
projektu nových svatovítských 

varhan. Konkrétním vyústě-
ním jejich činnosti je Na-

dační fond Svatovítské 
varhany, který se pra-
videlně schází k pří-
pravě dalších kroků.

Podle původních 
úmyslů stavitelů ka-
tedrály bychom rádi 
realizovali nové var-

hany, které by sloužily 
jako nástroj jak liturgic-

ký, tak koncertní a které 
by byly schopné zvukově 

obsáhnout celý velký prostor 
katedrály. Umístěny by měly být 

na západní kruchtě katedrály pod ro-
zetou, jak bylo při dostavbě zamýšleno. Vhod-
nost tohoto umístění byla v nedávné době po-
tvrzena i akustickou zkouškou. 
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Naše generace se právem může cítit 
jako dědic úmyslů těch, kteří  

se zasloužili o dostavbu katedrály  
v minulém století.

Ondřej Pávek,  
předseda Správní rady Nadačního  

fondu Svatovítské varhany





Každý hudební sloh si vyžaduje jistý typ 
varhan. V zásadě existují dva pohledy. Buď 
se staví kopie nějakého slavného nástro-
je, nebo usilujeme o to, aby byl nástroj co 
nejuniverzálnější. My potřebujeme 
originální, technicky dokona-
lý nástroj. Inspirující jsou 
pro mě varhany v paříž-
ském kostele sv. Eusta-
cha. Je potřeba, aby 
nástroj disponoval 
velkým spektrem 
barevných rejstříků  
a bylo možné na něj 
zahrát hudbu od 
Bachovy Passacaglie 
až po současné au-
tory. 

Současné třímanuálo-
vé Mölzerovy varhany na 
Wohlmutově kruchtě jsou 
sice krásným romantickým im-
presionistickým nástrojem, ale v oka-
mžiku, kdy se katedrála naplní několika tisíci 
lidmi, je zřejmé, že je dostačující pouze pro 
starou část katedrály. Potřebujeme tedy po-

stavit veliký nástroj, který bude slyšet v celé 
lodi. Pro ten byl vystavěn velký novogotický 
kůr, nad hlavním vchodem s rozetou navrže-
nou Františkem Kyselou, jehož námět „stvo-

ření světa“ je dílem biskupa Antoní-
na Podlahy. 

Varhany jsou nesmírně 
důležitou součástí iden-

tity katedrály. Říká 
se, že lze o člověku 
leccos poznat pod-
le jeho hlasu, a pro 
varhany to platí 
rovněž. V hlase ne-
lze nic zamaskovat. 
Hlas zrcadlí duši.  
I varhanář vtiskne do 

varhan svou osobitost 
a atmosféru doby. Musí-

me mít na paměti, že nové 
varhany budou dlouhá léta 

naší vizitkou. Takový nástroj  
o nás řekne nejen to, jak daleko do-

spěl technický vývoj varhanářství ve světě, ale 
bude vypovídat i o velkorysosti našeho národa  
v jeho vztahu ke katedrále a Stvořiteli. 
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Říká se, že lze o člověku leccos 
poznat podle jeho hlasu, a pro 

varhany to platí rovněž. V hlase nelze 
nic zamaskovat. Hlas zrcadlí duši.

Josef Kšica,  
regenschori katedrály sv. Víta





Historie katedrály

V jejich přítomnosti obdržel ve staré bazili-
ce sv. Víta při slavné mši první pražský arci-
biskup Arnošt z Pardubic palium – odznak 
své hodnosti – a vzápětí poté byl položen 
základní kámen nové katedrály. 

Zatímco většina evropských 
katedrál byla budována 
uvnitř měst, katedrá-
la pražská vyrůstala 
mimo město, vyso-
ko nad ním, upro-
střed areálu Praž-
ského hradu, který 
byl nejen sídlem 
vladařů, ale i nej-
významnějším du-
chovním centrem 
– byl tu prastarý kos-
tel P. Marie, bazilika 
sv. Jiří, kde byly ulože-
ny ostatky svaté Ludmily, 
a kostel Všech svatých, při 
němž Karel IV. zřídil novou ka-
pitulu. Díky poloze na temeni návrší, na 
němž Pražský hrad leží, se zdvihá gotická 
katedrála vysoko nad souměstím, jehož ve 
středověku samostatné části leží po obou 
březích Vltavy. 

Od počátku byla katedrála bezpochyby za-
mýšlena jako výrazná dominanta pražské sí-
delní aglomerace. Navíc byla budována s vel-
kými aspiracemi uměleckými. První mistr, 

který stál v čele stavby, Matyáš z Arrasu, 
povolaný Karlem IV. z Avignonu, 

zprostředkoval do Prahy vzor 
francouzské katedrální 

architektury. Matyášův 
nástupce, geniální Petr 

Parléř, dodal praž-
ské katedrále a její 
sochařské výzdobě 
rysy umělecké výji-
mečnosti.

D í l o  M a t y á š e  
z Arrasu a Petra Par-

léře vyrůstalo v době, 
kdy Praha byla sídlem 

vladaře Svaté říše řím-
ské. Praha v letech vlády 

Karla IV. i v desetiletích ná-
sledujících po jeho smrti byla 

ohromným staveništěm a zároveň i kul-
turním a uměleckým centrem prvního řádu. 
Budování pražské katedrály bylo po řadu 
desetiletí nejvýznamnější stavbou na území 
státního svazku České koruny. 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha patří mezi výjimečné evropské 
katedrály. Zřízením pražského arcibiskupství, k němuž svolil papež 

Klement VI. bulou z 5. května 1344, se stala původní bazilika  
sv. Víta chrámem metropolitním. Už několik let před tím se 

uvažovalo o tom, že bude zahájena výstavba nové katedrály, u jejíchž 
počátků stáli český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel. 
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Katedrála byla budována s ambicí 
být skutečným středobodem české 
země a českého státu. Stala se za 
staletí svědkem mnoha slavných  

i pohnutých událostí.





Za vlády císaře Karla IV. i v desetiletích 
následujících byla aureola svatovítského 
chrámu akcentována novými hroby světců  
a zemských patronů – sv. Víta, sv. Václava 
a sv. Vojtěcha, k nimž přibyl sv. Zikmund, 
jehož ostatky dal císař Karel IV. přenést do 
Prahy. Posvátnost pražské katedrály navyšo-
valo i množství svatých ostatků, které pro 
metropolitní chrám získal Karel IV. Zároveň 
ale celou stavbu prostoupila i oslava vladař-
ského domu Lucemburků a staré dynastie 
Přemyslovců, z níž Karel IV. po matce vzešel. 
S tím souvisí, že katedrála se stala i místem 
uložení korunovačních klenotů. Komora, 
kde jsou uschovány, je přístupná přímo ze 
svatováclavské kaple. Sepětí české královské 
koruny s hlavním zemským patronem 
bylo akcentováno i tím, že spo-
čívala na hlavě sv. Václava  
a odtud byla snímána jen 
u příležitosti koruno-
vačního aktu. 

V letech husitské re-
voluce byla katedrá-
la a její vybavení 
postiženy jak ze 
strany císaře Zik-
munda, tak i husit-
ským obrazoborec-
tvím, ale nejhoršímu 
se tehdy podařilo za-
bránit. Později, v době 
vlády jagellonské dynastie, 
dostala katedrála pozoruhod-
né umělecké akcenty – tak tu lze 
vzpomenout na královskou emporu a malíř-
skou výzdobu svatováclavské kaple. Pokus  
o pokračování ve stavbě však tehdy ztro-
skotal.

Těžce byla katedrála zasažena při požáru 
Pražského hradu v roce 1541. Později při-
byla nová varhanní kruchta, dílo Bonifáce 
Wohlmutha, královský náhrobek vytvořený 
Alexandrem Collinem či kaple nad hrobem 
sv. Vojtěcha.

Velký ničivý zásah zažila svatovítská katedrá-
la za krátké vlády Friedricha Falckého, kdy 
pod vedením kalvínského kazatele Sculteta 
byla zničena velká část vnitřního vybavení.

Ačkoliv v období baroka vyrostlo v českých 
zemích velké množství velkolepých kostelů, 
k dostavbě svatovítské katedrály tehdy ne-
došlo, přestože k ní byl v roce 1673 za pří-
tomnosti císaře Leopolda I. položen základ-
ní kámen. Jako torzo tak katedrála zažila  
i poslední korunovaci na českého krále  
7. září roku 1836.

Obnova starých částí chrámu započala  
21. listopadu roku 1844, tedy pět set let ode 
dne, kdy byl položen základní kámen ka-
tedrály. Prvního října 1873 pak byl položen 
základní kámen k dostavbě katedrály, a to  
v rámci oslav jubilea 900 let od vzniku praž-
ského biskupství. V květnu roku 1929 byl 

chrám sv. Víta slavnostně vysvěcen.

Katedrála zdvihající se do 
výšky nad královským pa-

lácem Pražského hradu 
se stala architekto-
nickou dominantou 
Prahy. Už její archi-
tektura vyjadřuje 
dobře, že byla bu-
dována s ambicí být 
skutečným středo-
bodem české země  
a českého státu. Sta-

la se za staletí svěd-
kem mnoha slavných  

i pohnutých událostí.

Katedrála byla přirozeně od 
samého počátku budována i jako 

metropolitní chrám, který měl být, jak je vý-
slovně napsáno v listině prvního pražského 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic, „matkou 
všech kostelů“. 

Tak jako je tomu u řady evropských katedrál, 
je i do podoby katedrály sv. Víta zřetelně ve-
psán královský kód. Tato královská aureola 
Pražského hradu a v jeho středu stojící ka-
tedrály nevyhasla ani tehdy, když monarchie 
vzala v roce 1918 za své a vznikla Česko-
slovenská republika. Ale zcela přirozeně se 
spolu s celým Pražským hradem stala ja-
kýmsi středobodem a srdcem českých zemí, 
zjevným znamením české národní a státní 
identity. A tak nepřekvapí, že i dnes se v ka-
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Na svatovítskou katedrálu  
lze nahlížet a vykládat  

z rozličných úhlů, jimž lze přiznat 
dobré oprávnění. V žádném jiném 
monumentu nejsou tak výrazně 

vepsány dějiny českých zemí a jejich 
obyvatelstva jako právě tady.





tedrále při obzvláštních příležitostech schá-
zí reprezentace České republiky, státní moci  
a různých oblastí veřejného života. Tak jako 
erbovní znamení českého dvouocasého lva, 
i vyobrazení katedrály (i když v mnohem 
menší míře) přichází na mincích a bankov-
kách České republiky. Snad lze připomenout, 
že ikonografie platidel patřila odedávna  
k nejběžnějším nástrojům panovnické a stát-
ní reprezentace. Je proto přirozené, že i zde 
se obraz pražské katedrály objevuje.

Katedrálu sv. Víta lze vnímat díky výjimeč-
ným kvalitám její architektury a sochařské 
výzdoby – na mysli tu máme především dílo 

huti vedené Petrem Parléřem, jako předmět 
esteticky motivovaného zájmu a obdivu. Ale 
ostatně právě vrcholné umělecké mistrovství 
jejích tvůrců akcentovalo, a to nepochybně 
v souladu s přáním císaře Karla IV., hlavní 
úlohu katedrály jako domu Božího na zemi  
a matky všech kostelů pražské arcidiecéze.

Na svatovítskou katedrálu lze nahlížet a její 
význam vykládat z rozličných úhlů, jimž lze 
přiznat dobré oprávnění. V žádném jiném 
monumentu nejsou tak výrazně vepsány dě-
jiny českých zemí a jejich obyvatelstva jako 
právě tady.
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Národně obrozenecké úsilí první poloviny de-
vatenáctého století vedlo po mnohaletých prů-
tazích 22. května roku 1859 v ustanovení Jedno-
ty pro dostavení chrámu svatého Víta.

Mezi ustanovujícími členy byli obrozenci z řad 
české šlechty a měšťanstva a také členové stavu 
církevního. Mezi zakládající členy tohoto spo-
lečenství patřili například Thun z Hohensteinu 
ml., který zkoncipoval žádost o povolení spol-
ku. Spolu s ním tuto žádost podepsali i Karel 
kn. Auersperg, Gustav Lamberk, hr. Schönburg, 
František Arnošt hr. Harrach, Albert hr. Nos-
tic, hr. Trautmansdorf, humanitní profesor Jan 
Zimmermann, který žádost krasopisně opsal, 
prof. Alois Svoboda, gymnaziální prefekt Josef 
Jungmann a stavitel Josef O. Kranner.

V září roku 1860 kardinál Bedřich kn. Swarzen-
berg vybídl pastýřským listem „českou šlechtu, 
měšťany a obyvatele Prahy, poutníky, kteří na-
vštěvují hrob sv. Václava a sv. Jana Nepomucké-
ho, i všechny, kdo chovají chrám v dobré paměti, 
aby se štědrou rukou složili na jeho dostavbu“. 
Od té doby se Jednota ujala řízení prací a sbě-
ru finančních prostředků na dostavbu chrámu. 
Po přerušení prací první světovou válkou bylo 
úsilí obnoveno. Za účelem získání finančních 
prostředků byla uspořádána národní sbírka  
a pořádány kulturní události. Svou podporu vy-
jadřovala i vláda spolu s presidentem Masary-
kem. 

A protož s radostí přistupujeme k tomu, abychom své 
úloze a zajisté také vřelému přání obyvatelstva země 
České zadost učinili. Naplnění důvěrou, obracíme se 
tudíž k vlasteneckému duchu našich milých spoluob-
čanův a krajanův, k uměleckému duchu všech dobro-
dincův všech ctitelův a ochráncův starých ctihodných 
staveb památných, obracíme se k velikomyslnosti všech 
šlechetných přátel umění, jechžto jména se nepohřešují 
nikde, kdež se o blahoplodný účel jedná, obracíme se  
k pobožnému a nábožnému duchu našich křesťanských 
bratrů, ke zbožné úctě četných ctitelův sv. Jana Nepo-
muckého, a je všecky přívětivě vyzýváme, aby k jedno-
tě naší přistoupili.

