
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 01

Název:
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 26.09.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 26.09.2017.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: Doporučuje se vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 26.09.2017.

Vyjádření:

Příloha:
Zapis z 
jednani_3_2017_anonymi
zovany.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 13.10.2017 14:01 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Marie Blažková PRIM 14.10.2017 08:54 
podepsáno



Osadní výbor Dolní Žleb 

Zápis č. 3/2017 z veřejného jednání Osadního výboru Dolní Žleb, dne 26.9.2017 v 18:00 hodin 

v restauraci Dolní Grund. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 1) Zahájení 

  2) Revize Katastru nemovitostí v KÚ Dolní Žleb 

  3) Oprava komunikace a prostranství u kostela  

  4) Průběžné výspravy vnitřních komunikací v obci  

  5) Svoz tříděného odpadu 

  6) Fungování SMS v rámci obce 

  7) Parkování a kempování v obci 

  8) Diskuze, dotazy, ostatní požadavky 

          

K bodu 1) 

Zahájení jednání provedl předseda Osadního výboru pan Aleš Suchopárek. Jednání byli přítomni 

všichni členové Osadního výboru. Osadní výbor je usnášeníschopný.  

Jako host se jednání účastnila dále 14 obyvatel Dolního Žlebu. 

 

K bodu 2) 

seznámila přítomné s důvody revize Katastru nemovitostí, která proběhla 

v Katastrálním území Dolní Žleb na jaře t.r. Zároveň byly poskytnuty informace jak postupovat 

v případě, kdy dojde ze strany KN ke zjištění rozporu mezi fyzickým stavem a údaji zanesenými v KN. 

V rámci následné diskuze byly zmíněny mmj. pojmy, jako slučování parcel a možnosti zamítnutí 

těchto návrhů, vyhotovení geometrických plánů změny budovy, pasportu nemovitosti, atp. Současně 

byli obyvatelé seznámeni s rámcovým ceníkem za jednotlivé úkony Geodetické kanceláře a byla 

nabídnuta pomoc při řešení nápravy problémů ve vztahu ke Katastru nemovitostí. 

K bodu 3) 

Stěžejním bodem programu jednání Osadního výboru bylo seznámení občanů s plánovanou opravou 

komunikace, výstavbou opěrné zdi a opravou přilehlých prostor mezi kostelem a bývalou požární 

zbrojnicí. V době jednání OSV nebyl znám vítěz veřejné soutěže, ani přesný termín započetí realizace 

díla. Dle dostupných informací by realizace díla měla proběhnout ve IV.Q t.r., pokud možno do 

začátku zimy. 

Účastníci jednání OSV byli seznámeni se základním obsahem projektové dokumentace, aby získali 

alespoň rámcovou představu o výsledném stavu po realizaci díla. V souvislosti s uvedeným a 

následnou diskuzí byla zmíněna nutnost na zajištění obslužnosti pro IZS, svoz komunálního odpadu a 

Českou poštu. Možnost náhradní trasy skrz viadukt u „zastávky“ není využitelná pro záchranku, 

hasiče ani svoz komunálního odpadu z důvodu nedostatečného profilu tohoto viaduktu. Je tedy 

nezbytné zajistit dostupnost pro tyto složky i v průběhu provádění díla. 



Občané byli opakovaně upozorněni na nutnost předzásobení se, a to zejména otopem a případně 

materiálem většího objemu, jehož doprava nebude pravděpodobně možná náhradní trasou 

v průběhu provádění díla. 

K bodu 4)  

V oblasti údržby a výsprav vnitřních, zejména panelových komunikací v obci nebylo dosaženo 

žádného pokroku. Prakticky žádný z požadavků uvedených v bodu 2), zápisu č. 1/2017 z jednání 

Osadního výboru nebyl splněn. Dle posledních informací byl vznesen požadavek na posílení rozpočtu 

pro opravy místních komunikací v roce 2017 a od konce září mělo být zahájeno alespoň dílčí plnění 

některých požadavků z výše uvedeného zápisu. Doposud se tak ale nestalo. 

Smutné je konstatování, že poslední, alespoň letmé výspravy výtluků byly provedeny naposledy na 

podzim roku 2015! Od té doby se stav komunikací jen trvale zhoršuje. 

K bodu 5)  

Osadní výbor se opakovaně zabýval stížnostmi místních obyvatel na nepravidelné, či neúplné 

vyvážení tříděného odpadu z míst určených pro jeho ukládání. Na základě dotazu vzneseného na 

Odbor komunikací a dopravy bylo zjištěno, že pravidelným termínem pro odvoz tříděného odpadu je 

každé pondělí. 

Po dohodě s pracovníkem SMS je nyní prováděna průběžná kontrola a případné nedostatky hlášeny 

buď některému z členů Osadního výboru, nebo přímo na Odbor komunikací a dopravy. 

Osobní problémy s nevyvážením směsného komunálního odpadu budou řešeny každým jednotlivým 

dotčeným samostatně přímo na Odbor komunikací a dopravy. 

K bodu 6) 

Občané byli seznámeni s průběžným fungováním a možnostmi SMS v rámci obce, ať už jde o běžnou 

údržbu komunikací a jiných pozemků města, nebo plnění jiných, jednorázových úkolů v roce 2017. 

Dále byli občané vyzváni k podávání návrhů na další působení Střediska městských služeb, zejména 

pro sezonu 2018. Činnost pana v rámci SMS je místními vnímána velmi kladně a obecně 

místní občané podporují možnost jeho dalšího působení ve funkci „cestáře“ i pro další období.  

 

K bodu 7) 

Jedním z nejpalčivějších problémů městské části Dolní Žleb je stále narůstající objem cestovního 

ruchu, resp. důsledky pro místní občany, které s tím přímo souvisí. V období hlavní turistické sezony, 

především od začátku června do konce září, je o víkendech nejenom centrum obce doslova ucpáno 

automobily, které brání normálnímu průjezdu osobních automobilů, složkám IZS, ale i běžnému 

pohybu osob. Centrum obce se tak běžně stává místem kempování uprostřed vozovky a konfliktů 

s místními občany, kterým se pochopitelně jednání těchto osob příliš nezamlouvá. 

V návaznosti na plánovanou opravu centra obce – prostranství mezi kostelem a bývalou požární 

zbrojnicí – bychom velmi rádi ve spolupráci s Magistrátem a Městskou policií zavedli do této oblasti 

určitý řád. Smyslem naší snahy není omezení cestovního ruchu, ale nabídnutí alternativních řešení 

pro turisty, a to jak v rámci parkování, tak další infrastruktury a sociálního zázemí. 

Tato otázka bude předmětem dalšího samostatného jednání Osadního výboru, s návrhy možných 

řešení pro další turistickou sezonu v roce 2018. 

 



 

K bodu 8) 

V rámci následné diskuze nad jednotlivými body jednání byly občany Dolního Žlebu vzneseny tyto 

požadavky: 

- navýšení počtu nádob na tříděný odpad + zajištění nádob na komunální odpad v centru obce pro 

turisty, kteří tento odkládají do blízkosti nádob na odpad tříděný 

- SMS, zařadit do pravidelné údržby levou část hřbitova (vlevo od schodů vedoucích hřbitovem) 

- SMS, provést v roce 2018 nátěr zábradlí podél panelové cesty od rozcestí u č.p. 48 až po č.p. 44 

- zajistit opravu zborceného schodiště od železniční stanice Dolní Žleb směrem k cyklostezce. Jedná se 

cca o 8 – 10 pískovcových schodů. Pravděpodobně se jedná o pozemek v majetku SŽDC. Pokud tomu 

tak je, vznést prostřednictvím Magistrátu požadavek na opravu schodiště. 

 

 

V Dolním Žlebu, 29. 09. 2017 

 

Zapsal:  Aleš Suchopárek, v.r. 

 Předseda Osadního výboru Dolní Žleb 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 02

Název:
Zápis č. 7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č.7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_7_2017_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.10.2017 09:54 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:19 
podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 03

Název:
Zápis z 28. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.10.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 28. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.10.2017.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 28. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 05.10.2017

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_28_171005
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 13.10.2017 14:02 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 17.10.2017 07:34 
podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 04-05

Název:
Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 08 03 04

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017

Návrh usnesení:

ZM 17 08 03 05

Zastupitelstvo města
rozhodlo

respektovat obsah mandátní smlouvy se Sportovním klubem Děčín v plném rozsahu až do rozhodnutí 
Krajského soudu.

Stanovisko RM:

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



Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor na 7. zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2017navrhoval usnesení č. ZM 17 07 06 19, 
které nebylo schváleno a poté ani zápis z 27. zasedání kontrolního výboru nebyl vzat na vědomí. Z tohoto 
důvodu se na 28. zasedání kontrolního výboru dne 5.10.2017 rozhodlo předložit usnesení znovu a to ve dvou 
samostatných bodech, přičemž jeden bod tj. zápis se navrhuje vzít na vědomí a o druhém bodu, který se týká 
respektování obsahu mandátní smlouvy, se navrhuje rozhodnout tak, jak je uvedeno v usnesení. 
Viz příloha – Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_27_170907
_anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 13.10.2017 14:02 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 17.10.2017 07:34 
podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 06

Název:
Žádost paní ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení 
nájmu bytu a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 581.603,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
58.160,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 žádost paní ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 17 17 
35 05 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 581.603,00 
Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 58.160,00 Kč. 

Cena: 581 603,00
Návrh postupu: RM dopočuje snížit na 10%



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha): 

Žadatelka (dlužník): ******, trvale bytem ******, ******
Jistina celkem: 40.560,00 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 581.603,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 09/2002.

Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni 20.09.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné za byt v 
ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové výši 13.647,40 Kč. 

Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
OE doporučuje prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 581.603,00 Kč na 
částku 58.160,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou 
nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku.

Uvedený dluh je vymáhán i vůči bývalému manželovi paní ******, neboť dle platebního rozkazu byli povinni 
uhradit dluh společně a nerozdílně. Vzhledem k tomu, že pan ****** o prominutí nežádá a navíc je dlužníkem 
města na jiném druhu pohledávek, bude v případě schválení částečného prominutí poplatku z prodlení podán 
návrh na částečné zastavení exekuce pouze vůči žadatelce paní ******.

Vyjádření:

Příloha: priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha - žádost

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 11.10.2017 16:52 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:20 
podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAOISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 549

Došlo: 22.09.2017 v 08:59:36 
Č.j.: MDC/88991/2017
Č.ilop.: RR814822238CY
Lisiů: 1 Příloh: 0
Druh: písemně____________

Odbor

"TpřáiT

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín

i

■ II II I I I ■■■■li ■lilii IIIB IIBI BII
i MDC43017292

Věc: Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Vážení,
l

obracím se na Vás se žádostí o citlivé posouzení mé žádosti o prominutí poplatku z prodlení v částce 
588.187,-Kč. Váš nárok vznikl tím, že jsem byla osobou bez jakéhokoliv příjmu a tudíž jsem nemohla a 
neplatila řádně nájemné z bytu. Před rokem zemřel můj otec po epileptickém záchvatu. Tento 
zdravotní problém jsem po něm „zdědila". Vzhledem k tomuto zdravotnímu problému jsem 
znevýhodněna při hledání zaměstnání. Vstupní zdravotní prohlídka k novému zaměstnavateli je pro 
mne nepřekonatelnou překážkou. Naposledy se nade mnou slitovala lékařka, která napsala do 
lékařské zprávy, že jsem způsobilá práce u vstřikolisu (lis na umělou hmotu). Je mi známo, že bych 
neměla pracovat ve směnném provozu ale dluhy mne tak tíží, že riziko, které neunesl můj otec 
podstupuji. V dědickém řízení po něm jsem zdědila id. 1/6 nemovitosti, což je problematické prodat. 
Kdo si koupí problémy se spoluvlastnictvím spojené? Nicméně mé setře se to podařilo a já jsem 
oslovila kupujícího s tím, že bych mu ráda prodala svůj díl. Přistoupil na můj návrh s řadou podmínek, 
které jsem přijala v zájmu řešení své situace. Následně mi poskytl část finančních prostředků, ze 
kterých jsem 'přednbstriě vyrovnala veškeré závazky vůči Vašemu městu. Pravdob také je, že mám 
ještě více věřitelů u kterých potřebuji svoje dluhy vyrovnat. Poplatek z prodlení, v částce 588.187,-Kč 
mi však bere veškeré naděje. Měla jsem představu určité částky, která mi po vyrovnání zbyde, pro 
případ ztráty zaměstnání z důvodu zhoršení zdravotního stavu a placení léků. Prosím Vás tedy o 
vyhovění této mé žádostí o prominutí uvedeného poplatku. Samozřejmě souhlasím stím, aby byly 
vyžádány údaje od Úřadu práce v Děčíně a zařazení do seznamu uchazečů o práci.

I

Přeji Vám pevné zdraví, děkuji za Váš čas, který jste věnovali mé žádosti a jsem s pozdravem

Příloha: lékařská zpráva

V Liberci dne 19. září 2017

Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 07

Název:
Návrh na schválení soudního smíru s panem ****** 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na schválení soudního smíru s panem ****** a 
 

schvaluje

přistoupení na navrhovaný smír s panem ******, trvale bytem ******, ****** ve sporu o zaplacení dlužného 
nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. ******, ****** v částce 17.360 Kč s přísl., spočívající v 
tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze stran nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na schválení soudního smíru s panem ****** a usnesením č. 
RM 17 17 35 03 doporučila zastupitelstvu města přistoupit na navrhovaný smír s panem ******, trvale bytem 
******, ****** ve sporu o zaplacení dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. Loubská 
čp. 80, Děčín v částce 17.360 Kč s přísl., spočívající v tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze stran 
nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.

Cena: 17 360,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit smír



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá k projednání orgánům města návrh právního zástupce města na uzavření smíru 
s panem ******, trvale bytem ******, ****** (dále jen „dlužník“).

Právní zástupce města převzal od bývalého právního zástupce správce bytového fondu OSBD Děčín spor, v 
němž se město domáhalo zaplacení dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. ******, 
****** původně v částce 71.349 Kč s přísl. bývalými manžely ****** a ****** ******. 

Z popisu dosavadního průběhu kauzy, zpracovaného právním zástupcem města (podrobný popis - viz příloha 
č. 1) vyplývá, že poprvé Okresní soud v Děčíně rozsudkem ze dne 28.06.2000 rozhodl tak, že ****** a ****** 
jsou povinni dlužnou částku uhradit společně. Proti rozsudku se oba manželé odvolali a každý z nich uvedl 
jako důvod, že byt neužíval, neboť ho opustil jako první. Krajský soud zrušil rozsudek okresního soudu s tím, 
že se má zabývat tím, který z manželů jako první opustil společný byt a kdo bude platit dluh městu.

Při druhém rozhodování vyšel okresní soud z toho, že paní ****** opustila byt jako první a uložil dluh zaplatit 
pouze panu ******, který se opět proti rozsudku odvolal.

V této věci již bylo celkem čtyřikrát okresním soudem rozhodnuto o povinnosti uhradit dluh, krajský soudem 
však vždy byl rozsudek okresního soudu zrušen s tím, že nebylo prokázáno, kdo opustil byt jako první. Proti 
paní ****** již nelze nárok uplatňovat, neboť proti ní již byla žaloba dvakrát zamítnuta. 

V současné době je předmětem celého sporu již jen částka 17.360 Kč s poplatkem z prodlení (ke dni 
20.09.2017 činí 279.385 Kč). V průběhu sporu došlo bývalým právním zástupcem města k částečnému 
zpětvzetí žaloby (mj. z důvodu, že uznání dluhu, které žalovaný v minulosti učinil, jen částečně pokrývalo 
dlužnou částku). 

Okresní soud v Děčíně vyzval dne 29.06.2017 zástupce obou stran, aby zvážili před vlastním jednáním ve 
věci, s ohledem na náklady řízení další procesní ekonomii sporu, okolnost smírného uzavření věci (příloha č. 
2). 