Vyzvání k zřízení jednoty k dostavění metropo-
litního chrámu Páně u sv. Víta na hradě Praž-
ském, 13. září 1857

„Rozmilí v Kristu, drazí měšťané! Drazí měšťa-
né a milí obyvatele měst Pražských! Přistuptež i Vy  
v hojném počtu k této jednotě a přispívejte štědře, aby 
velebná hrobka našich svatých patronů, našich vévodů 
a králů důstojné tvárnosti nabyla.“

List pastýřský J. E. Bedřicha kardinála, knížete 
arcibiskupa Pražského, 16. záři 1860

„Uctivě podepsané ředitelstvo dovoluje si tedy, tímto:
veškeré zbožné, vlastenecké a krásocitné muže  
a paní, kterýž by hotoví byli, co jednatelové jed-
noty pro dostavění hl. chrámu sv: Vítského v Praze  
v rozličných městech, místech a vesnicích českých pů-
sobiti, co nejsnažněji prosili, aby jméno své a bližší 
adresu „ kanceláři jednoty pro dostavění hl. chrámu  
sv. Víta na hradě Pražském “ (v Praze, ve staroměst-
ské radnici) laskavě oznámil, by potom řečená jednota 
bezprostředně na ně se obrátiti mohla.“

Ředitelstvo jednoty pro dostavění hl. chrá-
mu sv. Víta na hradě Pražském v Praze,  
15. března 1864.
František hr. z Thunů.
Předseda jednoty.

Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta 
Je na co navazovat
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Varhany pro katedrálu

Varhany, mající slovy řeckého poselstva ke 
králi Karlu Velikému „tón silný jako hrom  
a lahodný jako zpěv panny“, dokáží odjakži-
va silněji než jiné hudební nástroje zapůso-
bit na lidskou duši a vzedmout bohatou 
paletu emocí. Jsou nerozlučně 
spjaty s místem, pro které 
byly jednou postaveny, 
a s tímto místem srůs-
tají. Nejinak je tomu 
ve svatovítské ka-
tedrále. Za více než 
600 let své existen-
ce byla katedrála 
svědkem umělec-
kého a technického 
vývoje varhan a var-
hany přirozeně sdí-
lely osud katedrály. 
Do jejich života zasáh-
ly katastrofální živelné 
pohromy, stopy na nich 
zanechaly náboženské, soci-
ální i politické bouře a války. 

První kapitolu příběhu svatovítských var-
han začal psát před pěti a půl staletími císař 
Karel IV., který byl velkým podporovatelem 
zpěvu i hudby a který nechal zhotovit do 
rozestavěné, ale již funkční katedrály první 

varhany. Na odkaz Karla IV. navázaly v ná-
sledujících staletích další generace českých 
panovníků a duchovních hodnostářů, kte-
ří se zasloužili o postavení nových varhan 

vždy, když staré dosloužily nebo zanik-
ly v důsledku pohrom. A tak na 

počátku 16. století vznikají 
nové varhany, na které při-

spěl větší částkou král 
Vladislav Jagellonský. 

Velký požár Prahy  
v r. 1541, který tyto 
varhany poškodil 
tak, že se zřítily 
do chrámu, přine-
sl nejen zmar ka-
tedrálního nástroje, 
ale zároveň i novou 

příležitost, která vy-
vrcholila postavením 

jednoho z divů tehdej-
šího křesťanského světa, 

slavných císařských Ferdi-
nandových varhan, stavěných  

s malými přestávkami postupně čtyřmi 
varhanáři po dobu 12 let, až do listopadu 
1567.  

Záhy po postavení se varhany proslavily po 
celé Evropě, řada vynikajících osobností je 

Daleká je cesta, kterou lidstvo dospělo až do současného stavu 
poznání. Tisíciletá je cesta vývoje varhan, jehož počátky se ztrácejí  

v šeru dávnověku a inspirovány přírodou se vynořují nejprve  
v podobě svázaných rákosových píšťal, vedou k jednoduchému 
nástroji sloužícímu k pobavení při tancích a hostinách Římanů,  

k nástroji, za jehož zvuku umírali první křesťané v amfiteátrech až 
k hudebnímu nástroji, staletí zdokonalovanému do dnešní podoby. 

Žádný jiný nástroj neprošel tak dlouhým vývojem, během kterého se 
několik malých píšťalek sloužících k obveselení pasáčků proměnilo 

v majestátní, královský nástroj, který je chloubou tisíců chrámů, 
katedrál a koncertních síní. 
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Myšlenka postavení nových 
varhan však nezanikla, ale 

opakovaně se vynořovala, aby 
byla v důsledku nepříznivých 

celospolečenských událostí let 
válečných i v důsledku poválečného 

uspořádání odložena na časy 
příznivější.





na svých cestách navštívila. Všichni součas-
níci se shodovali ve svých obdivných hod-
noceních, že pražské císařské varhany jsou 
největším a nejkrásnějším nástrojem křes-
ťanského světa. Nástroj se stal apoteozou 
renesančního varhanářství. Svědectví Bo-
huslava Balbína vypovídá o tehdejším ob-
divu k nástroji, který označuje jako nástroj 
s neuvěřitelně sladkým hlasem, kterého 
dnešní varhanáři již neumí dosáhnout.

Tento výjimečný nástroj přečkal všechna 
úskalí třicetileté války i vzestup nové barok-
ní epochy, která nahrazovala starší díla no-
vými výtvory. Osudným se mu stal 
až požár katedrály 3. června 
1757, jenž byl způsoben 
bombardováním Prahy 
pruským dělostřelec-
tvem. Slavné varhany 
shořely a jediné, co 
zbylo z kdysi pyš-
ných renesančních 
varhan, byly četné 
kapky roztaveného 
kovu píšťal vpité do 
zábradlí katedrální 
kruchty. 

Po uzavření míru a nut-
ných opravách katedrá-
ly byly v r. 1762 postave-
ny nové velké varhany. Tento 
nástroj o 3 manuálech a 40 rejstřících 
postavil tachovský varhanář Antonín Gartner  
a sloužil až do počátku 20. století.

V polovině 19. století dospěla v historii se 
neustále vracející myšlenka dostavby sva-
tovítské katedrály na podhoubí sílícího ná-
rodní sebevědomí v založení Jednoty pro 
dostavbu katedrály. Vyvrcholením úsilí 
bylo uskutečnění úmyslů předchozích ge-
nerací v podobě dostavby katedrály rea-
lizované po více než 500 letech v r. 1929  
u příležitosti svatováclavského milénia. Do 
velkého prostoru staronového chrámu měly 

být pořízeny nové reprezentativní varhany. 
Plány nového nástroje spřádané od 20. let byly 
velkolepé, nástroj se měl stát ozdobou chrá-
mu a dokonce i největším chrámovým nástro-
jem na světě. Velká očekávání však nemohla 
být naplněna, neboť nákladná dostavba chrá-
mu a pořízení nezbytného vybavení interiéru 
katedrály vyčerpaly možnosti stavitelů. Bylo 
proto po delších jednáních rozhodnuto poří-
dit skromnější provizorní nástroj a postavení 
velkých varhan svěřit budoucím generacím. 
Varhany pak postavila v r. 1932 kutnohorská 

varhanářská firma Josefa Melzera.

Myšlenka postavení nových 
varhan však nezanikla, 

ale opakovaně se vyno-
řovala, aby byla v dů-
sledku nepříznivých 
celospolečenských 
událostí let váleč-
ných i v důsledku 
poválečného uspo-
řádání odložena na 

časy příznivější.

V současnosti slouží 
ve svatovítské katedrále  

k doprovodu bohoslužeb, 
ale i ke koncertům a k dopro-

vodu slavnostních příležitostí provi-
zorní nástroj z r. 1932. Tyto varhany jsou 
umístěny ve stísněných poměrech spodní-
ho patra boční tzv. Wohlmuthovy kruchty 
v příčné lodi katedrály a neobsáhnou tak 
svým zvukem celý prostor katedrály. Na 
horním patře téže boční kruchty stojí ku-
lisa varhanní skříně někdejších barokních 
varhan, jejichž stroj bohužel zanikl v prv-
ních desetiletích 20. století. Prostor západ-
ní kruchty nad vchodem do katedrály, který 
je určen pro velké varhany, tak zůstává již 
téměř sto let prázdný.

29

Prostor západní kruchty nad 
vchodem do katedrály, který je určen 

pro velké varhany, tak zůstává již 
téměř sto let prázdný.





31

Na první pohled jednoduché zadání – posta-
vení nových varhan – staví odpovědné osoby 
před náročný úkol, zvláště jedná-li se o repre-
zentativní nástroj v nejvýznamnějším českém 
chrámu. Zároveň je však tento úkol vzrušují-
cí výzvou, která se naskytne jednou za 150 či 
200 let. Nový nástroj je svým způsobem svě-
dectvím možností současné generace, jejích 
schopností, zkušeností a znalostí odkázaných 
budoucím pokolením.

Výjimečnost a výrazné působení varhan 
na člověka je dané nejen jejich 
přítomností v chrámovém 
prostoru, ale i současným 
působením na nejdůle-
žitější lidské smys-
ly. Vnímáme vnější 
utváření a výzdobu 
varhanní skříně, 
slyšíme zpěv var-
hanních píšťal a cí-
tíme spolupůsobe-
ní prostoru chrámu 
a nástroje. Příznivé  
a vyvážené spolupů-
sobení na všechny smy-
sly umožňuje vnímat 
krásu varhanního zvuku  
a varhanní hudby. 

Umělecká koncepce nového katedrál-
ního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s 
domácími a zahraničními odborníky nad 
mnoha aspekty nového nástroje a jeho or-
ganického začlenění do hudebního provozu  
v katedrále. Inspirovali jsme se tradicí výjimeč-
ných svatovítských varhan, ale i živým, stále 
rozvíjeným uměním varhanní improvizace 
předaným velikými postavami české varhanní 
hudby 20. století. Nové svatovítské varhany 
by měly být zdrojem inspirace pro přirozené 
rozvíjení tohoto odkazu i rozvíjení současných 
možností interpretací varhanní hudby. 

Pro nastíněnou koncepci byl zvolen jako 
stylově nejvhodnější symfonický nástroj 

inspirovaný francouzskými vlivy. Nový repre-
zentativní nástroj bude odpovídat svou veli-
kostí majestátnímu prostoru katedrály, mno-
hem důležitější než celkový počet rejstříků  
a celkový počet píšťal je však konzistence  
a přesvědčivost celkové koncepce, umělecká 
kvalita jednotlivých rejstříků a ztvárnění var-
hanní skříně. Vzhledem k velikosti chrámu 
bude mít nástroj nejméně tři manuály, jistě 
více než 60 rejstříků a více než 5 tisíc píšťal. 

Idea varhan jakožto výjimečného umě-
leckého díla vedla k vymezení zá-

kladních parametrů nového 
nástroje oproti současným 

zvyklostem pouze rám-
cově, aby příliš striktně 
či technokraticky de-
finované požadavky 
nesvázaly umělecké 
představy varhaná-
řů, od nichž jsou 
očekávána originál-
ní ztvárnění varhan-
ní skříně, neotřelé 

nápady a inspirativní 
zvuk.

Nástroj bude umístěn na 
západní hudební kruchtě pod 

rozetou, která je od doby svého po-
stavení prázdná. Toto přirozené umístění var-
han umožní rozvinutí zvuku nástroje po celém 
vnitřním prostoru chrámu a vhodně doplní vol-
ný prostor nad vstupem do katedrály.   

Nástroj bude reflektovat nejnovější zkuše-
nosti a znalosti varhanářství ve stavbě velkých 
varhan v katedrálních chrámech. Současné 
možnosti v oblasti technologií, techniky a ze-
jména elektroniky poskytuje dříve nemožná 
řešení v konstrukci a ovládání varhan. Přes 
tyto možnosti, kterými chceme obohatit 
nový svatovítský nástroj, je kladen důraz na 
trvanlivost a spolehlivost, které upřednostní-
me před dosud neodzkoušenými nejmoder-
nějšími technologiemi a výdobytky.

Koncept nového nástroje

Nový nástroj je svým způsobem 
svědectvím možností současné 

generace, jejích schopností, zkušeností 
a znalostí odkázaných budoucím 

pokolením. 





Harmonogram projektu
Svatovítské varhany

Postavit nové varhany v nejlepší kvalitě stojí 
relativně mnoho peněz, za kterými ale bude  
i mnoho úsilí a práce. I přes technický pokrok 
a současné možnosti nelze řadu postupů při 
stavbě varhan urychlit, zjednodušit, zmecha-
nizovat či zefektivnit. Každý nástroj je ori-
ginál stavěný do jedinečného prostoru, vy-
žadující přizpůsobit se specifickým místním 
podmínkám a zvláštnostem. Za každým ná-
strojem vždy byly a dosud jsou stovky a tisíce 
hodin ruční práce. Odhadujeme, že na nových 
katedrálních varhanách se od jejich zrodu  
v hlavě, přes rýsovací prkno, počítačové zpra-
cování, výrobu, postavení na místo a ozvuče-
ní bude pracovat kolem 35 tisíců hodin! 

Harmonogram
Zatímco celková koncepce, styl nástroje  
a představa o jejich výtvarném a zvukovém 
pojetí krystalizuje mnohdy léta, vlastní stav-
ba nástroje začíná krátce po podpisu smlou-
vy  - a složení první zálohy. Vítězný projekt je 
rozpracován do nejmenších detailů ve všech 
aspektech, zejména architektonických, vý-
tvarných, technických, dispozičních a zvuko-
vých. Upřesňování výsledné podoby nástro-
je trvá týdny a měsíce ve vzájemné interakci 
odborníků varhanářské firmy a týmu na stra-
ně objednatele, do kterého patří m. j. varha-
ník, architekt, organolog, kunsthistorik ale  
i např. památkáři. Současně s výrobou nové-
ho nástroje musí být připraveno místo, kde 
varhany budou postaveny. Zajišťována je sta-
tika katedrálního kůru, nutná elektroinsta-

lace, optimalizovány jsou mikroklimatické 
podmínky tak, aby práce probíhaly plynule 
bez zbytečných komplikací.

Předpokládaná cena
Kvalifikované odhady a nezávazné nabídky 
renomovaných evropských varhanářských fi-
rem počítají s cenou nástroje v závislosti na 
velikosti, technickém vybavení a náročnosti 
provedení od 60 do 90 mil. Kč. 

Stavba nových varhan byla vždy nákladnou záležitostí. Proto 
se varhany často pořizovaly jako jeden z posledních předmětů 

mobiliáře kostela. Současná situace jenom potvrzuje toto nepsané 
pravidlo. Na nástroj je možné pohlížet z různých úhlů, například 
jako na sofistikované dílo technické, na kterém se podílí desítky 

různých řemesel, nebo také jako na svébytné umělecké dílo. 

založení NFSV 2014
ustavení odborné komise 5/2015
studium zahraničních 
nástrojů, stanovení  
koncepce nástroje

5-12/2016

příprava výběru  
zhotovitele

12/2015
–  

 04/2016

výběr zhotovitele
05/2016

–  
 09/2016

podpis smlouvy 10-12/2016

rozpracování projektu
12/2016

–  
08/2016

dílenská výroba varhan
1/2017 

–  
12/2018

technická montáž  
v katedrále jaro 2019

závěrečné práce  
na nástroji léto 2019

žehnání podzim 2019
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Personální složení projektu  
Svatovítské varhany

Nadační fond  
Svatovítské varhany
Nadační fond byl založen zřizovatelem 
Arcibiskupstvím pražským za účelem 
realizace nových varhan. Nadační fond 
Svatovítské varhany shromažďuje finanční 
prostředky na realizaci projektu.

Správní rada Nadačního fondu 
Svatovítské varhany 

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, předseda 

Prof. JUDr. Jan Kříž, místopředseda

JUDr. Pavel Müller, místopředseda

Ing. Robert Kolář

Ing. arch. Marek Štěpán

Dozorčí rada Nadačního fondu 
Svatovítské varhany 

Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.

Mons. Michael Slavík ThD.

Mgr. Vojtěch Mátl

Mgr. Norbert Milan Badal OP 

Ing. MgA. Pavel Farský

Odborná komise 
Odborná komise je orgánem, který bude 
posuzovat návrhy na výstavbu varhan 
jednotlivých varhan a posuzovat technickou 
stránkou projektu, stejně tak jako dohlížet 
na realizaci celého projektu.

MgA. Pavel Černý 
koncertní varhaník,  
vysokoškolský pedagog - HAMU a JAMU

Ing. Marek Čihař 
varhaník baziliky sv. Markéty v Praze, 
zastupující katedrální varhaník, bývalý organolog 
Arcidiecéze pražské

Jan Gottwald 
varhaník baziliky na Svatém Kopečku u 
Olomouce, organolog Arcidiecéze olomoucké

Mgr. Jaromír Kánský 
varhanář, restaurátor

Bc. Jiří Krátký 
organolog Ostravsko-Opavské diecéze

MgA. Josef Kšica 
katedrální varhaník

MgA. Vladimír Roubal 
titulární varhaník Strahovský

Štěpán Svoboda 
organolog Arcidiecéze pražské

Projektový management

Štěpán Svoboda 
manažer projektu
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kardinál Dominik Duka 
Čestný předseda

Armádní generál Ing. Josef Bečvář  
náčelník Generálního štábu České republiky 

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
rektor Masarykovy Univerzity v Brně

Prof. MgA. Jan Burian 
ředitel Národního divadla

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 
president Hospodářské komory  
České republiky

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. 
předseda Akademie věd České republiky

Ing. Petr Dvořák 
generální ředitel České televize

Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. 
generální ředitel Národní galerie v Praze

Ing. arch. Naděžda Goryczková,  
generální ředitelka  
Národního památkového ústavu

Ing. Jaroslav Hanák 
president Svazu průmyslu a dopravy

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady Asociace krajů  
České republiky

Mgr. Daniel Herman 
ministr kultury České republiky

MUDr. Naděžda Kavalírová 
předsedkyně Konfederace politických vězňů  
České republiky

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
rektor Českého vysokého učení  
technického v Praze

PhDr. Petr Kroupa 
generální ředitel  
Národní knihovny České republiky 

Mgr. Karel Ksandr 
generální ředitel  
Národního technického muzea

Ing. Pavel Kysilka, CSc. 
předseda Dozorčí rady České exportní banky 

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. 
generální ředitel Národního muzea

Mgr. František Lukl, MPA 
předseda Svazu měst a obcí České republiky

MgA. David Mareček, Ph.D. 
generální ředitel České filharmonie

RNDr. Tomáš Paclík 
vicepresident  
BOHEMIAN HERITAGE FUND

Ing. Arch. Ivan Plicka, CSc. 
předseda České komory architektů

JUDr. Pavel Smutný 
president BOHEMIAN HERITAGE FUND

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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Společenství Svatovítské katedrály
Společenství Svatovítské katedrály je společenství osobností, které podporují dostavění svato-
vítské katedrály a vystavění nových varhan. Společenství se sestává z volených a uznávaných 
představitelů světa vědy a umění, politiky a věcí veřejných, hospodářství, kultury a profesních 
komor v odkazu na Jednotu pro dostavbu chrámu, která stála za poslední dostavbou katedrály. 
O organizaci tohoto Společenství požádal kardinál Dominik Duka nadační fond BOHEMIAN 
HERITAGE FUND, který sdružuje soukromé mecenáše české kultury.
 
 





Držitelé klíčů Korunní komory

V pátek 10. dubna 2015 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha společně setkali držitelé klíčů od 
Korunní komory, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Klíčníci veřejně vyjádřili svou podporu 
záměru pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky pořídit do katedrály nové varhany.
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Stavba katedrály je hlubokým bodem v dějinách našeho národa. Navazujeme na tradici našich 
velkých předků. Dějinným vývojem událostí katedrála zatím přišla o tu poslední součást. Nyní 
je třeba opatřit katedrále Sv. Víta hlas – nové varhany. Dnešní doba se jeví pro tento úkol jako 
vhodná. Vnímáme to jako štěstí naší generace, která štěstí vždy neměla, aby se tohoto úkolu 
ujala.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je chrámem drahým celému českému národu. Stejně tak 
stavba nových varhan pro katedrálu není soukromou aktivitou několika jednotlivců či institucí. 
Naším přáním je, aby se jejich stavba stala v jistém smyslu dílem všech. Proto nabízíme všem 
možnost podílet se na jejich pořízení.

Příspěvek je možné poukázat na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany 
č.ú. 2109930876/2700 – UniCredit Bank.

Každý dárce bude zapsán do kroniky dárců, kterou Nadační fond Svatovítské varhany vede  
a která se stane „součástí“ nových varhan – bude uchována jako jeden z dokumentů, které je-
jich stavbu provázely.

   Účast na unikátním projektu, který se uskuteční jednou za 300 let

   Zapojení do činnosti Společenství Svatovítské katedrály

   Spojení s projektem, který je jedním z klíčových společenských témat

   Projekt doplní řada doprovodných aktivit celonárodního významu  
(koncerty, výstavy, konference a další)

   Projekt bude provázet silná mediální kampaň startující na podzim tohoto roku
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Nadační fond Svatovítské varhany
Zřízeno Arcibiskupstvím pražským

Hradčanské náměstí 56/16
119 02 Praha 1
www.svatovitskevarhany.com

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

Společenství Svatovítské katedrály
zřízeno BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
www.bohemianheritage.cz

Mgr. Jakub Skřejpek
Ředitel BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz
telefon: +420 605 274 428

Kontakt
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Stavba svatovítské katedrály byla
započata roku 1344. Dostavěna byla

v roce 1929, ale na varhany odpovídající
velikosti již nebyly prostředky.

Dokončeme dílo Karla IV.!

www.svatovitskevarhany.com



 
Darovací smlouva č. ….. /2017 

 
Statutární město Děčín  
 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, PSČ 405 38, Děčín IV  
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín 
IČO: 00261238  
dále jen „dárce“  
 
a  
 
Nadační fond Svatovítské varhany  
 
se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 119 02, Praha 1  
zastoupený ICLic. Mgr. Ondřejem Pávkem, předsedou správní rady a prof. JUDr. Janem 
Křížem, místopředsedou správní rady  
IČO: 027 94 471  
dále jen „obdarovaný“  
 
(společně jako „smluvní strany“)  
 
spolu uzavírají dle ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném 
znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“) níže 
uvedeného znění:  
 

Článek I. 
 

1. Obdarovaný je nadačním fondem založeným v režimu ustanovení § 394 a násl. 
občanského zákoníku s cílem podpory rozvoje kulturních a duchovních hodnot, a to 
konkrétně za účelem zajištění realizace velkých varhan v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha na Pražském hradě k jejich využití liturgickému a kulturnímu.  
 
2. Dárce má zájem podpořit naplnění výše uvedeného účelu, pro který byl obdarovaný 
založen.  
 

Článek II. 
 

1. Dárce se touto smlouvou dobrovolně zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve 
výši 50 000,00 Kč (slovy: padesáttisíckorun českých) (dále jen „Dar“).  
 
2. Dárce poskytne Dar formou bezhotovostního převodu na účet obdarovaného, který je 
veden u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pod č.ú. 2109930876/2700. Dar 
bude dárcem poskytnut do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  
 
3. Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej užít v souladu s účelem specifikovaným v článku 
I. odst. 1. této smlouvy, tedy pro účel zajištění realizace velkých varhan v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě k jejich využití liturgickému a kulturnímu. 
Obdarovaný má záměr, aby pořízené velké varhany byly ve výsledku majetkem Metropolitní 
kapituly u sv. Víta v Praze, se sídlem Hrad III. nádvoří 48/2, IČO 14451115, která bude 
provoz velkých varhan zajišťovat.  

 
 
 
 



Článek III. 
 

1. Obdarovaný je povinen k žádosti dárce umožnit mu nahlédnout do účetnictví 
obdarovaného a dalších listin tak, aby bylo možno ověřit, že Dar byl užit k účelu 
specifikovanému v článku I. odst. 1. této smlouvy. Jestliže bude dárcem zjištěno, že Dar byl 
použit k jinému účelu než uvedenému v článku I. odst. 1 této smlouvy, vznikne Dárci právo 
dar odvolat a požadovat Dar po obdarovaném zpět, přičemž obdarovaný Dar dárci vydá bez 
zbytečného odkladu po doručení výzvy k vrácení Daru ze strany dárce. 
 
2. Obdarovaný je povinen poskytnout dárci k jeho vyžádání potvrzení o poskytnutí daru  
s obsahem, který bude potřebný z hlediska vedení účetnictví dárce a požadavků správce 
daně dárce.  
 
3. Dárce souhlasí s tím, aby jeho jméno či název byly obdarovaným zveřejněny spolu s 
ostatními dárci, jako osoby, jež poskytly obdarovanému dar za účelem specifikovaným v 
článku I. odst. 1. této smlouvy, a to například ve výroční zprávě obdarovaného.  
 

Článek IV. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po splnění podmínek zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  
 

2. Poskytnutí daru schválilo zastupitelstvo města dne …………….usnesením č. ZM…….. 
 
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy vyžadují k jejich platnosti písemnou formu 
dodatku k této smlouvě v listinné podobě.  
 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží 
obdarovaný a dva stejnopisy obdrží dárce.  
 
5. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy podobně seznámily s jejím 
obsahem, který zcela odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.  
 
 
 
 
V Děčíně dne…………………………….                 V Praze dne………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------- 
              Mgr. Marie Blažková                                       Nadační fond Svatovítské varhany 
 primátorka statutárního města Děčín 
 
                                                                                  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 05

Název:
SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2016

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 2020 a
schvaluje

1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2016,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2016,
3. nastavení cílové hodnoty indikátoru do r. 2020 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE 
VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na 29 341 GJ/rok,
4. vyřazení indikátoru č. 26 (POČET AKCÍ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE MĚŘÍ 
NÁVŠTĚVNOST) ze sledování.

Stanovisko RM:
Rada města dne 11.4.2017 projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 
2020 a svým usnesením č. RM 17 07 36 03 schválila nové složení ŘV SPRM a doporučila zastupitelstvu 
města Děčín schválit: 1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2016, 2. vyhodnocení plnění 
indikátorů za rok 2016, 3. nastavení cílové hodnoty indikátoru do r. 2020 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA 
ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na 29 341 GJ/rok, 4. vyřazení indikátoru č. 26 (POČET AKCÍ 
NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE MĚŘÍ NÁVŠTĚVNOST) ze sledování.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Děčín na svém 14. zasedání dne 25. 9. 2014 usnesením č. ZM 14 07 03 01 schválilo 
Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020 (dále jen SPRM).

Dle schválené Organizační struktury a Jednacího řádu SPRM 2014 – 2020 schvaluje Rada města Děčín 
organizační strukturu, včetně vedoucích PS a členů ŘV. Důvodem změn jsou organizační změny.

Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně v dubnu do orgánů města ke schválení 
vyhodnocení plnění indikátorů a akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za předchozí rok. Akční plán a Zásobník 
projektů AP SPRM na rok 2016 byl schválen v ZM dne 30.06.2016.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu a Zásobníku projektů AP SPRM za rok 2016. Vyhodnocení 
probíhalo v průběhu ledna až března 2017, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 
31.3.2017. Projekty jsou zde seřazeny vzestupně dle městských čtvrtí a jsou pro přehlednost barevně 
rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů 
zveřejněn na webu města v baneru „Strategie 2014-2020“ v odkazu Akční plány.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM (60 
indikátorů). OPO a OŠK zažádali o vyřazení ze sledování indikátoru č. 26 - Počet akcí nadregionálního 
významu, kde se měří návštěvnost. Důvodem je, že je velmi problematické a obtížné měřit návštěvnost na 
akcích, které jsou veřejně přístupné. Počet návštěvníků můžeme pouze odhadnout. V současné době je 
možné měřit návštěvnost pouze u akce Historický trh májový, který se koná v rámci městských slavností, 
protože se zde platí vstupné, a letos poprvé také budeme vědět počet návštěvníků Labefestu, opět díky 
nutnosti zakoupení vstupenky. U žádných dalších veřejných akcí nepředpokládáme nutnost zakoupení 
vstupenky. Nastavené cílové hodnoty v roce 2020, 20 akcí, není v žádném případě město schopno dosáhnout. 
Energetikem města byla nastavena cílová hodnota indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH 
BUDOVÁCH) do r. 2020 - 29 341 GJ/rok. Změny správců měřítek indikátorů vyplývají z organizačních změn 
(červeně vyznačeny).

V Příloze č. 3 je uvedeno pro přehled 60 karet indikátorů (změny oproti 2016 jsou vyznačeny červeně).

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 12.4.2017 10:05 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 13.4.2017 11:47 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 06

Název:
Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku složení komisí při zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s 
elektronizací veřejných zakázek 

schvaluje

následující postup s účinností od 1. 5. 2017:
1) Odšifrování elektronických nabídek bude prováděno dvěma pracovníky oddělení veřejných zakázek – 
odboru rozvoje, MM Děčín. 
2) Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek bude prováděno komisí jmenovanou radou města pro každou 
jednotlivou podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku. Přičemž komise bude složena minimálně z jednoho 
zaměstnance Magistrátu města Děčín, a dále případně z člena navrženého OHK Děčín a členů navržených 
prostřednictvím předsedů politických klubů, které mají zastoupení v zastupitelstvu města. Za OHK Děčín a 
každý klub může být nominován pouze jeden člen. Každý člen komise bude mít svého náhradníka. 
3) Usnášeníschopnost komise v případě účasti nadpoloviční většiny. 

Stanovisko RM:
Rada města dne 28.3.2017 projednala problematiku složení komisi souvisejících s městem vyhlášenými 
veřejnými zakázkami a toto usnesením č. RM 17 06 36 02 doporučila.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Rada města a následně zastupitelstvo města v roce 2009 rozhodly o účasti jednoho člena z každého 
politického klubu v komisích souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek s tím, že komise bude 
vždy jmenována ke konkrétní zakázce radou města.
V současné době jsou nabídky k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám (dále jen VZ) podávány 
elektronicky a veškeré úkony jsou prostřednictvím elektronického nástroje zaznamenávány. (De facto nabídky 
jsou podávány elektronicky již od objemu 1 mil. Kč bez DPH.)
Z toho důvodu se jeví komise pro otevírání těchto nabídek jako nadbytečná i s ohledem na nový zákon o 
zadávání veřejných zakázek, který problematiku komisí k veřejným zakázkám vůbec neřeší a v současné 
době již tyto nejsou povinné.
Pro posílení transparentnosti posuzování a hodnocení nabídek, je však vhodné tyto komise i nadále jmenovat.
V případě, že nebude mít politický klub zájem o nominaci svého člena do komise k veřejné zakázce, sdělí své 
stanovisko administrátorovi příslušné VZ.

Vyjádření:



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 12.4.2017 13:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 13.4.2017 11:45 podepsáno



Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 07

Název:
Zápis z 23. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.03.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 23. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.03.2017

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: KV ZM doporučuje vzít na vědomí 

Důvodová zpráva:
Viz příloha – Zápis z 23. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.03.201

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_23_170309
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 13.4.2017 14:07 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 13.4.2017 17:54 podepsáno

typ zobrazení anonymně









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 08

Název:
Zpracování dokumentu SUMF/SUMP

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku řešení dopravy v území dopravní obslužnosti a 
schvaluje

vypracování plánu udržitelné městské mobility (dále jen SUMP). 

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 16 19 36 02 ze dne 8. 11. 2016 projednala problematiku řešení dopravy v 
území dopravní obslužnosti a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín schválit variantu č. 1, tj. vypracování 
plánu udržitelné městské mobility (dále jen SUMP).
Rada města zároveň projednala možnost zpracování strategického plánu dopravní obslužnosti (dále jen 
SUMF), ale tato varianta schválena nebyla.

Cena: 3 500 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit variantu č. 1



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- dne 18. 10. 2016 byl předložen do RM materiál, s tím, že nebylo přijato usnesení,
- po následném dopracování materiálu a doplnění informací rada města dne 8. 11. 2016 usnesením č. RM 16 
19 36 02 doporučila zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválení vypracování plánu udržitelné městské 
mobility (dále jen SUMP),
- informace z materiálu č. RM 16 18 36 06-V ze dne 18. 10. 2016:
SUMF/SUMP jsou strategické formy dokumentů, které se zabývají dopravou v daném městě. V programovém 
období EU 2014 - 2020 statutární město Děčín a Dopravní podnik města Děčína, a. s. připravují několik 
projektů, týkající se dopravy. Jedná se například o výstavbu nového přestupního terminálu, cyklostezek a 
nákupy autobusů.
Zpracování jednoho z těchto dokumentů bude podmínkou pro čerpání dotačních prostředků z EU na realizaci 
dopravních projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) od roku 2018. Tato 
podmínka se týká měst nad 50 tis. obyvatel.
Stanovená hranice počtu obyvatel je jedním ze základních kritérií IROP pro čerpání finančních prostředků. 
Řídící orgán IROP pro tento údaj stanovil zdroj v podobě SLDB 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů). Jestliže 
nebude mít město velikosti nad 50 tis. obyvatel vypracován SUMF nebo SUMP, nesplní projekt situovaný do 
území tohoto města a předložený jakýmkoliv subjektem od roku 2018 přijatelnost.
Statutární město Děčín mělo v roce 2011 dle Českého statistického úřadu 50.491 obyvatel s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem.

1. Kritérium počtu obyvatel
Na základě informací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je hranice počtu obyvatel z pohledu IROP jediným 
skutečným kritériem.

Jestliže nebude mít město velikosti nad 50 tis. obyvatel vypracován SUMP nebo SUMF, nesplní projekt 
situovaný do tohoto města a předložený jakýmkoliv subjektem od roku 2018 přijatelnost.

Hranice 50 tis. obyvatel je stanovena řídícím orgánem IROP a pro tento údaj byl stanoven zdroj v 
podobě Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Dle Ministerstva dopravy ČR není striktní hranice 50 tis. obyvatel, ale je doporučeno, aby se zpracováním 
dokumentů zabývala města nad 40 tis. obyvatel. 

2. Přílohou je předložena prezentace, která byla představena na jednání Dopravní komise dne 10. 10. 
2016

Varianta 1 - SUMP (Plán udržitelné městské mobility).
Jedná se o strategický plán, vytvořený k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k 
zajištění lepší kvality života. Jeho rozsah pokrývá všechny způsoby a formy dopravy, včetně dopravy veřejné a 
soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované a dále, včetně pohybu a parkování.

Mezi hlavní strategické cíle SUMP patří především:
- zajistit městské prostředí jako příjemné místo pro život a zlepšit kvalitu života, ponížit potřebu mnoha 
každodenních cest a redukovat nároky dopravy na prostor, 
- zlepšit bezpečnost dopravy a jejích uživatelů,
- snížit dopady z dopravy na životní prostředí vyšší efektivitou všech cest, 
- zajistit přístupnost dopravy pro všechny občany vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace, 
- zlepšit efektivitu osobní i nákladní dopravy.

Povinnost mít plný SUMP pro všechny druhy dopravy není zatím stanovena, očekává se, že Evropská 
komise bude vyžadovat plnohodnotně zpracovaný SUMP pro využívání evropských fondů v období 
2021 - 2027.

Dle sdělení zástupců Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR je důrazně doporučováno příjemcům 



evropských prostředků určených na rozvoj dopravní infrastruktury mít zpracovány plány udržitelné 
mobility. Při výběru projektů budou lépe hodnoceny projekty opírající se o integrovaný přístup plánů 
SUMP.

Pro splnění podmínky čerpání dotací od roku 2018, musí být zpracování dokumentu SUMP nastaveno tak, 
aby části týkající se požadavků pro SUMF byly dokončeny do konce roku 2017. 

V době projednávání materiálu v RM nebyl na zpracování dokumentu SUMP poskytován žádný dotační titul. 
Nyní je možné na tvorbu SUMP žádat do výzvy č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje 
a sdružení a asociace ÚSC) v programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa a 
sociální inovace o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Předběžná odhadovaná cena dokumentu SUMP činí 3 500 000 Kč bez DPH.

Dokument SUMP již zvolila například tato města: Brno, Most + Litvínov, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Opava, 
Přerov, Ústí nad Labem.

Varianta 2 - Dokument SUMF (Strategický plán dopravní obslužnosti)
Jedná se o dokument, který bude po roce 2017 jedním z povinných kritérií pro čerpání prostředků z IROP
(Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy), toto kritérium se dotýká i jiných žadatelů, jenž 
jsou na území města a v rámci tohoto specifického cíle plánují uskutečňování svých projektů.

SUMF bude ve své podstatě plánem dopravní obslužnosti (na 3 - 5 let), tedy zabezpečení dopravy po 
všechny dny v týdnu především do škol, školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání 
apod. přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. SUMF bude obsahovat výhledové 
záměry dalšího rozvoje tohoto systému, a to včetně plánu rozvoje infrastruktury veřejné hromadné 
dopravy.

Hlavním cílem SUMF je rozvoj kvalitní městské hromadné dopravy splňující standardy dopravní 
obslužnosti a požadavky udržitelnosti při optimální účinnosti a efektivitě vynaložených nákladů, využití 
městského prostoru a stávající dopravní infrastruktury a služeb. 

V době projednávání materiálu v RM nebyl na zpracování dokumentu SUMF poskytován žádný dotační titul. 
Nyní je možné na tvorbu SUMF žádat do výzvy č. 058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje 
a sdružení a asociace ÚSC) v programu ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - veřejná správa a 
sociální inovace o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Předběžná odhadovaná cena dokumentu SUMF činí 2 500 000 Kč bez DPH.

Dokument SUMF již zvolila například tato města: Liberec + Jablonec n. Nisou.

Plánované projekty na území města Děčína, schválené ve Strategickém plánu rozvoje města Děčín 
2014 - 2020 nebo v ITI Ústecko-chomutovské aglomerace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍN:
2017 - 2018 předpoklad nákupu cca 24 – 27 CNG autobusů v rámci ITI
Pokud bude po roce 2018 vypsána v IROP další výzva, žádost na dalších cca 20 ks CNG autobusů.

PŘESTUPNÍ TERMINÁL v ulici Čsl. mládeže - plánováno na rok 2018

Oblast CYKLO:
2018 - propojení Labské a Ploučnické cyklostezky vybudováním chybějící části za Kauflandem a 
plaveckým areálem (žádost do IROP) 
2019 - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici (žádost podá zřejmě Ústecký kraj do IROP) – 



Labská cyklostezka, 3. etapa 
2019/ 2020 - Nová část Labské cyklostezky po levém břehu Labe středem města Děčín – nábřeží 
(žádost do IROP)

Shrnutí dokumentů:

SUMF (Strategický plán dopravní obslužnosti) SUMP (Plán udržitelné městské mobility)
„menší“ rozpracovanější
týká se městské hromadné dopravy všechny způsoby a formy dopravy (multimodální)
povinný dokument od roku 2018 pro čerpání z 
IROP

zatím nepovinný (snaha EK prosadit od roku 2021)

předběžné nacenění 2 500 000 Kč bez DPH předběžné nacenění 3 500 000 Kč bez DPH
zpracování do konce roku 2017 zpracování do konce roku 2020
SUMF je součástí SUMP část SUMF musí být dokončena do konce roku 

2017, aby bylo možno čerpat od roku 2018

Na základě konzultací se zpracovateli těchto dokumentů, je doporučeno zpracovat dokumentaci 
SUMP. V případě zpracování dokumentace SUMF je následná konverze tohoto materiálu do SUMP 
velmi problematická a může se stát, že větší část nebude využitelná. 

Na vypracování dokumentu byly schváleny finančních prostředky v rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 3.500.000,00 Kč.

Stanovisko OMH:
OMH doporučuje ke schválení variantu 1. Důvodem je komplexnost dokumentu a pohled na celkovou mobilitu, 
nejen na její dílčí část.

Stanovisko Dopravní komise:
DK danou problematiku projednala na schůzi dne 10. 10. 2016 a doporučuje se touto problematikou zabývat.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 19.4.2017 07:58 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík PRIM 19.4.2017 08:28 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 07 09

Název:
Finanční dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti a na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrhy na poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč 
pro rok 2017 do oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny a

rozhodlo

1. o poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí a na 
podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh,
2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančních dotací u žádostí ve výši nad 
50.000,00 Kč subjektům v oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh, o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 3 073 860,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotací a uzavření smluv

Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva města č. ZM 16 10 03 01 ze dne 15.12.2016 byly v rozpočtu města na rok 2017 
schváleny finanční prostředky na příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 3.300.000,00 Kč. Tato 
částka je rozdělena dle účelu na dotace na sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a aktivity v sociální 
oblasti (2.920.000,00 Kč), na dotace na podporu rodiny (80.000,00 Kč) a dotace na hlídání dětí do 3 let věku 
(300.000,00 Kč). 