Právní zástupkyně žalovaného původně nabízela smírné řešení spočívající v tom, že město vezme žalobu 
zpět a uhradí žalovanému náklady řízení v částce 42.000 Kč. Nyní nabízí smír takový, že město vezme 
žalobu zpět a žádná ze stran nebude nikomu hradit náklady řízení.

Za závěru stanoviska právního zástupce vyplývá následující:
Pravděpodobnější variantou je, že žalovaný ****** prokáže, že se z městského bytu odstěhoval jako první. V 
takovém případě pak bude město povinno uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení nejméně ve výši 
52.000 Kč. Nevylučuje však variantu, že soud žalovanému neuvěří a uloží následně dlužnou částku uhradit.
Právní zástupce proto požádal o sdělení, zda je město ochotno přistoupit na navrhovaný smír. Z důvodu 
nutnosti projednání návrhu na uzavření smíru v orgánech města bylo požádáno o odročení jednání soudu 
nařízeného na den 18.10.2017. 

OE doporučuje s ohledem na dosavadní vývoj sporu a pravděpodobnost, že město spor nevyhraje, schválit 
navrhovaný smír.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_stanoviskoPZ_a
nonym.pdf Komentář: Příloha č. 1 - Stanovisko práv. 

zástupce

Příloha: Priloha2_soud_vyzva_an
onym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Výzva soudu



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 12.10.2017 13:21 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:21 
podepsáno



Příloha č. 1







Příloha č. 2



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 08

Název:
Žádost manželů ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** oba trvale bytem ****** o uzavření dohody o uznání 
dluhu a povolení splátek a 

schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s manželi v celkové výši 
15.021,00 Kč v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 27. 6. 2017 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek a usnesením č. RM 17 12 37 02 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání 
dluhu a povolení splátek s manželi ****** v celkové výši 15.021,00 Kč v předloženém znění.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23. 8. 2016 požádali nájemci městského bytu odbor místního 
hospodářství o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Žadatelé: ****** dlužná částka se skládá z nedoplatku nájmu a služeb v částce 14.751,57 Kč a úroku z 
prodlení v částce 269,42 Kč.

Vyjádření:

Příloha d
ohoda_ZM_anonym.pdf Komentář:          

Příloha: zadost_anonym.p Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 18.10.2017 06:33 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:59 
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 statutárního města Děčín 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
pan a paní   

 (dále jen „dlužníci“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dlužníci dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody: 
 

Nájem a platby za služby spojené s užíváním bytu   
ve výši                    14.751,57 Kč         
úrok z prodlení ve výši                            269,42 Kč 
celkem částku                   15.021,00 Kč        
 

2. Částku 15.021 Kč, slovy: patnáct tisíc dvacet jedna koruna česká, uznávají dlužníci co 
do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a zavazují se jej zaplatit v souladu s čl. 
II. této dohody.  

 
 

II. 
 

1. Dlužníci se zavazují uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 15.021 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 500,00 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do 
posledního dne v měsíci následujícím po měsíci ve kterém byla dohoda podepsána. 
 

2. Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú. 4169292/0800, 
pod v.s. 141100404 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
 

3. Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužnících zaplacení úroku 
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužníci se zavazují zaplatit úrok z prodlení do 
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení. 

 
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. 
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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 schválením zastupitelstva města 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 Děčíně dne                      V Děčíně dne  

 
Mgr. Marie Blažková              

        
 

………………………………………..               ………………………………………..                           
          věřitel                                                                           dlužník 

          
                                          





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 09

Název:
Mimořádné dotace - Agentura osobní asistenční služby z.ú. a Valerie Machová 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádosti Agentury osobní asistenční služby z.ú. a Valerie Machové o 
mimořádnou dotaci a

rozhodlo

1. o poskytnutí mimořádných finančních dotací Agentuře osobní asistenční služby z.ú., ve výši 72 000 Kč a 
Valerii Machové, ve výši 80 900 Kč na pokrytí nákladů služeb organizací

2. o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala žádosti Agentury osobní asistenční služby z.ú. a Valerie Machové o mimořádnou 
dotaci a doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí mimořádných finančních dotací Agentuře osobní asistenční 
služby z.ú., ve výši 72 000 Kč a Valerii Machové, ve výši 80 900 Kč na pokrytí nákladů služeb organizací a
o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných dotací v předloženém znění.

Cena: 152 900,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí mimořádných dotací

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel žádost o mimořádnou dotaci od Agentury osobní asistenční 
služby z.ú. (příloha č.1) ve výši 172 400 tis. Kč na úhradu provozních nákladů a Valerie Machové (příloha č.2) 
na pokrytí nákladů Odlehčovací služby ve výši 25 tis. Kč, Domova pro seniory ve výši 150 tis. Kč a Dopravy 
pro seniory ve výši 150 tis. Kč. Žádosti Agentury osobní asistenční služby z.ú. a Valerie Machové byly díky 
formální chybě v letošním roce z dotačního řízení statutárního města Děčín vyřazeny. Agentura osobní 
asistenční služby z.ú. a Valerie Machová jsou zapojeny do procesu KP v Děčíně, kde se aktivně zapojují. Obě 
organizace poskytují pro obyvatele města Děčína kvalitní a potřebné sociální služby. 

Vyjádření:

Příloha: zadost_aoas_anonym.pdf Komentář:          



Příloha: zadost_machova-anonym
.pdf Komentář:          

Příloha: Agentura_os_as_sluzby_
smlouva-anonym.pdf Komentář:          

Příloha: Machová_smlouva-anony
m.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 12.10.2017 15:05 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.10.2017 08:48 
podepsáno
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÉ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. 1746 a násl., zák. čís. 89/2012 Sb 
 
 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 
Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 

 

2) Agentura osobní asistenční služby z.ú., IČ: 26638452, Teplická 26/25, 405 02 Děčín 4,  č. účtu 
dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Evou Zaiptovou, ředitelem 
 

 
 II. Předmět smlouvy 
   

 
1) Poskytnutí peněžní dotace ve výši 72 000 Kč na projekt „Osobní asistence“ z rozpočtu 

statutárního města Děčín, kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 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 mimořádnou dotaci.  

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

3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 72 000 Kč„ na projekt „Osobní 
asistence“ ve lhůtě do 30 dnů od dne uzavření 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 zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na úhradu nájemného a účetních prací na 
dodavatelskou smlouvu. 
 
 

 III. Povinnosti příjemce 
  
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby v projektu podpořeném statutárním 
městem Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním městem 
Děčín začne organizace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále jen „OSV.“ Dále 
bude postupováno dle schválené Výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti 
sociálních věcí a podpory rodiny, 

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu, uvedeném v článku II. této smlouvy,  
c) odpovídá poskytovateli za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí 

k dosažení cíle uvedeného v projektu, 
d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů, vést účetnictví o poskytnuté dotaci 

odděleně pod samostatnou účetní řadou, 
e) 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 



2 

poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených ve Výzvě 
pro předkládání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí 
a podpora rodiny“, 

f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití finančních 
prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platné Výzvy 
pro předkládání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí 
a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna následujícího roku, na který byla poskytnuta 
dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované ve Výzvě pro předkládání žádostí 
v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření smlouvy řídit všemi výzvami, jejichž využití bude nutné podle této 
smlouvy. 

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. následujícího roku 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 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 
zveřejněna. 

2) Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 8 k zajištění dostupnosti 
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poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 05.09.2016, s tím, že finanční 
podpora  na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět 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, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2018. 

4) 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.  

5) 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. 

6) 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 uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž poskytovatel a příjemce obdrží  jedno 
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                    Eva Zaiptová 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÉ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. 1746 a násl., zák. čís. 89/2012 Sb 
 
 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 

č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 
Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou 

 

2) Valerie Machová, IČ:  
č. ú. dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupená Valerií Machovou, majitelkou 
 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
 

1) Poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 80 900 Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, 
kapitoly sociálních věcí a zdravotnictví, 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 mimořádnou dotaci.  

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

3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 50 900 Kč na projekt „Domov pro 
seniory“, 20 000 Kč na projekt „Odlehčovací služby“ a 10 000 Kč na projekt „Doprava pro seniory“ 
ve lhůtě do 30 dnů od dne uzavření 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 zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě projektu „Doprava pro seniory“ budou finanční 
prostředky použity k úhradě mzdových nákladů na řidiče včetně zákonných odvodů.  
 
 

 III. Povinnosti příjemce 
  
 
1) Dotace je poskytována za těchto podmínek: 
 Příjemce dotace: 

a) prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy nečerpá finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, dále jen „ESF“, na sociální služby v projektu podpořeném statutárním 
městem Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním městem 
Děčín začne organizace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále jen „OSV.“ Dále 
bude postupováno dle schválené Výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v oblasti 
sociálních věcí a podpory rodiny, 

b) 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, 

c) odpovídá poskytovateli za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí 
k dosažení cíle uvedeného v projektu, 
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d) je povinen v případě financování projektu z více zdrojů, vést účetnictví o poskytnuté dotaci 
odděleně pod samostatnou účetní řadou, 

e) 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 dle podmínek stanovených ve Výzvě 
pro předkládání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí 
a podpora rodiny“, 

f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

g) je povinen předložit kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití finančních 
prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platné Výzvy 
pro předkládání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí 
a podpora rodiny“ v termínu do 15. ledna následujícího roku, na který byla poskytnuta 
dotace, 

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

j) nesmí použít dotaci na nezpůsobilé náklady definované ve Výzvě pro předkládání žádostí 
v rámci dotačního programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“,  

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

l) je povinen se po uzavření smlouvy řídit všemi výzvami, jejichž využití bude nutné podle této 
smlouvy. 

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. následujícího roku 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 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. 
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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 
zveřejněna. 

2) Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 551 a 552 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 07.09.2015, s tím, 
že finanční podpora  na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 
hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU). 

3) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět 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, 
c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 15.01.2018. 

4) 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.  

5) 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. 

6) 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 uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž poskytovatel a příjemce obdrží  jedno 
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                  Valerie Machová 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 10

Název:
Dotační program Statutárního města Děčín pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor školství a kultury 
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Zastupitelstvo města projednalo návrh Dotačního programu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programu na „ Podporu oblasti sociálních věcí a podporu rodiny 
2018“ a odboru školství a kultury na „Podporu aktivit v oblasti sportu 2018“ a „Podporu aktivit v oblasti kultury 
2018“ a

schvaluje

Dotační program odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství a kultury pro předkládání žádostí o 
účelovou dotaci v rámci dotačních programů na „ Podporu oblasti sociálních věcí a podporu rodiny 2018“ a 
„Podporu aktivit v oblasti sportu 2018“ a „Podporu aktivit v oblasti kultury 2018“ včetně formulářů.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační programu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci programu na „ Podporu oblasti sociálních věcí a podporu 
rodiny 2018“ a odboru školství a kultury na „Podporu aktivit v oblasti sportu 2018“ a „Podporu aktivit v oblasti 
kultury 2018“.
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor školství a kultury doporučuje radě města doporučit 
zastupitelstvu města schválit Dotační program odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství a 
kultury pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu na „ Podporu oblasti sociálních 
věcí a podporu rodiny 2018“ a „Podporu aktivit v oblasti sportu 2018“ a „Podporu aktivit v oblasti kultury 2018“ 
včetně formulářů.
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Statutární město Děčín 
 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNITCVÍ 
Magistrátu města Děčín 

 
Dotační program 

 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2018 

 
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva města Děčín č. xxx ze dne xxx dle § 
10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). 
 
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo 
toto území, kteří mají působnost na území města Děčína. 
 
1. Typy finanční podpory (dotace) 

1) Typ dotace A: Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb 
Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70. 
 
2) Typ dotace B: Dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti 
Aktivity zaměřené na činnosti přispívající k prevenci sociálního vyloučení a k sociálnímu 
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. 
 
3) Typ dotace C: Dotace na podporu rodiny 
Péči o děti v předškolním věku v zařízeních, které slouží jako alternativa předškolních zařízení 
a nejsou školské právnické osoby vyjma dětských skupin. 
 
Příjemcem dotace na podporu rodiny mohou být mateřská a rodičovská centra, centra pro 
rodinu a obdobná zařízení, která se zabývají hlídáním dětí primárně do 3 let věku (žadatelé 
mohou doplňkově nárokovat finanční prostředky i na děti od 3–6 let a to maximálně v řádu 
10% z požadované částky). Žádající organizace musí svoji činnost provozovat minimálně 1 
kalendářní rok. 
 
Hlídacím dnem se rozumí pracovní den. 
 
 



2 
 

2. Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu 

Poskytnutí podpory je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj.  
3. komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2015-2018 a Strategickým plánem 
rozvoje města Děčín 2014-2020. Podpora je směřována k zajištění pomoci při řešení 
nepříznivých sociálních situací prostřednictvím potřebných sociálních služeb a aktivit v sociální 
oblasti poskytovaným obyvatelům města Děčína a blízkého okolí. Dále jde o podporu 
slaďování pracovního a rodinného života. 
 
3. Okruh způsobilých žadatelů  

- spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky 
veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník;  

- církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a 
o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění 
pozdějších předpisů;  

- osoby samostatně výdělečně činné.  
 
4. Forma dotace, předpokládaná výše alokace, stanovení účelu použití prostředků a 
maximální výše dotace 

Neinvestiční dotace na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb nebo činnostmi přispívajícími k prevenci sociálního vyloučení a k sociálnímu 
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a aktivit zaměřených na podporu rodiny. 
 
V případě dotace typu A (Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb) mohou být 
podpořeny registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží Pověření kraje k 
zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb. 
V tomto případě bude finanční podpora z rozpočtu statutárního města Děčín poskytnuta na 
částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním základních činností sociálních služeb a bude přistoupeno k tomuto pověření. 
Podpořeny mohou být i registrované služby, které Pověření kraje nemají, tyto služby budou 
podpořeny v režimu „de minimis“. 
 
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotaci OSV pro rok 2018 je 4 300 tis. Kč. 
(finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2018). 
Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 800 tis. Kč. 
 
5. Spolufinancování z ESF 

V případě, že služba či aktivita podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá na  
rok 2018 plnou či částečnou podporu z ESF prostřednictvím individuálního projektu, oznámí 
příjemce dotace tuto skutečnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města 
Děčín. Dotace přidělená na službu z rozpočtu obce pak bude krácena na základě 
individuálního posouzení každého případu poskytovatelem dotace. 
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6. Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích, které jsou 
přílohou tohoto dotačního programu a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Žádosti 
se podávají v elektronické podobě prostřednictvím formuláře a aplikace k dotační a grantové 
politice. Žádost spolu s povinnými přílohami musí být také doručena v listinné podobě 
v termínu od 2. ledna do 20. ledna příslušného kalendářního roku, na který je žádáno (pokud 
tento den připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. V případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu 
do 14:00 hodin. Doručení v listinné podobě se netýká žadatelů, kteří učiní podání datovou 
schránkou. 
 
Termín vyhlášení dotačního programu: 1. 12. 2017  
Počátek lhůty pro podání žádostí: 2. 1. 2018 (dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových 
pravidlech musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro 
podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)  
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 22. 1. 2018 
 

Způsob předkládání žádostí: 

• žádost o dotaci v obálce, která musí být označena v levém horním rohu dle předlohy s 
uvedením počtu žádostí 

 
  DOTACE OSV 
  Neotvírat! 
 
• v 1 originálu 
• originál pevně spojen 
• originál žádosti musí být podepsán statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným 

zástupcem 
• požadované přílohy v jednom vyhotovení 
• obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa) 
• rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s., 

podatelna magistrátu) 
• žádost musí být doručena poštou nebo prostřednictvím podatelny magistrátu na adresu: 

 
Magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 

405 38 Děčín 4 

Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném 
termínu, na předepsaných formulářích, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají 
podmínkám dotačního programu. 

Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo 
obdržené po termínu uzávěrky, nebudou posuzovány. 
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Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh, 
nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje žadatele, adresa 
apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu projektu, jsou důvodem pro to, aby žádost nebyla 
dále hodnocena. 
 
7. Formulář žádosti 

Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín jsou přílohou vyhlášeného 
dotačního programu. Pro dotace typu A (registrované sociální služby) je určen formulář A 
textové části žádosti (příloha č. 1); pro dotace typu B (dotace na podporu ostatních organizací 
v sociální oblasti) formulář B (příloha č. 2) a pro dotace typu C (podpora rodiny) formulář C 
(příloha  
č. 3). Formulář rozpočet (příloha č. 4_1,4_2) je shodný pro typy žádostí A, B. 
 
Jedna organizace (IČ) podává v rámci dotačního řízení členěného dle typu žádosti nejvýše 
jednu žádost členěnou na více projektů (např. služeb nebo aktivit). Každá služba, na kterou je 
žádána dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet. 
 
 
8. Náležitosti projektu 

Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno jejich 
vyhodnocení. 
 
Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti: 

1. název projektu (stručný a výstižný, max. 50 znaků), 
2. cíl projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, 

předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu), 
3. územní působnost projektu, 
4. místo realizace projektu, 
5. popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, 

zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení), 
6. navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení 

konečného cíle), 
7. časový plán předpokládané realizace projektu, 
8. požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet (pro dotace typu A, B) a zároveň v procentuálním 

podílu na celkových plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu, 
9. souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním 

identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města. 
 

Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti. 
 
9. Povinné přílohy žádosti 

1. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 
2. u žádostí typu A „Pověření kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 

zařazené do Základní sítě sociálních služeb“, a to v kopii, případně čestné prohlášení 
žadatele, že takové pověření pro službu nemá,  
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3. u sociálních služeb (žádostí typu A) je povinnou přílohou kopie posledního platného 
rozhodnutí registraci poskytovatele sociálních služeb podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Údaje o službách (druh a forma služby, cílové skupiny uživatelů, 
kapacita a působnost), na které je žádána dotace, uvedené v žádosti musí být v souladu s 
údaji v rozhodnutí o registraci, 

4. u žádostí typu C a u žádostí typu A (sociální služby, které nemají Pověření) čestné 
prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha č. 5). 

 
10. Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace 

Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který 
zajistí všechny administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede 
kontrolu formální správnosti a předloží je sociálně zdravotní komisi, která navrhuje radě města 
výši dotace. 

 Formální náležitosti: 

1. dodržen termín a čas podání žádosti 
2. obálka byla uzavřena a opatřena předepsanými údaji 
3. žádost byla dodána na předepsaných formulářích 
4. žádost je podepsána statutárním zástupcem nebo jím písemně pověřeným zástupcem 
5. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje 
6. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti 

 
V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti ve lhůtě 5 
pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude 
žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 
 
Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou v sociálně zdravotní komisi 
hodnoceny na základě následujících obecných kritérií: 

1. Přínos pro město (potřebnost služby, existuje poptávka, jaká existuje nabídka) 
2. Přínos pro cílovou skupinu (pro kolik osob, přínos) 
3. Hodnocení žadatele (historie, zkušenosti, typ poskytované služby, příspěvky klientů) 
4. Reálnost rozpočtu 
5. 
 

Zdroje financování žadatele 

6. Soulad s cíli komunitního plánu 
 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města 
po schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018, v předpokládaném termínu 
přibližně v dubnu 2018. 

Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního 
řízení. Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzváni 
k podepsání smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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zajistí bez zbytečného odkladu po rozhodnutí příslušného orgánu města sdělení žadateli, že 
jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtoval 
dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl s poskytovatelem finanční vypořádání a vrátil 
finanční prostředky, které nebyly vyčerpány. 

11. Uzavření smlouvy 

Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o 
uzavření smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem 
Děčín) a příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je 
příjemce povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města. 

12. Nezpůsobilé výdaje projektu 

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace 
nelze hradit: 

 výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným 
majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací 
cena vyšší než 60 tis. Kč) 

 pohoštění a dary 
 odměny za výkon funkce v orgánech žadatele 
 náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky, 

odměny, prémie a přesčasy 
 splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.) 
 leasingové splátky 
 odpisy majetku 
 pojištění organizace a majetku 
 výzkum a vývoj 
 výrobu, tisk a distribuci tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu 
 provedení účetního auditu 
 nenárokové složky mzdy 
 fundraising 
 psychologické pohovory pracovníků 
 pokuty a sankce 
 úroky a poplatky z prodlení 
 úhrady soudních poplatků 
 ztráty z devizových kurzů 
 cla 
 příspěvky v naturáliích 
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13. Vyúčtování dotace 

Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu, do 25 %  
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je 
možné provádět. 

Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými 
smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech 
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí 
být předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny či datové schránky. 
 
Náležitosti účetních dokladů: 

 veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce 
dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou 

 kopie musí být čitelné 
 u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s 

podpisy všech zúčastněných s označením členů organizace 
 cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků 

musí být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie 
technického průkazu) 

 v případě, že při konečném vyúčtování záloh za spotřebované energie bude poskytnutá 
dotace na energie přesahovat 100% skutečných prokázaných zaplacených nákladů na 
spotřebované energie, je příjemce dotace povinen rozdíl mezi poskytnutou dotací na 
energie a skutečně zaplacenými náklady na spotřebované energie vyrovnat vratkou na 
účet poskytovatele dotace, a to ve lhůtě do 30 dnů po prokazatelném obdržení ročního 
vyúčtování energií (spolu s rozborem s výpočtem rozdílu mezi výší poskytnuté dotace a 
skutečného čerpání dotace včetně konečného vyúčtování spotřeby energií za období 
příslušného roku, v němž je dotace realizovaná, bude doložena příjemcem dotace také 
kopie konečné faktury vyúčtování záloh za energie). 

 veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním 
městem Děčín, názvem projektu a částkou v Kč. 

Dokladování vykazovaných mzdových nákladů: 

 smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o 
pracovní činnosti 

 mzdový list nebo výplatní páska 
 informace o způsobu zasílání mzdy (bankovním převodem, hotově, …) 
 souhlas pracovníka s poskytnutím osobních údajů pro potřeby vyúčtování dotace (např. 

rodného čísla, adresy trvalého bydliště, čísla účtu). 

Závěrečná zpráva žádostí typu A a B musí obsahovat: 
• identifikační data (název a sídlo organizace, IČ, název projektu) 
• jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt 
• výši dotace 
• celkovou částku vynaložených prostředků 
• průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje 
• zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu 
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• místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy 
• jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a 

čerpání dotace. 

Způsob výpočtu skutečného čerpání dotace na podporu rodiny 
Pro výpočet skutečného čerpání dotace se počítá skutečný počet hlídaných dětí za každý 
kalendářní měsíc. Děti do 3 let budou podpořeny částkou 100,-Kč/dítě/den, děti nad 3 roky 
40,-Kč/dítě/den. Pokud v kalendářním měsíci dítě dovrší věk 3 let, bude podpořeno částkou 
40,-Kč/dítě/den za příslušný kalendářní měsíc a měsíce následující. 
 
Závěrečná zpráva žádostí typu C musí obsahovat: 
 identifikační data (název a sídlo organizace, IČ) 
 výši poskytnuté dotace 
 evidenční list dítěte 
 přehled měsíčních docházek za kalendářní rok, na který byla podána žádost o dotaci 
 místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy 
 jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce. 

14. Další ujednání 

Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, 
které nastanou v průběhu realizace projektu, organizace písemně oznámí nejpozději do 30 
dnů od této změny odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Konzultační místo: 

Magistrát města Děčín 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Na Valech 15/6 
405 38 Děčín IV. 
 
Kontaktní osoby vyhlašovatele:   Bc. Kateřina Štěpánková 

tel. 412 593 172, 773 792 409 
e-mail: katerina.stepankova@mmdecin.cz 
 
Bohumila Havelková 
tel. 412 593 169, 737 466 182 
e-mail: bohumila.havelkova@mmdecin.cz 

 

mailto:bohumila.havelkova@mmdecin.cz


Statutární město Děčín 
Obor školství a kultury 

 
Dotační program 

 
„Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2018 

 
Dotační program statutárního města Děčín na „Podporu aktivit v oblasti sportu“ v roce 2018 (dále 
jen „dotační program“) schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ……………..ze dne 
…………………  
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto 
území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčína. 
 

 
1. Účel dotace a důvody podpory stanoveného účelu 
 
Poskytnutí dotace je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj. Koncepce 
podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit v Děčíně a Strategickým plánem rozvoje 
města Děčín 2014-2020. 
Dotace se poskytují k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky 
sportovních a volnočasových akcí občanů statutárního města Děčín, podporu aktivně působících 
subjektů zajišťujících sportovní a volnočasové aktivity, nadstandardní reprezentaci města v oblasti 
sportu. 

 
 
Typy účelových dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit  
 

A)  Mediálně a divácky atraktivní sporty 
B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve věku 

do 19 let. 
C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a 

reprezentativního charakteru 
D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města  
E) Volnočasové aktivity 

 
 
2. Okruh způsobilých žadatelů 
 

- fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti sportovních a volnočasových aktivit. 
 
 
3. Předpokládaná alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu 

 
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotace v oblasti sportu pro rok 2018 je 
10 000 000 Kč (finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města 
na rok 2018). Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku: typ  A) 2 600 000 
Kč, typ B), C), D), E) 1 000 000 Kč. 

 
 
 
 
 



4.  Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů 
 
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na internetových stránkách 
statutárního města Děčín www.mmdecin.cz. Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle, 
rovněž jí vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby.  Vytištěná žádost spolu s povinnými 
přílohami musí být doručena v termínu od 2. ledna do 22. ledna 2018 odboru školství a kultury. 
V případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hodin. 
 
Termín vyhlášení dotačního programu: 1. 12. 2017  
Počátek lhůty pro podání žádostí: 1. 1. 2018 (dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech 
musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na 
dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)  
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 22. 1. 2018 

 
 

Způsob předkládání žádostí: 
 

• zalepená obálka označena: DOTACE OSK NEOTVÍRAT dle předlohy s uvedením typu 
žádosti, obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa) 

 
  DOTACE OSK 
  Neotvírat! 
 
• originál žádosti musí být podepsán oprávněnou osobou (statutárním zástupcem nebo jeho 

oprávněným zástupcem) 
• požadované přílohy v jednom vyhotovení 

 
Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s., podatelna 
magistrátu). Žádost musí být doručena poštou nebo prostřednictvím podatelny magistrátu na 
adresu: 

 
Magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 

405 38 Děčín 4 
 

Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, 
na předepsaných formulářích, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají podmínkám 
dotačního programu. 
 
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo 
obdržené mimo stanovenou lhůtu pro podání žádosti, nebudou posuzovány. 
 
Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh, 
nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje žadatele, adresa 
apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu projektu, pokud nejsou ani po výzvě odstraněny (viz bod 
8.), jsou důvodem pro to, aby žádost nebyla dále hodnocena. 
 
 
5. Formulář žádosti 

 
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín je přílohou vyhlášeného dotačního 
programu, elektronická verze žádosti včetně formuláře rozpočtu je dostupná na internetových 
stránkách www.mmdecin.cz. Jeden žadatel podává v rámci dotačního řízení nejvýše jednu žádost 
členěnou na více projektů. Každý projekt, na který je žádáno musí mít zpracovaný vlastní rozpočet. 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/


6. Náležitosti projektu 
Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení.  

 
Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti: 

1. název projektu (stručný a výstižný, max. 50 znaků) 
2. anotace – stručně popsaný účel  
3. cíl projektu (kvantifikace měřitelných cílů, popis současného stavu, vstupní informace)  
4. cílová skupina - vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro 

cílovou skupinu 
5. místo realizace projektu, 
6. časový plán předpokládané realizace projektu  
7. požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet a zároveň procentuální podíl na celkových 

plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu, 
8. souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním 

identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města. 
 
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti. 
 
7. Povinné přílohy žádosti 

1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z 
obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další doklady, z nichž 
právní osobnost žadatele vyplývá (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o 
živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v prosté kopii; 

2. doklady osvědčující ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci 
navenek (podepisování smluv), pokud není uveden ve veřejném rejstříku, a to v kopii; 

3. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v prosté kopii; 
4. členská základna u projektů na celoroční činnost – děti do 15 let, mládež od 16 -21 let, 

dospělé osoby od 22 let;  dále u žádostí C) akce sportovního kalendáře, D) mimořádná 
podpora nadstandardní reprezentace města, jednotlivců, s.r.o. nemusí být doložena 
členská základna.     
 
 

8. Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace 
 

Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem školství a kultury, který zajistí všechny 
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální 
správnosti a předloží je komisi sportovní, která navrhuje radě města, příp. zastupitelstvu města (při 
dotacích nad 50.000,- Kč) výši dotace. 
 
Kritéria posuzování formálních náležitostí: 
 

1. dodržení termínu a času podání žádosti 
2. žádost byla podána na předepsaných formulářích 
3. žádost je podepsána oprávněnou osobou (statutárním zástupcem či jeho oprávněným  

zástupcem) 
4. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje 
5. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti 

 
 

V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti ve lhůtě 5 
pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude žádost 



vyřazena z dalšího hodnocení. 
 

Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou v komisi sportovní hodnoceny na 
základě parametrů, které vycházejí ze schválené Koncepce podpory sportu, pohybových a 
volnočasových aktivit v Děčíně dle typu účelové dotace.  

 
A) Mediálně a divácky atraktivní sporty 
1) Příjemci dotace budou výlučně právnické osoby, které dlouhodobě úspěšně pracují s dětmi 

a mládeží na území města Děčín. 
2) Mají sídlo na území města Děčín. 
3) Jedná se o kolektivní sport. 
4) Zajišťují prostupnost mládežnických kategorií v posloupnosti přípravky, žáci, dorost a 

dospělí. 
5) Mládežnická základna registrované mládeže od 6 do 19 let činí  min. 150 dětí a mládeže ve 

spolku. 
6) Žadatel splňuje působnost min. 5 trenérů s trenérskou licencí min. vyšší, než je základní 

stupeň dané sportovní specializace dle příslušných svazových normativů u mládežnických 
týmů. 

7) Žadatel splňuje účast mládežnických týmů ve vyšších svazových soutěžích, v posloupnosti 
okres, kraj a národní soutěže. 

8) Žadatel realizuje sportovní aktivity na sportovištích v majetku Města Děčín, k nimž má daná 
osoba užívací titul (nejsou myšleny školní tělocvičny). 

9) Jedná se o mediálně a divácky atraktivní sport. 
 

B) Sportovní činnosti mládeže - podpora systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve 
věku do 19 let. 

1) Žadatel předloží členskou základnu dětí a mládeže do 19 let (z toho prokazatelně 
registrovanou příslušným svazem u dalších typů spolků potvrzení centrálním, regionálním 
spolkem, u místních spolků adresný seznam členů)  

2) Splňuje účast členů či družstev jednotlivých kategorií na sportovních akcích (mistrovská 
utkání, závody, turnaje). 

3) Možnost registrace spolku u příslušného svazu. 
4) Finanční náročnost sportu. 
5) Míra závislosti na pronájmech sportovních zařízení. 
6) Výše dotace v předchozích letech. 
7) Možnost získání dotací od státu, kraje, svazů, federací a výborů. 

 
 

C) Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a 
reprezentativního charakteru: 

1) Akce se uskuteční na území města Děčín 
2) Jedná se o krátkodobou akci, časově omezenou, na základě hodnocení sportovní úrovně a 

zaměření, počtu zúčastněných. 
3) Akce zajišťuje kritérium divácké a mediální přínosnosti, tradice a reprezentace města. 

 
 

D) Mimořádná podpora - nadstandardní reprezentace města  
1) Podpora spolků, sportovců, jednotlivců při reprezentaci města na republikových a 

mezinárodních úrovních typu Mistrovství ČR, Evropy, světa Olympijských her, 
Olympijských her mládeže. 



2) Jedná se především o doplnění podpory dlouhodobé systematické činnosti s dětmi a 
mládeží do 19 let. 

3) Týká se podpory jednotlivců, družstev, týmů či kolektivů, kteří získají právo reprezentovat 
na výše uvedených akcích. 
 

E) Volnočasové aktivity 
1) Týká se volnočasové a sportovní činnosti skupin dětí a mládeže od 6 do 19 let, které nejsou 

registrovány ve sportovních klubech či svazech. 
2) Netýká se volnočasových aktivit, které jsou zajišťovány prostřednictvím DDM.  

 

 
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města po 
schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018, v předpokládaném termínu přibližně 
v dubnu 2018. 
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení. 
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání k podepsání 
smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní 
nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, odbor školství a kultury zajistí bez zbytečného odkladu po 
rozhodnutí příslušného orgánu města sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno. 
Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtoval 
dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl s poskytovatelem finanční vypořádání a vrátil 
finanční prostředky, které nebyly vyčerpány. 
 
9. Uzavření smlouvy 

 
Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o uzavření 
smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem Děčín) a 
příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je příjemce 
povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města. 
 
 
10.  Nezpůsobilé výdaje projektu 

 
Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace nelze 
hradit: 
 výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem 
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 
60 tis. Kč) 

 pohoštění a dary 
 odměny za výkon funkce v orgánech žadatele 
 náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky, 

odměny, prémie a přesčasy 
 splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.) 
 leasingové splátky 
 odpisy majetku 
 pojištění osob a majetku 
 výzkum a vývoj 
 provedení účetního auditu 



 nenárokové složky mzdy 
 psychologické pohovory pracovníků 
 pokuty a sankce 
 úroky a poplatky z prodlení 
 úhrady soudních poplatků 
 ztráty z devizových kurzů 
 cla 
 
11. Vyúčtování dotace 
Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu do 25 % z výše 
přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je možné 
provádět. 
 
Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými 
smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech 
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí být 
předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny. 

 
Náležitosti účetních dokladů: 
 veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce 

dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou 
 kopie musí být čitelné 
 u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s podpisy 

všech zúčastněných s označením osoby 
 cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků musí 

být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie 
technického průkazu) 

 veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním 
městem Děčín“, názvem projektu a částkou v Kč. 

 

Dokladování vykazovaných mzdových nákladů: 
 smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o 

pracovní činnosti 
 mzdový list nebo výplatní páska 
 informace o způsobu zasílání mzdy (bankovním převodem, hotově, …) 
 souhlas pracovníka s poskytnutím osobních údajů pro potřeby vyúčtování dotace (např. 

rodného čísla, adresy trvalého bydliště, čísla účtu). 

 
Závěrečná zpráva, kterou je nutné předložit k vyúčtování dotace, musí obsahovat: 
 
• identifikační data (název a sídlo osoby, IČ, název projektu) 
• jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt 
• výši dotace 
• celkovou částku vynaložených prostředků 
• průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje 
• zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu 
• místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy 



• jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a 
čerpání dotace. 

 
12. Další ujednání 

 
Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, které 
nastanou v průběhu realizace projektu, osoba písemně oznámí nejpozději do 30 dnů od této 
změny odboru školství a kultury. 
 
Konzultační místo: 
Magistrát města Děčín 
odbor školství a kultury 
28. října 1155/2 
405 02 Děčín I  
 
Kontaktní osoba vyhlašovatele: Soňa Kapicová                    
     tel. 412 591 113 
     e-mail: sona.kapicova@mmdecin.cz 



Statutární město Děčín 
 

Dotační program 
 

  „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce 2018 
 

 
Dotační program statutárního města Děčín na „Podporu aktivit v oblasti kultury“ v roce 2018 (dále 
jen „dotační program“) schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ……………..ze dne 
…………………  
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčín i se sídlem mimo toto 
území, kteří mají působnost vztahující se k území města Děčína. 

 
 

1. Účel dotace a důvody podpory stanoveného účelu 
 
Poskytnutí dotace je v souladu se strategickými dokumenty statutárního města Děčín, tj. Kulturním 
plánem města Děčín 2014-2020 a Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014-2020. 
Dotace se poskytují k podpoře realizace projektů, které zahrnují aktivity pro rozšíření nabídky 
kulturních akcí v Děčíně, podpora subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou 
činnost a reprezentaci města v oblasti kultury. 

 
 

Dotaci v oblasti kultury lze použít zejména pro tyto účely: 
a) estetická výchova dětí a mládeže 
b) mimořádné kulturní akce regionálního i nadregionálního významu 
c) zájmová umělecká činnost 
d) podpora profesionálních kulturních aktivit 
e) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic 
f) výstavy a prezentační akce 
g) podpora vydavatelské činnosti 
h)            ostatní 

 
 
2. Okruh způsobilých žadatelů 
 

- fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti kultury. 
 
 
3. Předpokládaná alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu 

 
Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotace v oblasti kultury pro rok 2018 je 1 170 000 
Kč. (finální výše alokace bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2018). 
Maximální výše dotace v každém jednotlivém případě činí částku 100 000 Kč. 

 
 

4.  Lhůta pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání projektů 
 
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na internetových stránkách 
statutárního města Děčín www.mmdecin.cz. Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle, 
rovněž jí vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby. Vytištěná žádost spolu s povinnými 
přílohami musí být doručena v termínu od 1. ledna do 22. ledna 2018 odboru školství a kultury. 
V případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hodin. 
 

http://www.mmdecin.cz/


Termín vyhlášení dotačního programu: 1. 12. 2017  
Počátek lhůty pro podání žádostí: 1. 1. 2018 (dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech 
musí být dotační program zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na 
dobu nejméně 90 dnů od zveřejnění)  
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 22. 1. 2018 

 
 

Způsob předkládání žádostí: 
 

• zalepená obálka označena: DOTACE OSK NEOTVÍRAT dle předlohy s uvedením typu 
žádosti, obálka musí být opatřena identifikací žadatele (název, adresa) 

 
  DOTACE OSK 
  Neotvírat! 
 
• originál žádosti musí být podepsán oprávněnou osobou (statutárním zástupcem nebo jeho 

oprávněným zástupcem) 
• požadované přílohy v jednom vyhotovení 

 
Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum podacího razítka (Česká pošta a.s., podatelna 
magistrátu). Žádost musí být doručena poštou nebo prostřednictvím podatelny magistrátu na 
adresu: 

 
Magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 

405 38 Děčín 4 
 

Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném 
termínu, na předepsaných formulářích, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají 
podmínkám dotačního programu. 
 
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno, doručené na jiné adresy, nebo 
obdržené mimo stanovenou lhůtu pro podání žádosti, nebudou posuzovány. 

 
5. Formulář žádosti 

 
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Děčín je přílohou dotačního programu, 
elektronická verze žádosti včetně formuláře rozpočtu je dostupná na internetových stránkách 
www.mmdecin.cz. Jeden žadatel podává v rámci dotačního řízení nejvýše jednu žádost 
členěnou na více projektů. Každý projekt, na který je žádáno musí mít zpracovaný vlastní 
rozpočet. 

 
 

6. Náležitosti projektu 
Popis projektu v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její 
vyhodnocení.  

 
Popis projektu, na který je požadována dotace musí splňovat tyto náležitosti: 

 
1. název projektu  
2. anotace – stručně popsaný účel  
3. cíl projektu  
4. cílová skupina - vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou 
skupinu 

http://www.mmdecin.cz/


5. místo realizace projektu, 
6. časový plán předpokládané realizace projektu, 
7. požadovanou výši dotace v Kč, rozpočet a zároveň procentuální podíl dotace na celkových 
plánovaných nákladech projektu, zdroje financování projektu, 
8. souhlas se zařazením do databáze obce, prohlášení o souhlasu se zveřejněním 
identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace na webových stránkách města. 

 
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti. 

 
7. Povinné přílohy žádosti 
1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z 

obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další doklady, z nichž 
právní osobnost žadatele vyplývá (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o 
živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii; 

2. doklady osvědčující ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci 
navenek (podepisování smluv), pokud není uveden ve veřejném rejstříku, a to v kopii; 

3. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 
 
 

8. Posuzování žádostí a kritéria pro hodnocení stanovení výše dotace 
 
Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány odborem školství a kultury, který zajistí všechny 
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální 
správnosti a předloží je komisi kulturní, která navrhuje radě města, příp. zastupitelstvu města 
(při dotacích nad 50.000,- Kč) výši dotace. 

 
Kritéria posuzování formálních náležitostí: 
 
1. dodržení termínu a času podání žádosti 
2. žádost byla podána na předepsaných formulářích 
3. žádost je podepsána oprávněnou osobou (statutárním zástupcem či jeho oprávněným 

zástupcem) 
4. v žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje 
5. žádost obsahuje povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti 
 

 
V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů v žádosti ve lhůtě 5 
pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude žádost 
vyřazena z dalšího hodnocení. 

 
Přijaté žádosti o dotaci, které prošly formální kontrolou, budou v komisi kulturní hodnoceny na 
základě následujících obecných kritérií: 

 
1. Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce) 

2. Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu 
v co nejširším spektru) 

3. Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy) 

4. Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení) 

5. Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní 



působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže) 

6. Respektování tradic města (orchestry, tradičně se opakující akce) 

 
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada, resp. zastupitelstvo města po 
schválení rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018, v předpokládaném termínu přibližně 
v dubnu 2018. 
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení. 
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání k podepsání 
smlouvy. Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní 
nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, odbor školství a kultury zajistí bez zbytečného odkladu po 
rozhodnutí příslušného orgánu města sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno. 
Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtoval 
dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl s poskytovatelem finanční vypořádání a vrátil 
finanční prostředky, které nebyly vyčerpány. 
 

9. Uzavření smlouvy 
 

Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí příslušného orgánu města o uzavření 
smlouvy bude uzavřena smlouva mezi poskytovatelem dotace (statutárním městem Děčín) a 
příjemcem (žadatelem) o dotaci. Ve smlouvě jsou upraveny další podmínky, které je příjemce 
povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města. 
 
 

10.  Nezpůsobilé výdaje projektu 
 

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace nelze 
hradit: 
 výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem 
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 
60 tis. Kč) 

 pohoštění a dary 
 odměny za výkon funkce v orgánech žadatele 
 náklady na mzdy pracovníků, kteří se nepodílejí přímo na plnění projektu, dále příplatky, 

odměny, prémie a přesčasy 
 splátky finančních závazků (úvěry, půjčky apod.) 
 leasingové splátky 
 odpisy majetku 
 pojištění osob a majetku 
 výzkum a vývoj 
 provedení účetního auditu 
 nenárokové složky mzdy 
 fundraising 
 psychologické pohovory pracovníků 
 pokuty a sankce 
 úroky a poplatky z prodlení 
 úhrady soudních poplatků 
 ztráty z devizových kurzů 



 cla 
 

11. Vyúčtování dotace 
Závazné nákladové členění musí být dodrženo. Přesuny mezi položkami rozpočtu, do 25 % z 
výše přidělené dotace na projekt mezi položkami v rozpočtu, který je přílohou žádosti, je 
možné provádět. 
 
Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými 
smlouvou o poskytnutí dotace. Součástí vyúčtování je soupiska dokladů, fotokopie všech 
označených účetních dokladů seřazené ve stejném pořadí jako v soupisce. Vyúčtování musí 
být předloženo poštou nebo prostřednictvím podatelny. 
 
Náležitosti účetních dokladů: 

 veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce 
dotace, doklady musí být orazítkovány a podepsány oprávněnou osobou 

 kopie musí být čitelné 
 u dokladů za vstupné, dopravu, ubytování atd. musí být přiložena presenční listina s podpisy 

všech zúčastněných s označením členů osoby 
 cestovné se prokazuje cestovním příkazem (při použití veřejných hromadných prostředků musí 

být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie 
technického průkazu) 

 veškeré doklady musí být označeny ručně nebo otiskem razítka „Financováno statutárním 
městem Děčín“, názvem projektu a částkou v Kč. 

 

Dokladování vykazovaných mzdových nákladů: 
 smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o 

pracovní činnosti 
 mzdový list nebo výplatní páska 
 informace o způsobu zasílání mzdy (bankovním převodem, hotově, …) 
 souhlas pracovníka s poskytnutím osobních údajů pro potřeby vyúčtování dotace (např. 

rodného čísla, adresy trvalého bydliště, čísla účtu). 

 
Závěrečná zpráva, kterou je nutné předložit k vyúčtování dotace, musí obsahovat: 
 
• identifikační data (název a sídlo osoby, IČ, název projektu) 
• jméno, příjmení osoby odpovědné za projekt 
• výši dotace 
• celkovou částku vynaložených prostředků 
• průběh realizace projektu, popis aktivit, metod realizace, kvalitativní a kvantitativní údaje 
• zhodnocení průběhu projektu s důrazem na plnění cíle projektu 
• místo a datum vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy 
• jméno, příjmení a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za realizaci projektu a 

čerpání dotace. 
 

12. Další ujednání 
 

Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, které 
nastanou v průběhu realizace projektu, osoba písemně oznámí nejpozději do 30 dnů od této 
změny odboru školství a kultury. 



 
Konzultační místo: 
Magistrát města Děčín 
odbor školství a kultury 
28. října 1155/2 
405 02 Děčín I  
 
Kontaktní osoba vyhlašovatele: Bc. Lenka Holavová                    
     tel. 412 591 325 
     e-mail: lenka.holavova@mmdecin.cz 



Úvodní strana elektronické žádosti 

 

 

Výběr oblasti dotace 

 

  



Volba typu osoby žadatele (FO/PO) 

 

 

Údaje o statutárním orgánu žadatele (nezobrazuje se u FO) 

  



Informace o kontaktní osobě (nezobrazuje se u FO) 

 

 

Údaje o osobách s podílem v žadateli (nezobrazuje se u FO) 

 

  



Údaje o osobách, v nichž má žadatel přímý podíl (nezobrazuje se u FO) 

 

 

Identifikace projektu (lze zadat více projektů v dané oblasti dotace) 

 

  



Detailní popis projektu/projektů 

 

  



Přílohy k žádosti 

 

 

Čestné prohlášení 

 

  



Dokončení žádosti a její rekapitulace 

 

 



Úvodní strana elektronické žádosti 

 

 

Výběr oblasti dotace 

 

  



Výběr oblasti dotace s podoblastmi 

 

  



Volba typu osoby žadatele (FO/PO) 

 

 

Údaje o statutárním orgánu žadatele (nezobrazuje se u FO) 

  



Informace o kontaktní osobě (nezobrazuje se u FO) 

 

 

Údaje o osobách s podílem v žadateli (nezobrazuje se u FO) 

 

  



Údaje o osobách, v nichž má žadatel přímý podíl (nezobrazuje se u FO) 

 

 

Identifikace projektu – OSK kultura (lze zadat více projektů v dané oblasti dotace) 

 

  



Identifikace projektu – OSK sport (lze zadat více projektů v dané oblasti dotace) 

 

 

Identifikace projektu – OSV sociální služby (lze zadat více projektů v dané oblasti dotace) 

 

  



Identifikace projektu – OSV aktivity (lze zadat více projektů v dané oblasti dotace) 

 

 

Identifikace projektu – OSV péče o děti v předškolním věku (lze zadat více projektů v dané 
oblasti dotace) 

 

  



Detailní popis projektu/projektů – OSK kultura 

 

  



Detailní popis projektu/projektů – OSK sport 

 

  



Detailní popis projektu/projektů – OSV sociální služby 

 

  



Detailní popis projektu/projektů – OSV aktivity 

 

  



Detailní popis projektu/projektů – OSV péče o děti v předškolním věku 

 

  



Přílohy k žádosti 

 

 

Čestné prohlášení 

 

  



Dokončení žádosti a její rekapitulace 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 11

Název:
Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2018.