V rámci dotačního řízení bylo přijato celkem 51 projektů, požadovaná výše finančních prostředků byla 
6.880.994,00 Kč, z toho 36 projektů na podporu sociálních služeb v celkové výši 5.630.110,00 Kč, 13 projektů 
na podporu aktivit v celkové výši 881.124,00 Kč. Pro oblast podpory rodiny – hlídání dětí od 3–6 let byl přijat 1 
projekt ve výši 69.760,00 Kč a 1 projekt na hlídání dětí do 3 let věku v celkové výši 300.000,00 Kč. Z 
celkového počtu bylo vyřazeno 7 projektů pro nesplnění formálních náležitostí dle platné Výzvy v hodnotě 
657.400,00 Kč. 

Jednotliví žadatelé představili svoje žádosti v koordinačních skupinách procesu komunitního plánování. Dne 
08.03.2017 proběhlo jednání sociálně zdravotní komise. Členové komise hodnotili přijaté žádosti dle platné 
Výzvy a dle specifik každého projektu individuálně. Návrh dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč včetně 
vyřazených projektů na základě nesplnění formálních náležitostí uvedených ve Výzvě je uveden v Příloze č. 1.



Vyjádření:

Příloha: Dotace 2017 - nad 50 
tis..pdf Komentář: Příloha č. 1

Příloha:
Dotace 2017 - nad 50 tis. - 
přehled předchozích 
let.pdf

Komentář: Příloha č. 2

Příloha: Smlouvy nad 50 tis. - 
A.pdf Komentář: Příloha č. 3

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 18.4.2017 11:30 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.4.2017 12:02 podepsáno



Typ Název organizace Název projektu Návrh 2017 Požadováno 2017

A "Cinka" z.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Centrum U parku 85 000 245 874

B "Cinka" z.s. Box po druhé - a už se umím bránit 7 000 70 000
A Agentura Osmý den, o.p.s. Sociální rehabilitace  46 500 155 000

A
Asociace vozíčkářů a zdravotně i 
mentálně postižených v ČR - zapsaný 
spolek, z.s.

Odborné sociální poradenství, 
činnost CSP AVAZ 90 000 150 000

A Centrum Lira, z.ú. Raná péče 35 000 61 610

A Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s. Sociální rehabilitace 60 000 100 000

A Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s. Sociálně terapeutické dílny 48 000 80 000

A Demosthenes, o.p.s. Raná péče 10 000 154 300
A Fokus Labe, z.ú. Sociální rehabilitace Děčín 85 000 142 100

A Fokus Labe, z.ú. Odborné sociální poradenství Děčín 55 000 110 670
A Fokus Labe, z.ú. Sociálně aktivizační služby Děčín 54 000 108 470
A Fokus Labe, z.ú. Terénní komunitní tým 55 000 110 886

A Charitní sdružení Děčín, z.s. Služby pro rodiny (Asistenční služba 
pro rodiny s dětmi) 277 000 462 000

A Charitní sdružení Děčín, z.s. Občanská poradna Děčín 379 000 631 800
A Indigo Děčín, z.s. Komunitní centrum dětí a mládeže 110 000 226 000
C Indigo Děčín, z.s. Předškolní klub Motýlek 69 760 69 760
A JUDr. Hana Kozáková Pečovatelská služba 40 000 50 000
A JUDr. Hana Kozáková Odlehčovací služba 40 000 50 000
A Jurta, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 62 000 208 000
A Jurta, o.p.s. Sociální rehabilitace 51 000 170 000
A Jurta, o.p.s. Chráněné bydlení 40 000 200 000
A Jurta, o.p.s. Podpora samostatného bydlení 40 000 200 000
B Mateřské centrum Bělásek z.s. Společnou cestou 59 500 148 724
C Mateřské centrum Bělásek z.s. Mikrojesle 300 000 300 000

B Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.
Půjčovna pomůcek a Klub sluchově 
postižených 20 000 51 800

A Křesťanské společenství Jonáš, z.s. Nízkoprahové denní centrum 124 000 207 000
A Oblastní charita Česká Kamenice Domov se zvláštním režimem 60 000 100 000
A Oblastní charita Česká Kamenice Chráněné bydlení 40 000 100 000

A Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Pečovatelská služba 71 600 115 000

A
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Odlehčovací pobytová služba 34 500 179 000

Dotace do sociální oblasti a na podporu rodiny 2017, žádosti nad 50 tis.

OSV 24.3.2017



A
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Domov se zvláštním režimem 105 000 175 000

A Poradna pro občanství/Občanská a Návrat dítěte do rodiny 36 000 60 000
A Poradna pro občanství/Občanská a Návrat do společnosti 52 000 88 000

A Programy občanské pomoci a sociální 
intervence, z.s. Krizová poradna 271 000 452 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Denní centrum pro seniory Děčín 15 000 50 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Pečovatelská služba Prosapia Děčín 15 000 50 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Poradna Prosapia 30 000 50 000
B Rákosníček Děčín, z.s. Centrum podpory rodiny 51 000 127 600

B Slunečnice, z.s.
Dobrovolnická služba v soc. 
organizacích DC 50 000 100 000

CELKEM 3 073 860 6 110 594

Vyřazeno z důvodu nesplnění formálních náležitostí

A Agentura osobní asistenční služby, z.ú. Osobní asistence 0 172 400

A Valerie Machová Domov pro seniory 0 150 000
A Valerie Machová Odlehčovací služby 0 25 000
B Valerie Machová Doprava pro seniory 0 150 000

B Šťastný pes - Handicap Noemi a psí asistent Brita 0 110 000

Celkem 607 400

Obálka nebyla opatřena předepsanými 
údaji, žádost nebyla dodána na 
předepsaných formulářích

Obálka nebyla opatřena předepsanými 
údaji

Důvod vyřazení
Žádost nebyla podepsána statutárním 
zástupcem ani pověřeným zástupcem

OSV 24.3.2017



Typ Název organizace Název projektu Přiděleno 2015 Přiděleno 2016 Návrh 2017 Požadováno 2017

A "Cinka" z.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Centrum U parku 80 000 50 000+10 tis. 

mimořádná 85 000 245 874

B "Cinka" z.s. Box po druhé - a už se umím bránit 0 31 636 7 000 70 000
A Agentura Osmý den, o.p.s. Sociální rehabilitace  15000 40 000 46 500 155 000

A
Asociace vozíčkářů a zdravotně i 
mentálně postižených v ČR - zapsaný 
spolek, z.s.

Odborné sociální poradenství, 
činnost CSP AVAZ 0 52 356 90 000 150 000

A Centrum Lira, z.ú. Raná péče 20 000 30 000 35 000 61 610

A Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s. Sociální rehabilitace 80 000 58 368 60 000 100 000

A Cesta do světa, pobočný spolek 
Slunečnice, z.s. Sociálně terapeutické dílny 45 000 48 000 48 000 80 000

A Demosthenes, o.p.s. Raná péče 0 0 10 000 154 300
A Fokus Labe, z.ú. Sociální rehabilitace Děčín 42 000 80 000 85 000 142 100

A Fokus Labe, z.ú. Odborné sociální poradenství Děčín 30 000 50 000 55 000 110 670
A Fokus Labe, z.ú. Sociálně aktivizační služby Děčín 35 000 50 000 54 000 108 470
A Fokus Labe, z.ú. Terénní komunitní tým 10 000 30 000 55 000 110 886

A Charitní sdružení Děčín, z.s. Služby pro rodiny (Asistenční služba 
pro rodiny s dětmi) 0 220 800 277 000 462 000

A Charitní sdružení Děčín, z.s. Občanská poradna Děčín 220 000 220 900 379 000 631 800

A Indigo Děčín, z.s.
Komunitní centrum dětí a mládeže 
Kamarád 100 000

50 000+50 tis. 
mimořádná 110 000 226 000

C Indigo Děčín, z.s. Předškolní klub Motýlek 171 200 63 360 69 760 69 760
A JUDr. Hana Kozáková Pečovatelská služba 0 73 500 40 000 50 000
A JUDr. Hana Kozáková Odlehčovací služba 0 85 000 40 000 50 000
A Jurta, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 15 000 40000 62 000 208 000
A Jurta, o.p.s. Sociální rehabilitace 15 000 40 000 51 000 170 000
A Jurta, o.p.s. Chráněné bydlení 15 000 30000 40 000 200 000
A Jurta, o.p.s. Podpora samostatného bydlení 5 000 30 000 40 000 200 000
B Mateřské centrum Bělásek z.s. Společnou cestou 20 000 35 tis. 59 500 148 724
C Mateřské centrum Bělásek z.s. Mikrojesle 301 200 303 600 300 000 300 000

B Nedoslýchaví - Neslyšící, z.s.
Půjčovna pomůcek a Klub sluchově 
postižených 13 000 13 000 20 000 51 800

A Křesťanské společenství Jonáš, z.s. Nízkoprahové denní centrum 85 000 124 200 124 000 207 000
A Oblastní charita Česká Kamenice Domov se zvláštním režimem 5 500 60 000 60 000 100 000
A Oblastní charita Česká Kamenice Chráněné bydlení 10 000 50 000 40 000 100 000

A Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Pečovatelská služba 33 000 30 000 71 600 115 000

Dotace do sociální oblasti a na podporu rodiny 2017, žádosti nad 50 tis.

OSV 24.3.2017



A
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Odlehčovací pobytová služba 24 000 45 000 34 500 179 000

A
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Děčín Domov se zvláštním režimem 0 0 105 000 175 000

A Poradna pro občanství/Občanská a Návrat dítěte do rodiny 20 000 15 000 36 000 60 000
A Poradna pro občanství/Občanská a Návrat do společnosti 20 000 20 000 52 000 88 000

A Programy občanské pomoci a sociální 
intervence, z.s. Krizová poradna 245 000 202 000 271 000 452 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Denní centrum pro seniory Děčín 10 000 10 000 15 000 50 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Pečovatelská služba Prosapia Děčín 0 10 000 15 000 50 000

A Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Poradna Prosapia 15 000 35 000 30 000 50 000
B Rákosníček Děčín, z.s. Centrum podpory rodiny 10 000 54 540 51 000 127 600

B Slunečnice, z.s.
Dobrovolnická služba v soc. 
organizacích DC 82 000 50 000 50 000 100 000

CELKEM 3 073 860 6 110 594

Vyřazeno z důvodu nesplnění formálních náležitostí

A Agentura osobní asistenční služby, z.ú. Osobní asistence 29 000 72 600 0 172 400

A Valerie Machová Domov pro seniory 0 55 000 0 150 000
A Valerie Machová Odlehčovací služby 25 000 25 000 0 25 000
B Valerie Machová Doprava pro seniory 0 0 0 150 000

B Šťastný pes - Handicap Noemi a psí asistent Brita 0 0 0 110 000

Celkem 607 400

Obálka nebyla opatřena předepsanými 
údaji, žádost nebyla dodána na 
předepsaných formulářích

Obálka nebyla opatřena předepsanými 
údaji

Důvod vyřazení
Žádost nebyla podepsána statutárním 
zástupcem ani pověřeným zástupcem

OSV 24.3.2017



















































































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 01

Název:
Prodej pozemků p. č. 357, 362, 348/7, 348/17 v k. ú. Prostřední Žleb - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 357 o výměře 5 372 m2, p. č. 362 o výměře 262 m2, p. č. 348/7 o výměře 
891 m2 a p. č. 348/17 o výměře 538 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, které jsou nepřístupné z veřejné komunikace.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 28.3.2017 návrh na prodej pozemků k. ú. Prostřední Žleb a usn. RM 17 06 37 08 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 357 o vým. 5 372 m2, p. č. 362 o 
výměře 262 m2, p. č. 348/7 o výměře 891 m2 a p. č. 348/17 o výměře 538 m2 v k. ú. Prostřední Žleb, které jsou 
nepřístupné z veřejné komunikace.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 357, p. č. 362, p. č. 348/7 a p. č. 348/17 v k. ú. Prostřední 
Žleb;

- záměrem žadatele je na těchto pozemcích založení ovocného sadu s původními odrůdami;

- pozemky p. č. 357, p. č. 362, p. č. 348/7 a p. č. 348/17 v k. ú. Prostřední Žleb jsou zanedbané a zarostlé 
letitým náletem, pro město bez přístupu;

- přístup na tyto pozemky bude žadatel řešit přes pozemky ČR, o které již zažádal. 

Poznámka:

OR – neplánuje žádnou akci na pozemcích p. č. 357, 348/7, 362 a 348/17 k. ú. Prostřední Žleb.

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 357, 362, 348/7, 348/17 v 
katastrálním území Prostřední Žleb za účelem založení ovocného sadu.

Stavební úřad – oddělení územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětné pozemky se dle platného 
Územního plánu města Děčín nachází v nezastavěném území a jsou součástí zóny ZPF – zóna 
zemědělských kultur. Části pozemků p. č. 348/7, 357 a 348/17 k. ú. Prostřední Žleb se nachází v návrhové 
ploše dopravy a jsou součástí zóny D – Plochy a areály dopravy. Z důvodů možného rozšíření železnice, 
kolejových úprav a zkapacitnění trati ČD doporučujeme pouze pronájem pozemků.

Funkční využití zóny ZPF dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, školkařství), 
účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, komunikační síť s 
převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro zachování 
průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v rámci 
souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, 
přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter.

Funkční využití zóny D dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech kategorií, 
veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, služby pro 
motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i hromadné, 
terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: 
podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou zachování dominantní 
funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje 
na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění 
území, veřejné WC, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) 



intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit speciální charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemky p. č. 352, 357, 
348/7 do oblasti NZ.2 – Plocha zemědělská/trvalý travnatý porost a pozemek p. č. 348/17 do oblasti Z – 
Plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině, vše k. ú. Prostřední Žleb.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 357 o výměře 5372 m2, p.p.č. 
348/7 o výměře 891 m2, p.p.č. 362 o výměře 262 m2 a p.p.č. 348/17 o výměře 538 m2 v k. ú. Prostřední Žleb. 
Záměrem žadatele je založení sadu s původními krajovými odrůdami. Upozorňujeme, že pokud bude vlastník 
pozemků řešit kácení dřevin na výše uvedených pozemcích, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky jsou zanedbané a zarostlé letitým náletem, pro město 
naprosto nepřístupné, žadatel si dle sdělení bude zajišťovat přístup přes pozemek p. č. 366 k. ú. Prostřední 
Žleb, který je ve vlastnictví ČR – SPÚ. Žadatel na místním šetření sdělil, že s tímto vlastníkem bude o 
možnosti přístupu jednat. OMH s prodejem souhlasí. OMH pro úplnost uvádí, že v případě rozšíření železnice 
by stavebník musel vykupovat i ostatní pozemky, z tohoto důvodu OMH prodej doporučuje.

Jedná se o pozemky p. č. 357 o výměře 5372 m2, p. č. 362 o výměře 262 m2, p. č. 348/7 o výměře 891 m2 a p. 
č. 348/17 o výměře 538 m2 k. ú. Prostřední Žleb .

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – ostatní pozemky - 200,00 Kč/m2 (7063 m2) – celkem 1.412.600,00 Kč.

Účel dle žádosti: ovocný sad

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A/N pozn. A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: ovocny sad -zadost - 
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:37 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 02

Název:
Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400 - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost spol. Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 
2874/1, Teplice o prodej pozemku p.č. 3017 v k.ú. Děčín, za účelem realizace akce „Ludvíkovický potok ř.km 
0,900 – 1,400“ a

zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 3017 o výměře 4.209 m2 v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
RM dne 28.03.2017 usnesením č. RM 17 06 37 02 schválila vydání souhlasného stanoviska ke vstupu a 
vjezdu na pozemky p.č. 2834/2, 2832, 2833/2 v k.ú. Děčín (LV statutární město Děčín), za účelem realizace 
akce „Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400“. 

RM dne 28.03.2017 usnesením č. RM 17 06 37 03 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města 
prodat pozemek p.č. 3017 o výměře 4.209 m2 v k.ú. Děčín.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
– Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře jako správce Ludvíkovického potoka plánuje opravu 
opevnění na tomto vodním toku v ř.km 0,900 – 1,400 
– Vzhledem k tomu, že není jasné, zda je opevnění koryta samostatným majetkem anebo součástí pozemku, 
je nutné provést před zahájením stavby výkup dotčených pozemků 
– Požadovaný pozemek p.č. 3017 v k.ú. Děčín je v KN veden jako koryto vodního toku 
– V případě, že město Děčín nebude mít zájem pozemek prodat, bude se mít za to, že uvedené majetky, tj. 
opevnění vodního toku, je ve vlastnictví města Děčín a jakožto správce bude povinen opravu zabezpečit a 
uhradit na své náklady – viz příloha žádost o prodej 

Cena za prodej: jedná se o státní organizaci, tj. prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku 

Nájemní smlouva: 1x na část pozemku p.č. 2833/2 v k.ú. Děčín o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 
pozemku 2457 m2 – provozování sběrny kovů – Jiří Brejla, Ludvíkovice 228 

Účel dle žádosti: vydání souhlasného stanoviska ke vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 2834/2, 2832, 2833/2 v 
k.ú. Děčín (LV statutární město Děčín), za účelem realizace akce „Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400“, a 
prodej pozemku p.č. 3017 k.ú. Děčín – vedeného v KN jako vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené (Ludvíkovický potok) 

Žadatel: Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH OKD          
A A-pozn. A-pozn. A A-pozn. A          

Vysvětlivky:
Poznámka OSC: nemá námitek k převodu pozemku. 

Poznámka OŽP: nemá námitek k prodeji pozemku. Nemá námitek ke vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 
2834/2, 2832, 2833/2 v k.ú. Děčín za účelem provedení oprav koraty vodního toku. 

Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 3017 v k.ú. Děčín a ke zřízení věcného břemene 
na pozemcích parc. č. 2832, 2833/2, 2834/2 v katastrálním území Děčín práva vstupu a vjezdu v souvislosti s 
provedením opravy opevnění Ludvíkovického potoka. 
Předmětný pozemek p.č. 3017 k.ú. Děčín se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v 
nezastavěném území a je veden jako vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. 
Upozorňuje, že pozemkem p.č. 3017, 2834/2 a 2832 k.ú. Děčín prochází funkční nadregionální biokoridor 
(NRBK) K 8. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) stanovují tyto úkoly pro plochy a koridory 
ÚSES krajiny: 
• Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení 
stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridoru oproti současnému stavu (tj. stavu v době 
vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. 
• Zejména je nutno chránit plochy biokoridoru před zástavbou či změnami ve využití území, které by v 
budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti 
územní předpoklady pro souvislé propojení existují. 
• Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES 
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému 
odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému 
snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. S prodejem pozemku p.č. 3017 k.ú. 
Děčín souhlasí, za předpokladu, že budou respektovány úkoly ze ZÚR ÚK. S věcným břemenem na p.p.č. 
2834/2, 2832 a 2833/2 v k.ú. Děčín souhlasí, za předpokladu, že budou respektovány úkoly ze ZÚR ÚK. 

Poznámka OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr. 

Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji pozemku. Upozorňuje, že část dotčeného pozemku p.č. 2833/2 v 
k.ú. Děčín o výměře cca 300 m2 je pronajata za účelem provozování sběrny kovů. V případě, že RM schválí 
vydání souhlasného stanoviska ke vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 2834/2, 2832, 2833/2 v k.ú. Děčín (LV 
statutární město Děčín), za účelem realizace akce „Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400“, bude vydáno 
komplexní vyjádření s podmínkami OMH a OKD. 

Příloha: AN_27_04_prilohy_Ludvi
kovicky_1.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:38 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 03

Název:
Prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín o výměře cca 130 m2.

Stanovisko RM:
RM dne 11.04.2017 usnesením č. RM 17 07 37 12 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 622/1 v k.ú. Děčín o výměře cca 130 m2.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr 

Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- ****** jsou vlastníky RD na p.č. 598 a pozemků p.č. 599/1, 654/1 vše v k.ú. Děčín 
- Součástí oplocené zahrady je i část sousedního pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín, o kterou žadatelé pečují 
řadu let, aniž by si byli vědomi, že není jejich vlastnictvím 
- Po nynějším zjištění, že část oplocené zahrady není v jejich vlastnictví, dostavili se na OMH s dotazem na 
možnosti řešení této záležitosti 
- Následně OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p.č. 622/1 k.ú. Děčín – viz příloha 

Nájemní smlouva: 0
 
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 130 m2 
dle Zásad: tj. I. pásmo – 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,7 – zahrada = 1.610,00 Kč/m2 
při celkové výměře cca 130 m2 = 209.300,00 Kč 

Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

OSC OŽP OSU OR OMH                   
A A a-pozn. A A-pozn.                   

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 622/1 v k.ú. Děčín za účelem zarovnání 
hranic pozemku - zahrada k rodinnému domu. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města 
Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. S prodejem části pozemku 
souhlasí. 
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25. 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti SM 
– Plocha smíšená obytná městská. 

Poznámka OMH: nemá námitek k prodeji oplocené části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín. Místním šetřením 
bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku je strží, vklíněnou mezi pozemkem žadatelů a vlastníkem 
sousední nemovitosti (p.č. 622/15, 621 k.ú. Děčín). 

Příloha: AN_27_4_prilohy_decin_6
22.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:41 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:38 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 04

Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Děčín – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města směnit

- část pozemku p.č. 2367/1, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p.p.č. 2367/3 o výměře 20 m2, v k.ú. 
Děčín, z majetku města a

- část pozemku p.č. 2376, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p.p.č. 2376/2 o výměře 54 m2, v k.ú. Děčín, 
do majetku města. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 3. 2017 návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 17 06 37 09 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- část pozemku p.č. 2367/1, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p.p.č. 2367/3 o výměře 20 m2, v k.ú. 
Děčín, z majetku města a
- část pozemku p.č. 2376, dle GP č. 2527-11/2017 nově ozn. jako p.p.č. 2376/2 o výměře 54 m2, v k.ú. Děčín, 
do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila směnu pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o směnu části pozemku p.č. 2367/1 o vým. 20 m2 (LV 10001) pod částí přístavby k objektu žadatele, 
za část pozemku p.č. 2376 o vým. 20 m2 (LV 4159) pod stavbou opěrné zdi jižních zámeckých zahrad a 
výkup vzniklého rozdílu ve výměře ploch přestavků, tj. 34 m2 za symbolickou 1,00 Kč do majetku města;

- dle GP doloženého žadatelem se jedná o směnu částí pozemků dle GP nově ozn. jako p.č. 2367/3 o vým. 20 
m2 (LV 10001) a p.č. 2376/2 o vým. 54 m2 (LV 4159), v případě zveřejnění záměru města bude provedena 
směna částí pozemků s finančním dorovnáním ve výši 1,00 Kč za 34 m2;

- rada města usn. č. RM 17 04 37 15 ze dne 28. 2. 2017 pověřila zastupující vedoucí OMH vydáním 
souhlasného stanoviska k vydání kolaudačního řízení stavby: „Stavební úpravy objektu na p.č. 2374 k.ú. 
Děčín, spojené se změnou užívání na kovomontážní dílnu a kanceláře + přístavba schodiště na p.č. 2376 k.ú. 
Děčín“ s podmínkou, že žadatel se zavazuje, že v termínu do 30.09.2017 dojde k majetkoprávnímu urovnání 
pod přístavbou schodiště na p.č. 2367/1 k.ú. Děčín;

- jedná se o vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami jiných vlastníků – přestavky.

 Vyjádření: 

OR – nemá v lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke směně části pozemku p.č. 2367/1 v 
k.ú. Děčín o vým. 20 m2 za část pozemku p.č. 2376 v k.ú. Děčín o vým. 20 m2 a k výkupu 34 m2 pozemku 
p.č. 2376 v k.ú. Děčín.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území. Pozemek p.č. 2367/1 k.ú. Děčín se nachází v návrhové pěší zóně 
a oba pozemky jsou součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. Pozemek p.č. 2367/1 k.ú. Děčín je dle 
platného Územního planu města Děčín částečně dotčen návrhem veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) č. 
E2 – trafostanice č. 302, včetně kabelové přípojky VN a pozemek p.č. 2376 k.ú. Děčín je dotčen VPS č. D26 – 
nové napojení navrhovaného parkoviště P60 z ul. Plovárny, 2 osobní výtahy. Upozorňujeme, že pozemek p.č. 
2376 k.ú. Děčín se nachází v ochranném pásmu trafostanice. Se směnou části pozemku p.č. 2367/1 k.ú. 
Děčín o vým. 20 m2 za část p.č. 2376 k.ú. Děčín o vým. cca 20 m2 a výkupem zbylých 34 m2 za symbolickou 
1,- Kč lze souhlasit pod podmínkou, že u p.č. 2367/1 k.ú. Děčín nebude ovlivněna návrhová funkce plochy pro 
pěší zónu a zmíněné veřejně prospěšné stavby, u kterých doporučujeme prověření úrovně jejich realizace. 
Funkční využití zóny SC dle Územního plánu města Děčín:
přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb;
nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100. Doporučené typy 
domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové 
domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a 
detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí pozemek p.č. 2367/1 do 
oblasti P – plocha veřejných prostranství a p.p.č. 2376 do oblasti DS – plocha pro silniční dopravu, oba k.ú. 
Děčín.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad doporučuje směnu částí pozemků z důvodu narovnání 
majetkoprávního nesouladu – stavby na cizím pozemku.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek.
OMH – doporučuje směnu částí pozemků p.č. 2367/1 o vým. 20 m2 (LV 10001) pod částí přístavby k objektu 



žadatele, za část pozemku p.č. 2376 o vým. 20 m2 (LV 4159) pod stavbou opěrné zdi jižních zámeckých 
zahrad. Dle GP č. 2527-11/2017 doloženého žadatelem se jedná o směnu částí pozemků dle nově ozn. jako 
p.č. 2367/3 o vým. 20 m2 (LV 10001) a p.č. 2376/2 o vým. 54 m2 (LV 4159), v případě zveřejnění záměru 
města bude provedena směna částí pozemků s finančním dorovnáním ve výši 1,00 Kč za celou výměru 34 
m2.
Na stavbu (přístavba schodiště) byl vydán územní souhlas č.j. OSU/66007/2014/Ub ze dne 21.07.2014. Na 
stavbu jako celek (vč. parkovací plochy) bylo vydáno stavební povolení č.62/2015, č.j. 
MDC/OSU/57348/2015/Hm ze dne 29.06.2015.
Usnesení č. RM 17 04 37 15 ze dne 28. 2. 2017 – RM pověřila zastupující vedoucí OMH vydáním 
souhlasného stanoviska k vydání kolaudačního řízení stavby: „Stavební úpravy objektu na p.č. 2374 k.ú. 
Děčín, spojené se změnou užívání na kovomontážní dílnu a kanceláře + přístavba schodiště na p.č. 2376 k.ú. 
Děčín“ s podmínkou, že žadatel se zavazuje, že v termínu do 30.09.2017 dojde k majetkoprávnímu urovnání 
pod přístavbou schodiště na p.č. 2367/1 k.ú. Děčín.
Jedná se o vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami jiných vlastníků – přestavky, a to v 
návaznosti na shora uvedené usnesení rady města-dle GP č. 2527-11/2017 - p.p.č. 2367/3 o výměře 20 m2, v 
k.ú. Děčín, z majetku města - p.p.č. 2376/2 o výměře 54 m2, v k.ú. Děčín, do majetku města, s finančním 
dorovnáním ve výši 1,00 Kč za 34 m2.