Stanovisko RM:
Rada města na své schůzi dne 10.10.2017 usnesením č. RM 17 17 31 01 projednala návrh termínů konání 
zasedání zastupitelstva města v roce 2018 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny konání 
zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2018.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
V plánu termínů zasedání zastupitelstva města není v tuto chvíli navržen termín zasedání ZM v říjnu, a to z 
důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí, které budou probíhat v říjnu r. 2018 (pravděpodobný možný 
termín konání je 05.-06.10.2018). Termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města je závislý na 
termínu ukončení voleb.

Vyjádření:

Příloha: planovaci_kalendar_2018.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 17.10.2017 07:26 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA TAJ 17.10.2017 07:32 
podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 12

Název:
Pravidla a Harmonogram přípravy participativní části rozpočtu města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Pravidel a Harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu města 
Děčín a

schvaluje

1. realizovat participativní rozpočet ve městě Děčín
2. schválit návrh Pravidel a Harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu města Děčín a
3. vyčlenit v návrhu rozpočtu města na r. 2018 částku 5 mil. Kč na participativní část rozpočtu města.

Stanovisko RM:
Rada města dne 10.10.2017 projednala návrh Pravidel a harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu 
města Děčín a svým usnesením č. RM 17 17 36 03 doporučila zastupitelstvu města: 1. realizovat participativní 
rozpočet ve městě Děčín, 2. schválit návrh Pravidel a harmonogramu přípravy participativní části rozpočtu 
města Děčín a 3. vyčlenit v návrhu rozpočtu města na r. 2018 částku 5 mil. Kč na participativní část rozpočtu 
města.

Cena: 5 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje



Důvodová zpráva:
Rada města dne 5. 9. 2017 usnesením č. RM 17 15 36 03 schválila zahájení přípravy participativního 
rozpočtování (dále jen PaR) ve městě Děčín za metodického vedení odbornou agenturou.

Participativní rozpočet obecně představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při 
rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako 
část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují občané společně se svými volenými 
zastupiteli.
Postup, kterým radnice dospěje k tomu, jaké návrhy občanů budou součástí tohoto participativního rozpočtu, 
lze popsat ve zkratce tak, že občané podávají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v 
Děčíně v následujícím roce vylepšit. Své návrhy předkládají magistrátu města k posouzení z hlediska 
realizovatelnosti. Následně se občané za asistence města setkávají na veřejných diskusích. Na nich diskutují 
o svých návrzích. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního 
rozpočtu zrealizovány.

Vzhledem k tomu, že celý proces vyžaduje vysoce sofistikovaný přístup, byla ke spolupráci vyzvána 
společnost Agora CE jako odborný a metodický konzultant, jejíž zástupce bude v rámci veřejných projednání 
plnit roli facilitátora. Výběr společnosti proběhl na základě referencí a především z toho důvodu, že se tato 
společnost ve své činnosti věnuje tématu participativního rozpočtu.

Základním cílem realizace procesu uplatnění participativní části rozpočtu je investice předem alokovaných 
finančních prostředků z rozpočtu města Děčín do rozvoje a zvelebení veřejných prostor nebo do tzv. 
„měkkého“ projektu, a to výlučně podle vůle veřejnosti. Občané budou vyzváni k tomu, aby definovali téma, 
vytvářeli a podávali návrhy jejich řešení a následně začali spolupracovat s magistrátem na jejich veřejných 
projednáních. O těch návrzích, které budou realizovány, rozhodne veřejnost hlasováním v rámci veřejné 
ankety. Město sběr nápadů v průběhu procesu tvorby PaR může využít také jako informaci o potřebách 
občanů a jejich představách rozvoje města. Některé z návrhů tak mohou být realizovány z rozpočtu města 
mimo PaR.

Za účelem realizace procesu uplatnění participativní části rozpočtu byla na magistrátu vytvořena pracovní 
skupina složená ze zástupců OR, OE, OMH, OKD a OPO s úkolem připravit proces. Ta pod vedením odborné 
agentury vytvořila Pravidla a Harmonogram přípravy participativní části rozpočtu města Děčín. V Pravidlech je 
jasně definovaný postup, který vede k realizaci vítězných návrhů občanů. Harmonogram uvádí časové rozpětí 
jednotlivých fází procesu.

Na konci procesu by měla proběhnout evaluace procesu pro zkvalitnění procesu v následném období včetně 
vyhodnocení komunikační strategie. Výsledky budou zpracovány do Hodnotící zprávy, která poslouží jako 
podklad pro aktualizaci metodiky procesu uplatnění participativní části rozpočtu v dalším období (květen 
2018).

Byl vypracován Postup tvorby PaR a pro zajištění co nejefektnějšího průběhu procesu byla v rámci přípravy 
realizace procesu zpracována komunikační strategie.

V případě schválení uvedené záležitosti v ZM dne 26.10.2017 bude v návrhu rozpočtu města pro rok 2018 pro 
realizaci vítězných návrhů projektů občanů vyčleněna částka 5 mil. Kč, která tak tvoří vlastní Participativní 
rozpočet města Děčín.

Záležitost byla konzultována s odborem ekonomickým, který doporučuje výše uvedený postup.

Přílohy:
č. 1 - Pravidla PaR
č. 2 - Harmonogram PaR
č. 3 - Postup tvorby PaR
č. 4 - Návrh komunikační kampaně pro PaR

Vyjádření:



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.10.2017 14:10 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 14:12 
podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 13

Název:
Žádost HC Grizzly Děčín, s.r.o. o mimořádnou dotaci na sportovní činnost

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČ: 287 17 546, Oblouková 638/21, Děčín I - 
Děčín, 405 02 Děčín o poskytnutí mimořádné dotace na sportovní činnost a 

rozhodlo

o poskytnutí mimořádné finanční dotace pro rok 2017 ve výši 350 000,00 Kč pro HC Grizzly Děčín, s.r.o. na 
činnost a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 17 17 39 03 ze dne 10.10. 2017 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí mimořádné finanční dotace pro rok 2017 ve výši 350 000,00 Kč sportovnímu klubu HC Grizzly 
Děčín, s.r.o. na činnost a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém 
znění.

Cena: 350 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost o mimořádnou dotaci na činnost HC Grizzly 
Děčín, s.r.o. ve výši 350 000,00 Kč, která se týká posílení finančních prostředků na činnost.
V důsledku změny herního systému II. NHL, kdy byl počet utkání v základní části navýšen na 44 kol, se 
zvýšily nejen náklady za dopravu v rámci celé ČR, ale i materiální náklady. 
Soupeři jsou vzdáleni od Moravských Budějovic po Sokolov a celkově základní část představuje 4 932 km 
(tam a zpět z jednotlivých měst) a v rámci letošní Play-off se jednalo o dalších 2 304 km, tedy celkem 7 236 
km. Zároveň se náklady zvyšují především na materiálové náklady, kdy se jedná zejména o výstroj hráčů. 
Mezi další položky nákladů patří i zajištění rozhodčích při domácích utkáních. HC Grizzly Děčín, s.r.o. se na 
zastupitelstvo města obrací s žádostí o mimořádnou podporu při reprezentaci města Děčín, pomoc při 
zajištění soutěže v rámci II. NHL.

Členové komise sportovní se na svém zasedání dne 20. 09. 2017 podrobně seznámili s uvedenou žádostí a 
celkovou problematikou HC Grizzly Děčín, s.r.o. a navrhují poskytnout dotaci pro tento klub, který reprezentuje 
naše město v rámci ČR. Dotaci navrhují ve výši 350 000,00 Kč. 

V případě schválení této žádosti o dotaci bude odbor školství a kultury požadovat navýšení rozpočtu z rezervy 
města o 300 000,00 Kč. Částku ve výši 50 000,00 Kč má OŠK k dispozici.

Vyjádření:

Příloha: Priloha c. 1 zadost, 
rozpocet.pdf Komentář:          

Příloha: Priloha c. 2 HC Grizzly 
Dc_smlouva_II.NHL.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 18.10.2017 08:43 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová PRIM 18.10.2017 08:46 
podepsáno
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Číslo smlouvy poskytovatele:        Příloha č. 2 
 
 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: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, 
č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako 
„poskytovatel dotace“. 

 Zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou. 

2)  HC Grizzly Děčín, s.r.o., IČ: 287 17 546, Oblouková 638/21, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín,  
 č. účtu 3294125389/0800, ved. u.České spořitelny, a.s., pobočka Děčín, dále jen jako 
 „příjemce dotace“. 
  Zastoupené Bc. Janem Havlíčkem, jednatelem.  

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „II. NHL 2017“ ve výši 350 

000,00 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 sportu ve městě Děčín v roce 2017. 

2) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 
…………. ze dne …………….2017.   

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 350.000,00 Kč na projekt 
„II. NHL 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) Účel dotace: je podpora subjektů zajišťujících sportovní činnost klubu a nejvyššího mužstva  
v rámci II. NHL, reprezentaci města Děčín v oblasti sportu, patří mezi mediálně a divácky 
atraktivní sporty. Finanční prostředky budou použity následovně: 
300.000,- Kč -  materiálové náklady, 
  50.000,- Kč -  doprava,cestovné. 
  

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, 

f) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
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finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
g) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu 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) 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, 
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 
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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                 Bc. Jan Havlíček  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 14

Název:
Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přijetí dotace na projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“ a
schvaluje

přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod 
zámkem“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 13.6.2017 projekt „Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem“ a doporučila 
Zastupitelstvu města Děčín přijmout dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto akci.

Cena: 1 156 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace

Důvodová zpráva:
Žádost o dotaci byla podána dne 18.1.2017. Dle rozhodnutí Výboru SFDI ze dne 26.4.2017 je limitní výše 
příspěvku (dotace) na základě předloženého položkového rozpočtu schválená ve výši 458 tis. Kč. Náklady 
akce jsou v předpokládané celkové výši 1 156 tis. Kč. Spoluúčast žadatele bude na základě poskytnutého 
příspěvku ve výši 698 tis. Kč.

Nárok na rozpočet statutárního města Děčín:
r. 2018 - 698 tis. Kč Finanční prostředky budou poskytnuty z prostředků oprav a údržby komunikací §2212 
(Odbor komunikací a dopravy)

Vyjádření:

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.10.2017 08:33 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:53 
podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 03 15

Název:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace pro rok 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a

schvaluje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci, týkající se výše kompenzace za rok 2017. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 24.10.2017 návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci, týkající se výše kompenzace za rok 2017.

Cena: 55 250 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 

Důvodová zpráva:
Dle uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a Dodatku č. 1 k této smlouvě mezi 
městem a Dopravním podnikem města Děčína se výše kompenzace pro daný rok upravuje dodatkem ke 
smlouvě. Dopravní podnik města Děčína předložil Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a 
návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v souladu se schváleným 
rozpočtem města pro rok 2017. Kompenzace pro rok 2017 je ve výši 55 250 tis. Kč.
Návrh Dodatku č. 2 byl konzultován s právním zástupcem města. 

Vyjádření:

Příloha: anonym Dodatek č_ 1 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym 0 Smlouva o 
veřejných službách 2015- 
2025 DPMD Celá.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Přemysl Mička 25.10.2017 08:16 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 25.10.2017 09:32 
podepsáno



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. S ohledem na skutečnost, že město uzavřelo s Ústeckým krajem „SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A 
VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU“(dále jen Smlouva o spolupráci) a dopravce uzavřel 
s Ústeckým krajem „SMLOUVU O ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE“ (dále jen Smlouva o zapojení), je nutné 
upravit Smlouvu o veřejných službách v oblasti kompenzace dopravce městem tak, aby bylo 
zajištěno spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, protože zapojením dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje může docházet ke změně výše tržeb na straně 
dopravce, která je jedním z kritérií pro stanovení výše skutečné kompenzace poskytované městem 
dopravci podle Smlouvy o veřejných službách. 
 
3. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 



službách dodatkem č. 1 následujícího znění. 
 

 
III. 

Změna způsobu stanovení skutečné kompenzace 
 

1.  V čl. IX. Smlouvy o veřejných službách je stanovena skutečná kompenzace dopravce, způsob 
jejího určení a úhrady. V příloze č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách je stanoven rozpočet 
dopravce a odhad skutečné kompenzace podléhající schválení orgánů města. Při stanovení odhadu 
skutečné kompenzace jsou do výnosů zaneseny i tržby z jízdného a ostatní tržby z přepravy. Strany 
se dohodly, že způsob stanovení skutečné kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách zůstane 
zachován s tím, že při stanovování položek tržeb z jízdného a položek ostatních tržeb z přepravy v 
odhadu skutečné kompenzace bude nadále vycházeno ze stavu před integrací dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. To znamená, že při sestavování odhadu 
skutečné kompenzace bude operováno s předpokládanými tržbami, jaké by měl dopravce při 
realizaci Smlouvy o veřejných službách s městem při neexistenci vzájemného uznávání jízdních 
dokladů mezi dopravcem a dopravci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. 
 
2. V čl. IV. Smlouvy o spolupráci jsou podrobně stanoveny principy vyrovnání tržeb mezi 
Ústeckým krajem a městem, které mají za cíl, aby nedošlo ke zvýhodnění ani jedné ze stran 
Smlouvy o spolupráci v důsledku integrace dopravce do integrovaného dopravního sytému 
Ústeckého kraje. Strany Smlouvy o veřejných službách se proto rozhodly doplnit stanovení 
skutečné výše kompenzace ve Smlouvě o veřejných službách takto. 
 
 a) Vznikne-li v důsledku Smlouvy o spolupráci povinnost Ústeckému kraji kompenzovat 
město z důvodu, že dopravce dosáhl nižších tržeb, než by dosáhl, pokud by nebyl součástí 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, zavazuje se město obdrženou kompenzaci 
vyplatit dopravci a to do 30 dnů od obdržení této kompenzace. 
 
 b) Jestliže však v důsledku Smlouvy o spolupráci bude město povinno vyplatit kompenzaci 
Ústeckému kraji, protože dopravce dosáhl díky zařazení do integrovaného dopravního systému 
Ústeckého kraje vyšších tržeb, bude dopravci ze strany města vyplacena jako skutečná kompenzace 
dle Smlouvy o veřejných službách částka snížená o kompenzaci vyplacenou Ústeckému kraji na 
základě Smlouvy o spolupráci a to tak, že se snížení projeví v příslušné měsíční splátce (záloze) 
skutečné kompenzace vyplácené dopravci podle čl. IX. bod 5 písm. a) Smlouvy o veřejných 
službách. 
 
 c) Jestliže město bude muset vrátit kompenzaci nebo její část poskytnutou mu Ústeckým 
krajem na základě Smlouvy o spolupráci z důvodu, že dopravce nepředal Ústeckému kraji správná 
podkladová data pro výpočet tržeb, kdy uvedenou povinnost zakládá dopravci Smlouva o zapojení, 
je město oprávněno krátit skutečnou kompenzaci poskytnutou dopravci dle Smlouvy o veřejných 
službách o částku, která byla Ústeckému kraji v důsledku pochybení dopravce vrácena. 
 