Cena pozemku: dle „Zásad“ I. pásmo – 2300,- Kč/m2 – koeficient 0,8 – podnikání – 1840,00 Kč/m2

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání pozemků pod přestavky

Žadatel: MO.REAL, s.r.o., Zelenečská 778/1, Praha–Hloubětín, zast. Atelier Přípeř, Drážďanská 23, Děčín XVI

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

OR OSU OSC OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 2376 km gp an.pdf Komentář:          

Příloha: 2376 techzak an.pdf Komentář:          

Příloha: 2376 zad an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:45 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:29 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 05

Název:
Prodej pozemku p.č. 2955/1 k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemku p.č. 2955/1 o vým. 7047 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký 
kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu 352.350,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení 
věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení veřejného 
osvětlení vč. příslušenství v rozsahu dle GP č. 2514-204/2016 pro oprávněného, statutární město Děčín, 
bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 3. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 17 06 37 10 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2955/1 o vým. 
7047 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí 
nad Labem, za cenu 352.350,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství v 
rozsahu dle GP č. 2514-204/2016 pro oprávněného, statutární město Děčín, bezúplatně. 

Cena: 352 350,00
Návrh postupu: RM doporučila prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej – převod pozemku p.č. 2955/1 k.ú. Děčín – pozemek pod stavbou komunikace ve vlastnictví 
Ústeckého kraje – majetkoprávní vypořádání stavby na cizím pozemku;

- současně vyhotoven geometrický plán pro vyznačení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – 
vrchní vedení veřejného osvětlení;

- RM záměr – usn. č. RM 16 12 37 21 ze dne 28. 6. 2016
- ZM záměr – usn. č. ZM 16 07 10 07 ze dne 22. 9. 2016

Vyjádření:
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče sděluje, že nemá námitek k převodu (prodeji) pozemku 
parc. č. 2955/1 v katastrálním území Děčín pod stavbou komunikace do majetku Ústeckého kraje.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města 
Děčín nachází ve stávající komunikaci silnice III/26228 v zóně D – PLOCHY A AREÁLY DOPRAVY. Plánovaný 
záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Souhlasíme s převodem pozemku a se zřízením 
věcného břemena.
Funkční využití zóny D dle Územního plánu města Děčín:
přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
výjimečně přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce 
zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na 
lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, 
veřejné WC;
nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 (pro HG až 3), intenzita zastavění pozemku v %: 90 
(zohlednit speciální charakter).
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín tento současný stav respektuje. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k převodu p.p.č. 2955/1 k.ú. Děčín z důvodu 
narovnání majetkoprávního nesouladu stavby komunikace na cizím pozemku.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí k prodeji námitek.

OMH – pozemek je dotčen veřejným osvětlením, z tohoto důvodu byl vyhotoven geometrický plán pro 
vyznačení věcného břemene a pozemek je prodáván s podmínkou zřízení věcného břemene práva umístění, 
užívání a údržby vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství pro oprávněného, statutární město Děčín.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 2955/1 o vým. 7047 m2 v k.ú. Děčín.

Cena pozemku: dle Cenového věstníku - 50,- Kč/m2 - tj. silnice III. třídy tj. 50,- Kč/m2 tj. 352 350,- Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání stavby na cizím pozemku – silnice č. III/26228

Žadatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Dubí – pro Ústecký kraj – o nákupu a nabytí nemovité věci a 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/3Z/2017 
ze dne 20. 2. 2017

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OSC OZP OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: 2955 km an.pdf Komentář:          

Příloha: gp 2955 an.pdf Komentář:          

Příloha: 2955 zad an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:45 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:27 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 06

Název:
Výkup pozemku p.č. 2319/1 k.ú. Podmokly 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly a 
neschvaluje

výkup pozemku p.č. 2319/1 o vým. 1193 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
vlastnictví ******.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 28. 3. 2017 návrh na výkup pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 17 06 37 11 nedoporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 2319/1 o vým. 
1193 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ******, tj. varianta č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2 tj. schválit výkup pozemku p.č. 2319/1 o vým. 1193 m2 v k.ú. 
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ******. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila výkup pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka insolvenčního správce na výkup pozemku p.č. 2319/1 k.ú. Podmokly z majetku dlužníka v rámci 
konkursního řízení;

- pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako trvalý travní porost a pro město je bez možnosti přístupu, s 
nabídkou byli osloveni i další vlastníci sousedních nemovitostí;

- v případě, že statutární město Děčín bude mít zájem získat pozemek do svého majetku, bude dále jednáno o 
ceně nemovitosti.

Vyjádření: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje výkup p.p.č. 2319/1 v k.ú. Podmokly. 
Pozemek je pro město nepotřebný a nepřístupný.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu 
města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. Pozemek p.č. 2319/1 
k.ú. Podmokly se pouze dotýká pozemku p.č. 2328 k.ú. Podmokly, který je ve vlastnictví města Děčín a 
neumožňuje komunikační napojení. Z tohoto důvodu nedoporučujeme výkup pozemku do vlastnictví města 
Děčín. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v oblasti sesuvného území.
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení;
- výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání";
- nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti 
ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň.

OZP – nesouhlasí z hlediska životního prostředí s výkupem pozemku p.č. 2319/1 v k.ú. Podmokly. Jedná se o 
pozemek uprostřed zástavby a zahrad bez možnosti přístupu za účelem údržby a řešení případných problémů 
v oblasti ŽP a správy majetku.

OMH – obdržel nabídku insolvenčního správce na výkup pozemku p.č. 2319/1 k.ú. Podmokly z majetku 
dlužníka v rámci konkursního řízení. Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemek v majetku města, ale 
s ohledem na uspořádání hranic je bez možnosti přístupu. V případě, že bude výkup pozemku schválen, bude 
OMH dále jednat s insolvenčním správcem – stanovení ceny pozemku.

Jedná se o výkup pozemku p.č. 2319/1 o vým. 1193 m2 v k.ú. Podmokly.

Vlastník: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
N N N N                            

Vysvětlivky:



Příloha: 2319 km an.pdf Komentář:          

Příloha: 2319 nab an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:26 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 07

Název:
Výkup pozemků pod komunikací k.ú. Chrochvice

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a 
schvaluje

výkup pozemků p.č. 341/2 o vým. 51 m2, p.č. 342/3 o vým. 111 m2 a p.č. 388/3 o vým. 362 m2 vše v k.ú. 
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 183.400,00 Kč 
+ ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a usnesením č. RM 17 06 37 12 
doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 341/2 o vým. 51 m2, p.č. 342/3 o vým. 111 m2 a 
p.č. 388/3 o vým. 362 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového 
spoluvlastnictví ******, za cenu 183.400,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 183 400,00
Návrh postupu: RM doporučila výkup.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka na výkup pozemků p.č. 341/2, p.č. 342/3 a p.č. 388/3 k.ú. Chrochvice pod stavbou místní 
komunikace ul. Čelakovského a ul. Jílovská;

- pozemky byly vlastníkům vydány rozsudkem okresního soudu na základě uplatněných restitučních nároků;

- vypořádání majetkoprávního nesouladu – pozemky pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k výkupu pozemků pod komunikacemi v 
k.ú. Chrochvice.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného zemního plánu města 
Děčín nachází v zastavěné území a jsou vedeny jako ostatní plocha – ostatní komunikace. K výkupu pozemků 
nemáme připomínek.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad doporučuje výkup pozemků pod místními komunikacemi.

OŽP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemků pod místními komunikacemi.

OKD – na pozemcích se nachází místní komunikace, výkup pozemků doporučujeme.

OMH – obdržel nabídku na odprodej pozemků p.č. p.č. 341/2, 342/3 a 388/3 v k.ú. Chrochvice pod stavbou 
místní komunikace ul. Čelakovského a ul. Jílovská za cenu ve výši 350,00 Kč/m2. Uvedené pozemky byly 
stávajícím vlastníkům vydány rozsudkem okresního soudu o určení právního vztahu na základě uplatněných 
restitučních nároků. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace 
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Jedná se o výkup pozemků v k.ú. Chrochvice:
p.č. 341/2 o vým. 51 m2 ost. plocha – ost. komunikace
p.č. 342/3 o vým. 111 m2 ost. plocha – ost. komunikace
p.č. 388/3 o vým. 362 m2 ost. plocha – ost. komunikace

Návrh ceny za výkup: dle návrhu spoluvlastníků - 350,00 Kč/m2
Cena pozemků dle „Zásad“ - III. cenové pásmo - 500,-Kč/m2 – pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, 
nikoliv však stavbami pro bydlení.

Účel: narovnání majetkoprávního nesouladu – pozemek pod stavbou komunikace

Vlastníci pozemků:
******
******
******
******
******
******
******
******
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 



Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: mk chr km an.pdf Komentář:          

Příloha: mk chr nab an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:25 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 08

Název:
Prodej pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb – revokace, záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje

revokaci usnesení ZM 17 01 04 01 ze dne 26.1.2017 týkající se prodeje pozemku p. č. 75/1 o výměře 1686 m2

k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu nových skutečností a 

zveřejňuje

záměr města prodat části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměrách dle GP, který bude 
vyhotoven. 

Stanovisko RM:
Rada města schválila dne 28.3.2017 revokaci usnesení RM a ZM týkající se prodeje pozemku p. č. 75/1 k. ú. 
Prostř. Žleb, dále projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usn. RM 17 06 37 13 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 75/1v k. ú. Prostřední Žleb o 
výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- evidována žádost o prodej pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb na zahradu; 

- usnesením č. ZM 17 01 04 01 ze dne 26.1.2017 byl zveřejněn záměr města prodat pozemek p. č. 75/1 k. 
ú. Prostřední Žleb;

- po zveřejnění záměru obdržel OMH ke stávající žádosti novou žádost na odprodej částí pozemku p. č. 
75/1 v k. ú. Prostřední Žleb, kde se žadatelé vzájemně dohodli na odprodeji a následném rozdělení 
pozemku, dle stávajícího užívání; 

- místním šetřením bylo zjištěno, že ve spodní části pozemku vede cesta, která není zakreslena v 
katastrální mapě a je užívána Lesy ČR; 

- OMH zajistí vyhotovení GP, dle skutečného využívání a následně OMH vstoupí do jednání s Lesy ČR.

RM záměr - usn. č. RM 16 21 37 07 ze dne 6.12.2016 
ZM záměr - usn. č. ZM 17 01 04 01 ze dne 26.1.2017

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemku parcely č. 75/1 v k. ú. Prostřední 
Žleb na zahradu a přístup k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelů.

Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 
6 odst.1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí 
zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití 
zóny v rozporu. Upozorňujeme, že na pozemku se nachází Útvar povrchových vod tekoucích. S prodejem za 
účelem zahrady souhlasíme.

Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: 
individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským 
hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, 
veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace 
(přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny formy zeleně, nezbytná 
technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, 
Nepřípustné: 
ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15.

Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti ZN – zeleň 
nezastavitelných soukromých zahrad.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 75/1 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 
1686 m2 za účelem užívání zahrady a zajištění přístupu k nemovitosti z veřejné komunikace.



OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je svažitý, přístupný z komunikace a s pozemkem 
žadatele tvoří funkční celek. Spodní částí pozemku vede cesta, která není zakreslena v katastru nemovitostí a 
je užívána Lesy ČR jako spojnice pozemků v jejich vlastnictví. V případě schválení prodeje a po vyhotovení 
GP, vstoupí OMH do jednání s Lesy ČR. S prodejem pozemku souhlasíme.

Jedná se o pozemek p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 1686 m2.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada k domu - 200,00 Kč/m2.

Účel dle žádosti: zahrady

Žadatelé: 
******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: zadost 75_1_109 - 
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:39 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 09

Název:
Prodej pozemků p.č. 672/1, 672/2 a části p.č. 673/2 v k.ú. Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a
schvaluje

prodej pozemků p.č. 672/1 o výměře 306 m2, p.č. 672/2 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 673/2 (dle GP č. 
2515-206/2016 se jedná o p.č. 673/5 o výmře 185 m2), vše v k.ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 343.620,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 14.03.2017 usnesením č. RM 17 05 37 12 doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 672/1 o 
výměře 306 m2, p.č. 672/2 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 673/2 (dle GP č. 2515-206/2016 se jedná o 
p.č. 673/5 o výmře 185 m2), vše v k.ú. Děčín, vč. staveb na nich stojících, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 343.620,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 343 620,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Usnesením č. ZM 16 06 06 08 ze dne 30.06.2016 byl zveřejněn záměr města prodat pozemky p.č. 672/1, 
672/2 a část p.č. 673/2 v k.ú. Děčín 
- Pozemky p.č. 672/1 a 672/2 k.ú. Děčín, vč. objektů na nich stojících, byly převedeny v roce 2013 kupní 
smlouvou z vlastnictví Technických služeb Děčín v likvidaci za cenu 227.710,00 Kč 
- Dle platného územního plánu města Děčín jsou pozemky vhodné pro výstavbu RD 
- V souladu se Zásadami uskutečnil OMH dohadovací řízení s výchozí kupní cenou 343.620,00 Kč 
- Dohadovacího řízení se zúčastnil pouze jeden zájemce, který potvrdil zájem o nemovitosti za výchozí kupní 
cenu – viz příloha Zápis z dohadovacího řízení 
- Na základě toho předkládá OMH do jednání RM a ZM návrh na schválení prodeje pozemků pro vybraného 
kupujícího 

- Záměr č. RM 16 10 37 18 ze dne 24.05.2016 - A 
- Záměr č. ZM 16 06 06 08 ze dne 30.06.2016 - A 

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej: 
dle Zásad: tj. I. pásmo - 2300,- Kč x koef. 0,3 (bydlení – výstavba RD s max. 2 bytovými jednotkami) = 690,00 
Kč/m2 
při celkové výměře 498 m2 = 343.620,00 Kč, vč. staveb (vzhledem k tomu, že stavby opakovaně vyhořely, 
jsou vhodné pouze pro demolici) 

Žadatel o prodej: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města 



Vyjádření:

OSU OSC OŽP OR OMH OKD          
A-pozn. A-pozn. N-pozn. A A-pozn. A-pozn.          

Vysvětlivky:
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemků za účelem výstavby RD. 
Předmětné pozemky se nacházejí v zastavěném území a jsou součástí zóny BM - RD městského typu, 
Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. 

Poznámka OSC: souhlasí s prodejem pozemků. Upozorňuje na skutečnost, že obslužnost musí být zajištěna 
přímo z místní komunikace ul. U Střelnice, nikoliv přes účelovou komunikaci na p.p.č. 737/5 k.ú. Děčín. (Ta je 
navržena a odsouhlasena pouze pro přístup k novostavbě jednoho RD na p.p.č. 736/1 k.ú. Děčín). 

Poznámka OŽP: nesouhlasí s prodejem. Předmětné pozemkové parcely souvisí s veřejným městským 
parkem „Kvádrberg“, původně sloužily jako zázemí k údržbě a měly by být opět k městskému parku přičleněny 
a zkulturněny. 

Poznámka OR: v lokalitě nemá žádný záměr. S prodejem pozemků souhlasí. 

Poznámka OMH: v návaznosti na stanovisko OKD zajistil OMH vyhotovení geometrického plánu, kterým byla 
oddělena část pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Děčín, na které je umístěna trasa kanalizační přípojky k objektu RD 
na p.č. 736/1 k.ú. Děčín, stávající příjezdová cesta k tomuto RD a bude sloužit při případném prodloužení 
trasy veřejného osvětlení). Tato část pozemku (v GP označena jako p.č. 673/2 k.ú. Děčín) zůstane nadále ve 
vlastnictví města Děčín. 

Poznámka OKD: pozemek p.č. 673/2 k.ú. Děčín hraničí s místní komunikací, ul. U Střelnice. Na hranici 
pozemku s MK ul. U Střelnice je vedena trasa a sloup veřejného osvětlení. Dále pak přes pozemek je vedena 
trasa vodovodního řadu. Při prodeji je nutné upřesnit hranice pozemku p.č. 673/2 k.ú. Děčín a případně oddělit 
část, na které se nachází stavba místní komunikace a zatížit pozemek věcným břemenem pro stávající 
veřejné osvětlení. Nemá námitek k prodeji.

Příloha: AN_27_04_prilohy_Kvadr
berk.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:42 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:40 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 10

Název:
Pozemky v k.ú. Podmokly – revokace, výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města návrh na revokaci usnesení ZM a výkup pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje

1/ revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 06 06 28 ze dne 30.06.2016, týkající se nabytí pozemku 
p.č. 1271/3 k.ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových skutečností a 
2/ výkup částí pozemků p.č. 1271/2, p.č. 1271/3 a p.č. 1271/4, dle GP č. 3946-127/2016 se jedná o pozemek 
p.č. 1271/45 o výměře 187 m2, pozemek p.č. 1271/48 o výměře 265 m2 a pozemek p.č. 1271/49 o výměře 
411 m2) vše v k.ú. Podmokly z majetku společnosti Centrum Pivovar a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 
11000 Praha za cenu 3,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení RM, ZM a výkup pozemků v k.ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 17 07 37 14 ze dne 11.04.2017 schválila revokaci usnesení rady města č. RM 16 11 37 44 ze dne 
7.6.2016, týkající se nabytí pozemku p.č. 1271/3 k.ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových skutečností a 
doporučila zastupitelstvu města schválit: 1/ revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 06 06 28 ze dne 
30.06.2016, týkající se nabytí pozemku p.č. 1271/3 k.ú. Podmokly, v plném znění z důvodu nových 
skutečností a 2/ výkup částí pozemků p.č. 1271/2, p.č. 1271/3 a p.č. 1271/4, dle GP č. 3946-127/2016 se 
jedná o pozemek p.č. 1271/45 o výměře 187 m2, pozemek p.č. 1271/48 o výměře 265 m2 a pozemek p.č. 
1271/49 o výměře 411 m2) vše v k.ú. Podmokly z majetku společnosti Centrum Pivovar a.s., Na Florenci 
2116/15, Nové Město, 11000 Praha za cenu 3,00 Kč. 

Cena: 3,00
Návrh postupu: OMH doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- zastupitelstvo města dne 26.11.2015 usnesením č. ZM 15 09 04 08 schválilo převod staveb do majetku 
města za cenu 1,00 Kč 
- okružní křižovatka, úprava Revolučního náměstí, úprava křižovatky Ruská x Podmokelská, přechodový 
ostrůvek v ul. Slovanská 
-zastupitelstvo města usnesením č. ZM 16 06 06 28 ze dne 30.06.2016 schválilo nabytí pozemku p.č. 1271/3 
k.ú. Podmokly do majetku města formou daru 
-v návaznosti na tato usnesení probíhala další jednání ve věci uzavření smluv včetně vyhotovování 
geometrického zaměření staveb komunikací 
-geometrickým zaměřením bylo zjištěno, že je nutné spolu s objekty staveb získat do majetku i příslušné části 
pozemků, které dosud nebyly řešeny – viz návrh na usnesení 
-následně obdržel OMH dopis vlastníka Centrum Pivovar Děčín a.s. s návrhem na převod zastavěných 
pozemků společně se stavbami komunikací za 1,00 Kč za každý pozemek, tj. 3,00 Kč za pozemky pod 
stavbami 
-pro dořešení majetkoprávního vztahu je nutné revokovat příslušná usnesení orgánů města a schválit výkup 
pozemků, následně bude možné uzavřít kupní smlouvu mezi městem Děčína vlastníkem staveb a pozemků 

OMH řeší převod vybudovaných staveb do majetku statutárního města Děčín a v této souvislosti bylo zjištěno, 
že části pozemků p.č. 1271/2, 1271/3, 1271/4 k.ú. Podmokly, na kterých je vybudovaná okružní křižovatka 
nejsou v majetku města. 

V návaznosti na předcházející jednání byl vyhotoven geometrický plán pro vyznačení stavby okružní 
křižovatky a zejména pro vyznačení oddělení pozemků – viz příloha. 

Pozemek p.č. 1271/3 k.ú. Podmokly byl ve vlastnictví jiného vlastníka a pro převod staveb na město Děčín 
bylo nutné získání pozemku od SŽDC do vlastnictví společnosti. 

Společnost získala pozemek kupní smlouvou ze dne 4.2.2016, ostatní pozemky byly již ve vlastnictví 
společnosti. Geometrickým plánem byly odděleny pouze pozemky pod stavbou okružní křižovatky. V této 
souvislosti je nyní možné dokončit majetkoprávní vztah ke stavbám a pozemkům. 

Pozemky p.č. 1271/2 a 1271/4 k.ú. Podmokly jsou nyní zatíženy zástavním právem a společnost již jedná o 
zrušení zástavního práva k požadovaným částem pozemků tak, aby mohl být převod uskutečněn. 

Vyjádření:

Příloha: pivovar_pril_an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:43 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:31 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 11

Název:
Pozemky v k.ú. Bělá u Děčína – věcné břemeno

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Bělá u Děčína a
rozhodlo

zatížit části pozemků p.č. 393/24 a p.č. 393/33 vše v k.ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, 
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba Inženýrské sítě pro 
RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul. – I.etapa – vodovodní řad V 1-1, V 1-2) včetně příslušenství a práva vstupu a 
vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro 
budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 17 07 37 
15 ze dne 11.04.2017 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout zatížit části pozemků p.č. 393/24 a p.č. 
393/33 vše v k.ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 
vodárenského zařízení (vodovodní řad – stavba Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul. – I.etapa 
– vodovodní řad V 1-1, V 1-2) včetně příslušenství a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za 
účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce těchto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka 
zařízení, bezúplatně. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
-Statutární město Děčín vybudovalo vodovodní řad v rámci stavby Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, 
Sněžnická ul. – I.etapa – vodovodní řad V 1-1, V 1-2; 
-V souvislosti s řešením převodu dokončené stavby do majetku SVS a.s. je jednou z podmínek zajištění 
věcného břemene – viz návrh na usnesení 
-Vzhledem k tomu, že stavbu budovalo město a úhradu za VB by hradilo rovněž město, je navrženo zřízení 
VB bezúplatně 

Statutární město Děčín realizovalo stavbu „Inženýrské sítě pro RD, Děčín-Čechy, Sněžnická ul. – I.etapa – 
vodovodní řad V 1-1, V 1-2“. Odbor rozvoje požádal OMH o dořešení majetkoprávního vztahu – převod 
dokončeného díla do majetku SVS a.s. Dle podmínek SVS a.s. je nejprve nutné zajistit zatížení pozemků 
věcným břemenem a teprve následně bude ze strany SVS a.s. připravena smluvní dokumentace k převodu 
dokončené stavby. 

V této souvislosti zajistil OMH vyhotovení GP pro vyznačení VB – vodovodní řad na p.č. 393/24 a 393/33 k.ú. 
Bělá u Děčína. Stavbou byly dotčeny pozemky v majetku města, a to v celkovém rozsahu cca 142 m2. 

Účel: majetkoprávní vypořádání – převod stavby včetně VB 

Předpokládaný rozsah: dle GP 142 m2 

Předběžná cena: - Bezúplatně – investor statutární město Děčín 

Budoucí oprávněný: vlastník zařízení – SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice 

Pohledávky a závazky vůči městu: 0 

Vyjádření:

Příloha: svs_pril_an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 18.4.2017 10:44 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 19.4.2017 08:30 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017 ZM 17 04 08 12

Název:
Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje

částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 03 07 11 ze dne 30. 3. 2017 týkající se prodeje 
části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. Děčín-Staré Město ve smyslu změny označení kupujícího, a to z původního 
textu „do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. 
Oblouková, Děčín III“ nově na text „pro Společenství vlastníků jednotek domu Oblouková 296, 297, 298, 299, 
Děčín III, IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín“, z důvodu 
žádosti kupujícího o prodej pozemku za účelem výkonu vlastnických práv.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 25. 4. 2017 návrh na částečnou revokaci usnesení a 
usnesením č. RM 17 08 37 21 schválila částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 17 05 37 13 ze dne 
14. 3. 2017 týkající se prodeje části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. Děčín-Staré Město ve smyslu změny označení 
kupujícího, a to z původního textu „do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 
296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III“ nově na text „pro Společenství vlastníků jednotek domu 
Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 
405 02 Děčín“, z důvodu žádosti kupujícího o prodej pozemku za účelem výkonu vlastnických práv a 
doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 03 07 11 
ze dne 30. 3. 2017 týkající se prodeje části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. Děčín-Staré Město ve smyslu změny 
označení kupujícího, a to z původního textu „do podílového spoluvlastnictví pro vlastníky bytových jednotek 
domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III“ nově na text „pro Společenství vlastníků jednotek 
domu Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré 
Město, 405 02 Děčín“, z důvodu žádosti kupujícího o prodej pozemku za účelem výkonu vlastnických práv. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit částečnou revokaci usnesení



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- usnesením č. ZM 17 03 07 11 ze dne 30. 3. 2017 byl schválen prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín 
pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. Oblouková, Děčín III“;

- kupující následně požádal o změnu označení kupujícího nově na Společenství vlastníků jednotek domu 
Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO 22774769, se sídlem Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 
405 02 Děčín“ z důvodu koupě pozemku za účelem výkonu vlastnických práv k domu;

- předmětná část pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město bude využita pro rekonstrukci stávajícího 
přístupu do technických prostor bytového domu ve vlastnictví žadatele, tj. k výkonu vlastnických práv;

- revokací příslušných usnesení RM a ZM bude, s ohledem na počet vlastníků bytových jednotek, 
zjednodušen proces uzavření kupní smlouvy – konzultováno s katastrálním úřadem.

OMH eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 604/5, dle GP č. 875-3/2017 nově ozn. jako p.p.č. 604/7 o 
vým. 10 m2, v k.ú. Děčín – Staré Město. Usnesením č. ZM 17 03 07 11 ze dne 30. 3. 2017 byl schválen prodej 
části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 296, 297, 298 a 299, ul. 
Oblouková, Děčín III, za cenu 9 000,- Kč + 226,028 Kč za úhradu nákladů na revitalizaci předmětné části 
pozemku + ostatní náklady, s podmínkou zřízení věcného břemene práva stezky na pozemku p.č. 604/5 pro 
vlastníky části pozemku nově ozn. jako p.p.č. 604/7 v rozsahu dle GP č. 875-3/2017, za cenu dle „Zásad“.

S ohledem na plánovanou rekonstrukci stávajícího přístupu k nemovitosti a výstavbu plynové kotelny v 
suterénu (technické podlaží) objektu, kupující následně požádal o změnu označení kupujícího nově na 
Společenství vlastníků jednotek domu Oblouková 296, 297, 298, 299, Děčín III, IČO 22774769, se sídlem 
Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín“ z důvodu koupě pozemku za účelem výkonu 
vlastnických práv k domu.

Revokací příslušných usnesení RM a ZM bude, s ohledem na počet vlastníků bytových jednotek, zjednodušen 
proces uzavření kupní smlouvy – konzultováno s katastrálním úřadem.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 604/5 v k.ú. Děčín – Staré Město o vým. 10 m2 a zřízení věcného 
břemene – služebnost stezky, vše dle GP č. 875-3/2017.

Cena pozemku:
1. prodej dle „Zásad“ - II. pásmo 1 000,- Kč/m2 - ost. účely (koef. 0,9) tj. 9.000,00 Kč
2. zřízení věcného břemene – dle „Zásad“ – 10.000,00 Kč + DPH
3. úhrada nákladů na revitalizaci předmětné části pozemku – 226,028 Kč vč. DPH

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: rekonstrukce stávajícího přístupu k nemovitosti

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu, Oblouková 296/83, Děčín III

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: svj km an.pdf Komentář:          

Příloha: svj zadost an.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová 25.4.2017 14:00 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 25.4.2017 14:56 podepsáno
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