3. Výpočet příslušných kompenzací mezi Ústeckým krajem a městem se řídí výhradně Smlouvou o 
spolupráci a podmínkami v ní uvedenými, na základě níž bude vždy zjištěno, zda je to Ústecký kraj 
či město, kdo má kompenzovat druhou stranu. Dopravci bude vyplacena kompenzace, nebo naopak 
snížena skutečná kompenzace na základě výpočtu provedeného dle Smlouvy o spolupráci. Smlouva 
o spolupráci je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o veřejných službách. 
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 
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5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 
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7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva
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Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
uzavřena v klecích, koších nebo  jiných vhodných  schránách s nepropustným dnem. Zvíře 
lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a 
umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to  za předpokladu, že neohrožují 
bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z 
přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y
předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,
d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH
1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip
jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'
2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL
7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a
přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut
3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo
4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:
a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.
1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/
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Označník dočasně zrušené stanice musí mít sejmuty (zakryty) jízdní řády a musí 
obsahovat informaci o důvodu a době zrušení stanice včetně informace o tom, kde se 
nachází náhradní stanice.  
Označníky s instalovaným osvětlením musí mít osvětlen jízdní řád a symbol zastávky 
pokud není vyroben s reflexní samolepky.  
 

1.6.  Vnější označení vozidel včetně linky a směru  
Dopravce garantuje, že vozidlo MAD musí být označeno předepsaným linkovým 
značením, které obsahuje aktuální čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené oficiální 
informace.  
Vozidla v pravidelném provozu musí být vpředu označena číslem linky a aktuální cílovou 
stanicí. Na boku směrovou tabulí s číslem a trasou linky, vzadu číslem linky (viz obrázek 
2 a 3). V interiéru pouze u vozidel vybavených informačním systémem číslem linky a 
cílovou stanicí. U vozidel vybavených hlásiči zastávek musí být hlásič funkční – 
vyhlašuje název zastávky a název příští zastávky. Vozidla zajišťující náhradní dopravu 
musí být označena nápisem „Náhradní doprava“ (minimálně v přední části vozu za čelním 
sklem. Při nájezdech na linky musí být vozidla označena nápisem „Manipulační jízda“.  
Nálepky na vozidla – v interiéru a exteriéru musí být čitelné, nepoškozené, oficiální.  
 

1.7.  Informace ve vozidlech MAD  
Informace ve vozidlech MAD musí být aktuální, kompletní, čitelné, viditelně umístěné, 
nepoškozené a oficiální. 
V každém vozidla MAD nasazovaném do provozu musí být k disposici smluvní přepravní 
podmínky, informace o výši jízdného, evidenční číslo vozidla v přední části. Všechny 
dveře musí být označeny nápisy zevnitř i zvenčí (viz obrázek 4) zda slouží pro nástup či 
výstup, případně pro kočárek, vozíčkáře. Ve vozidlech musí být označen předepsaný 
počet míst k sezení pro tělesně postižené a prostor pro umístění kočárku či invalidního 
vozíku. Případné změny v nové organizaci provozu musí být vyvěšeny minimálně 4 dny 
před datem změny. Ve vozidle je viditelně umístěn nápis a piktogram „Zákaz kouření„. 
 

1.8. Reklamní činnost  
Dopravce garantuje, že využije veškeré tržby z reklamní činnosti ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. Pro tyto účely je využíváno v maximální míře 
reklamních ploch na a ve vozidlech MAD a to v souladu s legislativou a novými trendy 
v reklamní činnosti.  
 

2. Péče o cestující v oblasti provozu 
2.1.  Ve vozidlech MAD 
Řidič má k dispozici služební jízdní řád, ve vozidle nekouří a je oblečen v čistém 
předepsaném stejnokroji. Řidič má jmenovku vyvěšenu na předepsaném místě. 
Prostor pro cestující v interiéru vozidla je v čistém stavu - interiér vozidla je nepoškozený  
Dopravce garantuje prodej jízdenek ve vozidlech MAD v sortimentu stanoveném tarifním 
předpisem.   
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2.2. Přesnost provozu MAD  
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je dodržován jízdní řád s povolenou odchylkou. 
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je zajištěna návaznost spojů v uzlových zastávkách v 
průběhu dne. Přesnost provozu je dále zajištěna, pokud ranní spoje jsou vypraveny bez 
zpoždění dle vozového grafikonu. 
Povolená odchylka pro výjezdy z výchozích stanic je +1 min. Povolená odchylka pro 
odjezdy z uzlových a nácestných zastávek (Autobusové nádraží, Hlavní nádraží, 
Myslbekova ul.) je 0/+2min. 
 

2.3.  Výprava nízkopodlažních vozidel  
Dopravce garantuje min. 90% výkonů MAD provedené nízkopodlažními vozidly 
(autobusy). Všechna vozidla MAD musí mít prostor pro přepravu vozíčkářů a dětských 
kočárků. Garantováno vybavení 90% vozidel (autobusů) plošinami pro nájezd vozíčkářů 
z celkového počtu vozidel.  
Standardem dopravce u nově nakupovaných vozidel je plná nízkopodlažnost vč. plošin 
pro vozíčkáře, dále vybavení vozidel hlásiči zastávek vč. informačního systému 
pro nevidomé a slabozraké (povelový přijímač, reproduktory vnější i vnitřní). 
 

2.4. Řízení provozu 
Standardem dopravce je 24 hodinový dohled nad provozem MAD – nepřetržitý provoz 
dopravního dispečinku. Všechna vozidla resp. řidič MAD musí být vybavena mobilním 
telefonem umožňujícím styk s dispečinkem, přijímačem GPS pro monitorování polohy 
vozidla a jeho časové odchylce vůči jízdnímu řádu. 
 

2.5. Areál – zázemí řidičů a ostatních zaměstnanců 
Zázemí řidičů a zaměstnanců je zajištěno v areálu dopravce na Dělnické ulici, místnost na 
odpočinek řidičů pak na terminálu dopravce, které jsou vybaveny sociálním a 
hygienickým zázemím.   
Dopravce garantuje pro řidiče MAD provoz následujících sociálních a hygienických 
zázemí umístěných mimo výše uvedené areály:  
Sociální zařízení: Bynov, Chrochvice, Nemocnice, Autobusové nádraží, Nebočady – areál 
Jurta. 
 

2.6. Servis vozidel, ekologické standardy, bezpečnost provozu, čistota vozidel 
Dopravce provádí pravidelné preventivní prohlídky vozidel, které vychází z návodů 
výrobce. 
Po každém výjezdu vozidel MAD je prováděna kontrola provozuschopnosti, čištění jak 
interiéru, tak karoserie a příprava vozidla na další provoz. Je prováděna kontrolu všech 
částí ovlivňující bezpečnou přepravu cestujících vyplývající z vnitřních předpisů 
dopravce.  
Emise a ekologie provozu MAD: 
Dopravce garantuje minimálně 55% autobusů vybavených motory minimálně dle normy 
EURO 5. Pracovníci servisu jsou proškoleni v plném rozsahu od výrobců vozidel a vlastní 
veškerá potřebná oprávnění. 
Bezpečný a plynulý provoz je zabezpečen nepřetržitou pohotovostí servisu dopravce. 
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3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

 
 
Obrázek 2 Příklad označení vozidel vč. směrových tabulí (čelní a boční) 
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Obrázek 3 Příklad označení vozidel v zadní části vozidla 

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



Příloha č. 6   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

pozemek podniku (odstav. plochy) 100 2 950               2 950               

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

odst.plochy, správní stř. 100 9 047               8 856               

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

 Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období 
(v tis. Kč)



Příloha č. 5 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravnípodnik města Děčína, a. s.
Dě|nická 106. Děčín 6. 405 29

Objednatel:

{ýchozí finančnímode| řádelt oředookládané hodnotv ív tis. Kč)
rok 2015 rok 2016 období2Q17-2o25

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

Pohonné hmotv a o|eie 23 355 3%o 24 055 3oÁlrok

PřímÝ materiá| a eneroie z 4 571 2o/o 4 662 2%lrok

ooravv a údrŽba vozide| 6 794 1o/o 6 862 1o/olrok

odpisv dlouhodobého maietku 4 I  313 2% 9 499 2%lrok

Pronáiem a |easino vozide|

Mzdové nákladv 23 507 2% 23 977 2o/olrok

Sociá|ní a zdravotní poiištěni 7 753 2Yo 7 908 2%lrok

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

Poiištění (zákonné, havariiní) 12 481 2% 491 2o/olrok

ostatnÍ přímé nák|adv '13 754 2o/o 769 2o/olrok

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

Provozní reŽie 1 5 456 2o/o 465 2o/olrok

Správní reŽie I O 5 875 2%ó 5 993 2o/olrok

NÁKLADY GELKEM (ř' 1 až ř. 16) 1 7 86 576 88 472 0

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

ostatní vÝnosv 20 340
ýýnosv celkem {řádek 18 až20l. 21 49 2',19 48 750 0

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

Kompenzace íř.1 7-ř.21 +ř.23) 24 54 573 55 190

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

tuved'te hodnoty pro dalŠí obdobi nebo zpúsob indexace podle s8 odst. 3
*"uvedte v sou|adu s hodnotou V tabu|ce obsaŽené V při|oze Č. 5
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Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace ze závazku veřejné služby    

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

Uzavřená smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Statutárním městem Děčín vychází z těchto 

právních norem: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

b) zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, 

c) zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

e) zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

g) vyhláška 296/2010 Sb. O postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace, 

h) cenový výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, 

i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

j) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2. Výpočet kompenzace  

Pro sestavení výsledného finančního modelu pro veřejnou dopravu jsou k výpočtu použity 

podklady na základě vyhlášky č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

a) Dopravní prostředky – motorová vozidla pro přepravu osob (autobusy) pořízené od roku 

2004, s účetní dobou odpisování na 12 let, které jsou zařazeny na středisku 10. 

b) Pozemky – pozemek podniku (odstavné plochy), pozemek nová opravna, terminál, 

čerpací stanice jsou zařazeny na střediska 30, 40, 60. 

c) Stavby – do modelu je zahrnutý majetek - sociální zařízení, vozovna komunikace, 

zastávky, budova terminálu, opravárenský monoblok, osvětlení - nákladní myčka jsou 

zařazeny na střediska 10, 12, 20, 21, 30, 40, 60. 

d) Jiný dlouhodobý majetek – nádrž na AD Blue, vybavení opravny autobusů, server, 

software jsou zařazeny na střediska 20, 21, 30, 40, 60.  

 

Poměr uznatelných nákladů čerpací stanice je vypočten jako průměr podílů výtočnosti pro 

Dopravní podnik a celkové výtočnosti za roky 2012, 2013, 2014. Čerpací stanice je současně 

využívána jako dobíjecí místo časových kupónů a elektronické peněženky a místo pro odvod 

tržeb řidičů. Vzhledem k tomu, že není možné relevantně určit poměr využití pro MAD, není 

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

spotřebovaného materiálu na opravy autobusů dopravce (DPMD) a celkově spotřebovaného 

materiálu na opravy. 

 

Poměr uznatelných nákladů nákladní mycí linky je vypočten jako podíl dosažených tržeb pro 

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

Výchozí model vychází z nákladů a výnosů, které byly účtovány na středisko 10 a poměrnou 

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

b) Ř. 2 Přímý materiál a energie – materiál spotřebovaný na opravy autobusů, čisticí 

prostředky, uniformy 

c) Ř. 3 Opravy a udržování obsahuje opravy od externích firem, poměrná část nákladů 

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

g) Ř. 9 Úhrada za použití infrastruktury obsahuje pronájem autobusového nádraží střediska 

12 

h) Ř. 12 Pojištění (zákonné, havarijní) obsahuje pojištění autobusů, poměrnou část 

zákonného pojištění zaměstnanců 

i) Ř. 13 Ostatní přímé náklady – školení řidičů, dopravně psychologické vyšetření, STK, 

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

j) Ř. 14 Ostatní služby obsahuje zbývající náklady (např. režijní mat., DHIM, stravenky, 

pojištění, ostatní sociální pojištění, čipové karty) 
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k) Ř. 15 Provozní režie obsahuje poměrnou část střediska 50 

l) Ř. 16 Správní režie obsahuje poměrnou část nákladů střediska 60 

m) Ř. 18 Tržby z jízdného obsahují tržby za časové kupóny, elektronické peněženky a 

hotovosti 

n) Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních 

letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od 

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

o) Ř. 20 Ostatní výnosy – výnosy z provozu autobusového nádraží 

V modelu jsou zahrnuté náklady očištěny o náklady na zájezdovou přepravu, kdy je výpočet 

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2015 rok 2016

Pohonné hmoty a oleje 1 23 355 3% 24 055 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 4 571 2% 4 662 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 6 794 1% 6 862 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 9 313 2% 9 499 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 23 507 2% 23 977 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 7 753 2% 7 908 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 481 2% 491 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 754 2% 769 2%/rok

Ostatní služby 14 3 716 2% 3 790 2%/rok

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

Správní režie 16 5 875 2% 5 993 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 86 576 88 472 0

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 219 48 750 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 54 573 55 190           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3
**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

2U2 2383 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 113

2U2 2384 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 114

2U2 2385 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 115

2U2 2386 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 116

8U2 0193 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 193

3U2 1488 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 194

3U2 1489 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 195

3U9 1682 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 11.12.2006 ANO NE 196

4U2 8737 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 7.11.2007 ANO NE 197

DCL 3194 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 204

DCL 3189 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 205

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 16.6.2008 ANO NE 231

5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 24.8.2009 ANO ANO 232

8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 628B02 18 m 43 96 16.1.2015 ANO ANO 233

2U5 3285 Karosa C 954.1360 12 m 48 39 25.4.2005 NE NE 304

DCA 8181 Karosa LC 936.1038 12 m 46+1 0 20.3.2000 NE ANO 401

4U7 8218 Irisbis Domino 397E 12 m 51 0 15.8.2008 NE ANO 403

2U0 7592 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 601

2U0 7593 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 602

2U2 3006 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 17.8.2004 ANO NE 603

2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 8.6.2005 ANO NE 604

3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 605

3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 606

5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 607

5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 608

2U3 9971 Mercedes Benz 904.6KA 7 m 17 0 29.12.2004 ANO NE 701

4U2 9735 Mercedes Benz 906KA50 7 m 11 12 14.1.2008 ANO ANO 702

4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 801

4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 802

4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 803

4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 804

4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 805

4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 806

4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 807

4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 808

4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 809

4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 810

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby
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Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 01

Název:
Prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem o výměře dle GP, který bude vyhotoven. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Hoštice nad Labem a 
usnesením č. RM 17 17 37 15 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 3 v k. ú. Hoštice nad Labem; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 43 s domem č. p. 494 k. ú. Hoštice nad Labem; 

- žadatelé se stali novými vlastníky nemovitosti, při opravě oplocení pozemku zjistili, že užívaná část 
není součástí jejich vlastnictví; 

- o část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem žádají za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu, část pozemku chtějí i nadále užívat jako zahradu. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 3 v 
katastrálním území Hoštice nad Labem o výměře cca 130 m², za účelem narovnání majetkoprávního 
nesouladu. 
OSU - 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 předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských 
kultur. S prodejem části pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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. 25m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy NZ.2 – 
plocha zemědělská/trvalý travní porost. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 3 v k.ú. Hoštice nad Labem o výměře 
130 m2 za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem.

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem tvoří s pozemkem 
žadatele funkční celek. S prodejem na zahradu souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem o výměře cca 130 m2.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 



Žadatelé:******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A - pozn. A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 3_122 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 3_122..pdf Komentář:          

Příloha: foto 3_122.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:46 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:31 
podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 02

Název:
Prodej pozemku st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec o výměře 182 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a usnesením
č. RM 17 17 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 104 o výměře 
182 m2v k. ú. Krásný Studenec.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 104 v k. 
ú. Krásný Studenec o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej, ev. část pozemku st. p. č. 104 v k. ú. Krásný Studenec; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 1380/2 k. ú. Krásný Studenec; 

- žadatelé žádají o požadovaný pozemek za účelem rozšíření vstupu z příjezdové komunikace. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st. p. č. 104 v 
katastrálním území Krásný Studenec za účelem rozšíření vstupu z příjezdové komunikace. 
OSU - oddělení 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 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV - 
smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem celého pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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 rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SV – 
plocha smíšená obytná vesnická. 

OZP – z hlediska životního prostředí souhlasí pouze s prodejem části pozemku p. č. 104 v k. ú. Krásný 
Studenec za účelem zajištění a rozšíření vstupu z příjezdové komunikace. Pokud by byl odprodán celý 
pozemek, došlo by k zamezení přístupu na sousední p.p.č. 192 v k.ú. Krásný Studenec. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec je zarostlý, neužívaný. S 
prodejem pozemku souhlasíme. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku p. č. 192 k. ú. Krásný Studenec se na 
tento pozemek dostane přes svůj majetek, lze odprodat celý požadovaný pozemek. 

Jedná se o pozemek st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec o výměře 182 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zahrada - 300,00 Kč/m2 – celkem 54.600,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Účel dle žádosti: rozšíření vstupu z příjezdové komunikace 

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM 104_113 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
104-kr.studenec.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 A.pdf Komentář:          

Příloha: 104_113 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:08 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:21 
podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 03

Název:
Prodej pozemku p. č. 1933/5 k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p. č. 1933/5 k. ú. Podmokly o výměře 151 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 17 17 37 14 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1933/5 v k. ú. Podmokly o 
výměře 151 m2.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o pronájem pozemku p. č. 1933/5 k. ú. Podmokly o výměře 151 m2; 

- žadatelé jsou vlastníci přilehlého domu na pozemku p. č. 1932 k. ú. Podmokly, o požadovaný pozemek 
žádají za účelem zázemí k domu, zahrady; 

- dle sdělení žadatelů je na požadovaném pozemku historicky umístěna žumpa. 

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k pronájmu pozemku pac. č. 1933/5 
v katastrálním území Podmokly na zázemí k domu – zahrada. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad 
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 předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. S 
pronájmem souhlasíme. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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 rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k pronájmu p.p.č. 1933/5 v k.ú. Podmokly za účelem 
užívání zahrady a žumpy k objektu na p. p. č. 1932 v k. ú. Podmokly. 

OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k pronájmu, popřípadě prodeji p.p.č. 1933/5 k.ú. 
Podmokly. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že na pozemku p. č. 1933/5 se nachází funkční žumpa, která je dle 
žadatelů na pozemku umístěna již historicky. Požadovaný pozemek je v těsné blízkosti domu patřící 
žadatelům, s pronájmem, ev. s prodejem souhlasíme. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
I. pásmo – 2.300,00 Kč/m2 x koef. 0,7 – zahrada, tj. 1.610,00 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem.

Účel dle žádosti: zázemí k RD, zahrada 

Žadatelé: ******

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



Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH                   
A A - pozn. A A - pozn. A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1933_5_108 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO 1933_5_108 - 
zadost.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1933_5_108.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:46 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:30 
podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 04

Název:
Prodej pozemku p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 579/1 o výměře 684 m2v k. ú. Vilsnice.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 19.9.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Vilsnice a usn. č. RM 17 16 37 03 
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 579/1 o výměře 684 m2  v
k. ú. Vilsnice. 

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek p. č. 579/1 o výměře 684 m2v k. ú. Vilsnice.

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



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Vilsnice; 

- žadatel vlastní sousední pozemky p. č. 408/7 a p. č. 411 k. ú. Vilsnice; 

- žadatel žádá o tento pozemek za účelem zřízení příjezdové cesty k budoucí stavbě rodinného domu 
na pozemku p. č. 408/7 k. ú. Vilsnice; 

- pozemek p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice je dotčen veřejně prospěšnou stavbou K26 – splašková kanalizace 
Višňová, Vřesová a Chmelnická k. ú. Vilsnice.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - 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 
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF 
– zóna zemědělských kultur. 
Upozorňujeme, že předmětný pozemek je dotčen veřejně prospěšnou stavbou K26 – splašková kanalizace 
Višňová, Vřesová a Chmelnická Vilsnice. Z důvodu nesouladu výstavby RD s Územním plánem města Děčín 
na p.č. 408/7 k.ú. Vilsnice nesouhlasíme s prodejem pozemku p.č. 579/1 k.ú. Vilsnice. 
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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. 25m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy Z43 SV 
– plocha smíšená obytná vesnická. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 579/1 v k. ú. Vilsnice za účelem zajištění 
přístupové komunikace k budoucí stavbě RD. 

OSC - nedoporučuje prodej výše uvedeného pozemku pro výstavbu RD a doporučuje nejprve prověřit 
možnost napojení dalších novostaveb RD na síť místních komunikací. Místní komunikace ul. Chmelnická je v 
současné době kapacitně vyčerpána pro další výstavbu RD (není možnost ji rozšířit). Bez rozšíření místní 
komunikace ul. V Lukách a realizace křižovatky ul. Vilsnická x Lukách je tato lokalita pro výstavbu nových 
rodinných domů nevyhovující. 

OKD - v územním plánu města Děčín je tento pozemek vyčleněn na výstavbu komunikace. Propojení místních 
komunikacích ul. Višňová a Chmelnická. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku p. č. 
579/1 k. ú. Vilsnice za účelem výstavby přístupu pouze k jednomu RD. Výstavbu přístupu k budoucímu RD 
navrhuje řešit výpůjčkou a smlouvou o právu provedení stavby na tomto pozemku. 

OMH - předmětný pozemek je dotčen veřejně prospěšnou stavbou K26 – splašková kanalizace Višňová, 



Vřesová a Chmelnická Vilsnice, dále je s pozemkem uvažováno pro případné rozšíření komunikace, z tohoto 
důvodu OMH nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice. 

Jedná se o pozemek p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice o výměře 684 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (jiný účel - výstavba komunikace), tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady 
spojené s prodejem. 

Účel dle žádosti: přístup k RD 

Žadatel:******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A N - pozn. A N - pozn. N - pozn. N - pozn.          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 579_1 Vilsnice.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 579_1 
Vilsnice.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 579_1 Vilsnice.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:43 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:28 
podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 05

Název:
Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se může zúčastnit pouze držitel 
oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 
ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10. 10. 2017 návrh na prodej objektu v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 17 17 37 32 
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 
čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se 
může zúčastnit pouze držitel oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 
Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené 
s převodem, tj. variantu č. 2. 
Dále RM projednala variantu č. 1, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 
3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní 
náklady spojené s převodem. 
Dále RM projednala variantu č. 3, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro Agenturu Osmý den, se sídlem Lužická 727/7, Děčín II, IČO 26667649 za cenu 
3.850.000,00 Kč dle ZP č. č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní 
náklady spojené s převodem. 
Dále RM projednala variantu č. 4, tj. doporučit zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2239 o 
výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro paní ****** cenu 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného 
znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem. Dále RM projednala variantu č. 5. tj. doporučit 
zastupitelstvu města schválit ponechání pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 
445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím v majetku města s tím, že pozemek p.č. 
2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, bude využit příspěvkovou organizací města, tj. Dům dětí a mládeže, se sídlem Teplická ul. 
334/38, Děčín IV ve spolupráci se základní školou Komenského nám., Děčín II. 



Cena: 3 850 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej, tj. variantu č. 2



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH – odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost Agentury Osmý den, o.p.s., o prodej výše 
uvedeného objektu, včetně pozemku 
- žadatel ve své žádosti uvádí, že pomáhá lidem se zdravotním a mentálním postižením získávat sociální a 
pracovní schopnosti a koupí objektu by vedle poskytování sociálních a vzdělávacích služeb došlo k oživení 
bezprostředního okolí lokality (viz. žádost)
- využití plánuje v partnerské spolupráci s organizacemi a dalšími poskytovateli zapojenými do komunitní sítě 
služeb města Děčín – se společností JURTA, o.p.s. a ZŠ a lesní MŠ Jurta
- konkrétní využití objektu – viz. žádost 
- OMH uvádí, že objekt byl získán od Ústeckého kraje na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva č. 12/SML1976 s právními účinky vkladu ze dne 19.7.2012 za kupní cenu v souhrnné výši 
104.584,80 Kč (spolu s budovou čp. 411, včetně pozemku p.č. 2277, Děčín I) - viz. příloha 
- v čl. IV bod. 3 KS bylo zřízeno k předmětným nemovitostem předkupní právo pro prodávajícího jako věcné 
právo, tj. kupující i jeho další právní nástupci, jsou povinni pro případ, že by chtěli převáděné nemovitosti nebo 
podíl na nich prodat nebo jiným způsobem zcizit nebo pokud převáděné nemovitosti nebudou využívány za 
účelem poskytování sociálních služeb tyto nejdříve nabídnout ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané v čl. III. bod 1 citované KS (tj. 104.584,80 Kč) a ceně o jakou se zvýšila hodnota 
převáděných nemovitostí ke dni uplatnění předkupního práva. Předkupní právo bylo sjednáno bezúplatně a 
zřízeno na dobu 10 let od vkladu citované smlouvy do KN 
- dále byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva č. 12/SML1976 ze dne 15.10.2013 (viz. příloha) ve věci změny znění KS – v čl. IV. bod 3. odst. 2. se 
vyjímá text: „nebo pokud převáděné nemovitosti nebudou využívány za účelem poskytování sociálních služeb“ 
- z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě schválení záměru prodat objekt čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I, je město povinno nabídnout tento objekt ke koupi prodávajícímu, tj. Ústeckému kraji, za 
cenu rovnající se kupní ceně sjednané v čl. III. bod 1. KS + cena o jakou se zvýšila hodnota převáděných 
nemovitostí ke dni uplatnění předkupního práva, tak jak je uvedeno v čl. IV. bod 3. citované KS 
- ve vyjádření OMH je popsána historie od získání objektu do majetku města, řešení žádostí o pronájem a o 
využití objektu 
- usn. č. ZM 16 07 09 07 ze dne 22.9.2016 schválilo záměr prodeje 
- sděleno Ústeckému kraji, že byl zveřejněn záměr prodat objekt a zažádáno o vyjádření se k možnému 
zpětnému odkupu 
- Ústecký kraj předložil uplatnění předkupního práva k projednání orgánům Ústeckého kraje a požádal o 
upřesnění nabídky zpětného odkupu 
- OMH dne 20.10.2016 obdržel žádost p. ****** o prodej nemovitosti 
- OMH vyčíslil náklady vynaložené na opravy nemovitosti čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I v letech 2014 - 
2016 k 31.12.2016 ve výši 2.028.972,09 Kč a tuto skutečnost sdělil Ústeckému kraji 
- Ústecký kraj zažádal o doložení dokladů na náklady vynaložené na opravy objektu 
- OMH dne 25.4.2017 doložil Ústeckému kraji doklady na opravy objektu 
- OMH zažádal ostatní žadatele, tj. organizaci Rákosníček Děčín, z.s., příspěvkovou organizaci DDM Děčín o 
potvrzení, zda zájem o prodej nebo užívání nadále trvá 
- žadatelé potvrdili, že zájem trvá 
- dopisem paní primátorky ze dne 22.5.2017 bylo Ústeckému kraji doplněno, že město Děčín obdrželo více 
žádostí o odprodej (příp. pronájem-užívání) s tím, že žadatelé chtějí objekt využít pro poskytování sociálních a 
vzdělávacích služeb pro různé cílové skupiny, 1 žádost je bez specifikace využití 
- Ústecký kraj sdělil dopisem ze dne 18.7.2017, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 26.6.2017 o 
neuplatnění předkupního práva 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 28.7.2017 zažádala o zahájení realizace prodeje objektu čp. 445, ul. 
17. listopadu, Děčín I 
- organizace Rákosníček Děčín, z.s. písemně sdělila odstoupení od záměru odkoupení objektu čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I 
- OMH objednal aktualizaci znaleckého posudku č. 5504-034-16 ze dne 2.6.2016 
- byl vyhotoven nový ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 znalce M. Gregora na zjištění ceny obvyklé, a to ve 
výši 3.850.000,00 Kč 
- žadatel Agentura Osmý den dopisem ze dne 8.8.2017 doplnil svou žádost ze dne 28.7.2017 ve věci využití 
objektu - viz. příloha



Nové skutečnosti: 
- usnesení č. RM 17 14 37 22 ze dne 22.8.2017 doporučilo zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. 
prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací 
řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem 
+ ostatní náklady spojené s převodem 
- výše uvedený prodej byl předložen do jednání ZM dne 21.9.2017 - materiál byl stažen 
- p. primátorka požádala právního zástupce města o vyjádření ve věci možného omezení či specifikace 
dohadovacího řízení, tj. zda např. účastníkem dohadovacího řízení může být jen držitel oprávnění k 
poskytování sociálních služeb 
- vyjádření právního zástupce města k sociálním službám - viz. příloha 
- na základě vyjádření právního zástupce města bylo usnesení č. RM 17 14 37 22 ze dne 22.8.2017 
revokováno v plném znění 
- OMH předložil výše uvedenou problematiku opětovně k projednání v orgánech města

záměr RM dne 23.8.2016 - usn.č. RM 16 14 37 28 
záměr ZM dne 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 09 07

Po projednání této záležitosti v RM dne 10.10.2017 nastaly nové skutečnosti: 
- dne 11. 10. 2017 OMH obdržel žádost ****** o prodej výše uvedeného objektu
- v žádosti uvádějí, že v objektu by vybudovali komplexní lékařské zařízení, tj. ordinaci ORL a mezinárodní 
spánkové centrum a spánkovou laboratoř, které v regionu chybí - viz. příloha 
- OMH požádal právního zástupce města o vyjádření ve věci možné specifikace dohadovacího řízení z 
hlediska zdravotních služeb
- vyjádření právního zástupce města ke zdravotním službám - tj. že dohadovacího řízení se může zúčastnit 
jen držitel oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách a nebo držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách - viz. příloha
- OMH nechává na zvážení orgánů města, zda-li doplnit znění usnesení ZM ve smyslu: .... dohadovacího 
řízení se může zúčastnit pouze držitel oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.... a nebo držitel oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ....

Vyjádření: 

OR – nemá v tomto objektu žádný záměr. 

OSU – Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji 
objektu č.p. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, včetně pozemku parc. č. 2239 v katastrálním území Děčín. 
Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad 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 předmětný pozemek se dle 
platného Územního plánu města Děčín nachází ve stávající ploše bydlení a v zastavěném území. Pozemek je 
součástí zóny SC – SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ ZÓNA. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití 
zóny v rozporu. S prodejem souhlasíme. 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 tento pozemek do oblasti 
SM – Plocha smíšená obytná městská.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.č. 2239 v k.ú. Děčín za účelem poskytování 
sociálních a vzdělávacích služeb. 

OSC – k prodeji objektu není kompetentní se vyjadřovat. Upozorňuje však na skutečnost, že pokud po prodeji 
dojde v budoucnu ke změně užívání objektu, které budou podléhat stavebnímu řízení, bude silniční správní 
úřad požadovat řešení nezbytných odstavných a parkovacích stání mimo plochy současného veřejného 
prostranství.

OMH - uvedená nemovitost přešla do majetku statutárního města Děčín na základě kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního práva č. 12/SML/1976 uzavřené s Ústeckým krajem. Součástí kupní smlouvy bylo 
ujednání, že objekt bude využíván za účelem poskytování sociálních služeb. 
- na základě usnesení č. ZM 13 06 04 05 ze dne 19.9.2013 byl uzavřen dodatek ke kupní smlouvě, kde bylo 
toto ujednání vyjmuto 
- OMH – odd. správy majetku eviduje od 28.02.2013 žádost MC Rákosníček, o.s. o pronájem objektu č.p. 445 
Děčín I za účelem zřízení provozovny mateřského centra 
- OMH – odd. správy majetku obdržel dne 18.12.2013 novou žádost od MC Rákosníček, o.s., zastoupený paní 
****** ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového objektu 
- na základě usnesení č. RM 14 01 37 05 ze dne 7.1.2014 byl schválen záměr města pronajmout nebytový 
objekt č.p. 445, část obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín 
za účelem zřízení provozovny mateřského centra 
- zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.3.2014 usnesením č. ZM 14 03 04 01 schválilo rozpočtovým 
opatřením finanční prostředky na opravy objektu 17. listopadu č.p. 445 Děčín I. Na základě výběrového řízení 
byla realizována nová plynová kotelna, oprava střešní krytiny a výměna oken a dveří. 
- do rady města byl dne 9.6.2015 předložen materiál – návrh na revokaci usnesení rady města č. RM 14 01 37 
05 ze dne 7.1.2014 v plném znění „z důvodu nových skutečností“ a návrh na pronájem objektu č.p. 445, část 
obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín. Rada měla variantně 
schválit /neschválit 1. výjimku ze „Zásad“ rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku 
statutárního města Děčín na rok 2015 čl. 4. 2. výjimku z Postupu a zásad pronájmu pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Děčín na rok 2015 čl. VII. 3. vypsání veřejné soutěže na nejvhodnější nabídku – pronájem 
objektu č.p. 445, část obce Děčín I – Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Děčín 
s tím, že podmínky veřejné soutěže budou zpracovány právním zástupcem města a schváleny v radě města. 
Materiál byl z jednání stažen. 
- v září 2015 se na objekt byla podívat paní ****** - ředitelka DDM Děčín. Dne 15.10.2015 obdržel OMH - odd. 
správy majetku a komunálních služeb žádost o možném využití objektu 17. listopadu 445, Děčín I, zaslaný 
odborem školství a kultury, který obdržel žádost od DDM Děčín. K žádosti DDM Děčín se připojila i základní 
škola Komenského nám., která navrhla v součinnosti s DDM Děčín, a to otevřít v prostorech objektu 17. 
listopadu 445, Děčín I školní klub. Současně bylo osloveno i MC centrum Rákosníček, které potvrdilo svůj 
stálý zájem o pronájem objektu v ulici 17. listopadu č.p. 445 v Děčíně I. 
- dne 20.10.2015 obdržel OMH stanovisko k využití objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I od odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, které eviduje dvě možnosti využití objektu, a to MC Rákosníček a 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), kterému by následně více vyhovovala budova na 
Litoměřické ulici. Všechny podněty a žádosti byly předloženy do jednání rady města. 
- na základě usnesení č. RM 15 20 37 18 ze dne 24.11.2015 vzala rada na vědomí informaci o způsobu 
využití objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I, včetně pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín 
- v lednu 2016 byl vypracován znalecký posudek č. 5480-010-16, znalce Miloslava Gregora, na zjištění ceny 
objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I, vč. pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín, dle platné vyhlášky – zjištěná 
výsledná cena ve výši 3.034.310,00 Kč 
- dne 3.2.2016 bylo MC Rákosníček dotázáno, zda zájem o pronájem objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I 
nadále trvá. Dne 12.2.2016 MC Rákosníček potvrdilo svůj zájem o pronájem daného objektu. 
- v květnu 2016 bylo zadáno, dle pokynů vedení města, vypracování znaleckého posudku na cenu v místě a 
čase obvyklou a byl vypracován znalecký posudek č. 5504-034-16, znalce Miloslava Gregora, na zjištění ceny 
nemovitosti a ceny obvyklé (ocenění stávajícího stavu) objektu 17. listopadu č.p. 445, část obce Děčín I – 
Děčín, vč. pozemku p.č. 2239 v k.ú. Děčín – cena ve výši 3.900.000,00 Kč 
- v květnu 2016 byl objekt ukázán panu ****** - jednateli občanského sdružení Jurta 



- v červnu 2016 OMH – odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost Agentury Osmý den, o.p.s. 
(partnerem je sdružení Jurta) o prodej objektu 17. listopadu č.p. 445, Děčín I 
- dne 26.7.2016 zaslány informace o možném odprodeji paní ****** - MC Rákosníček 
- usn. č. ZM 16 07 09 07 ze dne 22.9.2016 schválilo záměr prodeje 
- v říjnu 2016 OMH - odd. nakládání s majetkem města obdržel žádost p. ****** o odprodej objektu 
- na základě schváleného záměru prodeje byl Ústecký kraj vyzván k vyjádření se k možnému zpětnému 
odkupu
- ostatní žadatelé, tj. organizace Rákosníček Děčín, z.s., příspěvková organizace DDM Děčín byli požádáni o 
potvrzení, zda jejich zájem o objekt trvá 
- žadatelé potvrdili, že zájem trvá 
- Ústecký kraj, po doložení dokladů na náklady vynaložené na opravy objektu, sdělil, že neuplatňuje předkupní 
právo 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 28.7.2017 zažádala o zahájení realizace prodeje objektu čp. 445, ul. 
17. listopadu, Děčín I a sdělila, že má nadále vážný zájem o odkoupení objektu a v případě časových prodlev 
může dojít k situaci, kdy nebudou dostupné zdroje na zakoupení a rekonstrukci objektu 
- organizace Rákosníček Děčín, z.s. písemně sdělila odstoupení od záměru odkoupení objektu čp. 445, ul. 17. 
listopadu, Děčín I 
- OMH objednal aktualizaci znaleckého posudku č. 5504-034-16 ze dne 2.6.2016 - byl vypracován nový ZP č. 
5608-038-17 ze dne 13.8.2017 znalce M. Gregora - cena obvyklá ve výši 3.850.000,00 Kč 
- Agentura Osmý den dopisem ze dne 8.8.2017 doplnila svou žádost ve věci využití objektu 
- 11.10.2017 OMH obdržel žádost ****** o prodej objektu

OSV - předkládá k předmětné žádosti Agentury Osmý den, o.p.s., negativní stanovisko. Záměr Agentury 
Osmý den využít budovu k sociálním službám vnímáme jako prospěšný, nicméně o předmětnou budovu již 
několik let usiluje Rákosníček Děčín, kam plánují přesunout jak činnosti mateřského centra, jeselského 
zařízení, aktivity pro pěstounské rodiny a další jejich činnosti, které vykonávají nebo chtějí realizovat. Vzniklo 
by tak rovněž potřebné a obdobně multifunkční centrum jako v případě Agentury Osmý den, i když pro jinou 
cílovou skupinu. Před rozhodnutím o prodeji budovy některému ze zájemců, doporučujeme navázat na 
několikaleté jednání s Rákosníčkem Děčín, který opětovně o budovu žádá a z našeho pohledu by měl být 
upřednostněn před dalšími zájemci. 

MP – nemá pro objekt jiné využití a prodej uvedeného objektu doporučuje.

OSK – nadále preferuje využití tohoto objektu pro činnost příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže 
Děčín a ZŠ Komenského náměstí, za účelem rozšíření jejich činnosti. Viz. naše korespondence a postoupené 
žádosti o společné využití objektu DDM Děčín a ZŠ Komenského nám., čj. MDC/91100/2015 ze dne 
15.10.2015. 

Předpokládaná cena za prodej: dle „Zásad“ (dle ZP) - 3.850.000,00 Kč 

Žadatelé: 
Agentura Osmý den, o.p.s., Lužická 727/7, Děčín II 
****** 
DDM Děčín, Teplická 334/38, Děčín IV
****** a ****** 

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH OSV MP
A A A pozn. pozn. N/pozn. A
OSK                                                       
N/pozn.                                                       

Vysvětlivky:



Příloha: vyjadreni AKNT - 2x.pdf Komentář:          

Příloha: snimek,KS-Ustecky 
kraj.pdf Komentář:          

Příloha: ZP.pdf Komentář:          

Příloha: UK-neuplatneni predkup. 
prava.pdf Komentář:          

Příloha:
zadosti, 
Rakosnicek-odstoupeni.p
df

Komentář:          

Příloha: ZP-novy.pdf Komentář:          

Příloha: Agentura Osmy 
den-doplneni zadosti.pdf Komentář:          

Příloha: Zadost z 11.10.2017.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 12:18 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 14:08 
podepsáno















































































































































































































From: 
Sent: Wednesday, October 11, 2017 10:21 AM 
To: posta@mmdecin.cz 
Cc: 
Subject: prodej objektu 17. listopadu 
 
Vážení zastupitelé města Děčína, 
dozvěděli jsme se že město hodlá prodat objekt na ulici 17. listopadu, Děčín I ( čp. 445) a tímto 
bychom chtěli projevit zájem o koupi objektu. 
Chtěli bychom objekt proměnit na  komplexní lékařské zařízení, kde bychom chtěli provozovat 
ordinaci ORL a mezinárodní spánkové centrum a spánkovou laboratoř, 
která v regionu chybí. Spánková apnoe je život ohrožující onemocnění s úmrtností srovnatelnou s 
rakovinou plic ( při středně těžkém nálezu  přežije 61 procent pacientů  dalších 8 let), neléčená je 
spoluodpovědná za vysoký krevní tlak, infarkty, mrtvice, cukrovku druhého typu a za velké množství 
dopraních nehod způsobených mikrospánky.  
V našem regionu je prevalence onemocnění 5-11 procent, kdy výskyt onemocnění stoupá s věkem a 
nadváhou (u padesátiletého muže je pravděpodobnost onemocnění cca 32 procent).    
Nejbližsí spánkové centrum je v Ústí nad Labem, kde je aktuálně stop stav a čekací doby cca 1 rok, v 
Liberci je situace podobná. V současné době čeští pacienti jezdí do našeho centra v Německu 
(www.chrapu.cz), centrem v Děčíně bychom jim  
podstatně zvýšili dostupnost péče našim obyvatelům a mohli nabídnout péči i pacientům z EU 
(především pacientům z Německa) a zvýšit turistický ruch a prestiž v regionu.  
 
S pozdravem 
 

www.chrapu.cz 
www.praxisdrbastl.de 
 

www.orl-dc.cz 
 
 

mailto:posta@mmdecin.cz
http://www.chrapu.cz/
http://www.praxisdrbastl.de/


MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 06

Název:
Prodej pozemku p.č.3017 k.ú. Děčín - Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400

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

schvaluje

prodej pozemku p.č. 3017 o výměře 4.209 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Lesy ČR 
s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové za cenu dle znaleckého posudku č. 4239-26-2016 ze dne 
02.08.2017 ve výši 252.540,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 17 37 22 ze dne 10.10.2017 doporučila schválit prodej pozemku p.č. 3017 o výměře 
4.209 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové za cenu dle znaleckého posudku č. 4239-26-2016 ze dne 02.08.2017 ve výši 252.540,00 Kč + ostatní 
náklady.

Cena: 252 540,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej pozemku



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 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
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. 

ZM usnesením č. ZM 17 04 08 02 ze dne 27.04.2017 zveřejnila záměr města prodat pozemek p.č. 3017 o 
výměře 4.209 m2 v k.ú. Děčín. 

OSC: nemá námitek k převodu pozemku. 

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 koryta vodního toku. 

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. ředmětný 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. 

OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr. 

OMH: nemá námitek k prodeji pozemku. 

V souladu s usnesením č. RM 17 06 37 02 ze dne 28.03.2017 bylo OMH vydáno souhlasné stanovisko 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“. 

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



Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: realizace akce „Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400“ - 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:
OSC: nemá námitek k převodu pozemku. 

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 koryta vodního toku. 

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. ředmětný 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. 

OR: v uvedené lokalitě nemá žádný záměr. 

OMH: nemá námitek k prodeji pozemku. 

OKD: nemá námitek k prodeji.

Příloha: AN_10_Lesy_3017.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 17.10.2017 07:44 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:58 
podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 07

Název:
Prodej pozemku p.č. 1679/2 v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemku p.č. 1679/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** 
za cenu 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 10.10.2017 usnesením č. RM doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p.č. 1679/2 o 
výměře 24 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 2.070,00 Kč/m2 + 
ostatní náklady.

Současně projednala variantu č. 2, tj. prodej pozemku p.č. 1679/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 1.500,00 Kč/m2 + ostatní náklady. 

Cena: 49 680,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej dle varianty č. 1



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- OMH eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 1679/2 v k.ú. Podmokly za účelem výstavby garáže – 
parkovacího stání – viz příloha 
- Žadatelka je vlastníkem sousedních pozemků p.č. 1677 a 1678 v k.ú. Podmokly vč. domu na něm stojícím 
- Na požadovaný pozemek rovněž navazuje areál azylového domu pro muže, OR nedoporučuje prodej 
pozemku z důvodu jeho možného využití pro přístup k objektu azylového domu z ul. Bukurešťská – viz příloha 
zákres 

Přijatá usnesení RM a ZM: 
RM dne 13.06.2017 usnesením č. RM 17 11 37 19 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
1679/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Podmokly. 

ZM dne 29.06.2017 usnesením č. ZM 17 06 06 06 zveřejnila záměr města prodat pozemek p.č. 1679/2 o 
výměře 24 m2 v k.ú. Podmokly

Nájemní smlouva: 0 

Účel prodeje: výstavba garáže – místa na stání pro osobní automobil 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 24 m2 
varianta č. 1 – dle Zásad dle Zásad: tj. I. pásmo – 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,9 = 2.070,00,- Kč = 49.680,00 Kč 
varianta č. 2 – dle návrhu žadatelky – 1.500,00 Kč/m2 = 36.000,00 Kč 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******



Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji pozemku na výstavbu garáže. 

OŽP: nemá námitek k prodeji pozemku za účelem výstavby garáže pro osobní automobil. 

OSU: nemá námitek k prodeji pozemku za účelem stavby garáže pro osobní automobil. Předmětný pozemek 
se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD 
městského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) Obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
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 BI – 
bydlení individuální v rodinných domech – městské. 

OR: nesouhlasí s prodejem, neboť v současné době na sousední parcele p.č. 1680/1 probíhá projekční 
činnost – azylový dům pro muže a uvedená lokalita může být využita pro přístup k objektu. 

OKD: nemá námitek k prodeji pozemku. 

OMH: nemá námitek k prodeji pozemku, avšak až po dokončení projekční činnosti (azylový dům pro muže) a 
v případě, že bude zřejmé nevyužití předmětného pozemku městem.

Příloha: AN_10_Podmokly_1679.p
df Komentář:          

Příloha: 1679_Podmokly (2).pdf Komentář:          

Příloha: 1679_Podmokly (3).pdf Komentář:          

Příloha: 1679_Podmokly.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 17.10.2017 07:43 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:56 
podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 08

Název:
Prodej částí pozemků p. č. 761/119, p. č. 761/118 a p. č. 761/130 v k. ú. Bynov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú Bynov a
schvaluje

prodej části pozemku p. č. 761/119, dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/119 díl „c“ o výměře 
134 m2, částí pozemku p. č. 761/118, dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/118 díl „ a, b“ o 
výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 761/130, dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/130 díl „d“ 
o výměře 14 m2 vše v k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 142.200,00 Kč + 
ostatní náklady spojené s prodejem. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a usn.č. RM 17 17 37 18
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 761/119, dle GP č.765-92/2017 nově 
označeno jako p. č. 761/119 díl „c“ o výměře 134 m2, částí pozemku p. č. 761/118, dle GP č.765-92/2017 nově 
označeno jako p. č. 761/118 díl „ a, b“ o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 761/130, dle GP č.765-92/2017 
nově označeno jako p. č. 761/130 díl „d“ o výměře 14 m2 vše v k. ú. Bynov se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 142.200,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Cena: 142 200,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 761/119 v k. ú. Bynov; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 779 k. ú. Bynov se stavbou technického vybavení č. p. 303, 
která bude sloužit jako nástrojařská dílna (nerušícího charakteru); 

- žadatelé žádají o prodej z důvodu zabezpečení vlastní nemovitosti, proti poškození fasády a oken 
sprejery a vandaly, vlastní údržba, opravy objektu; 

- místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek zasahuje i do pozemku p. č. 761/113 k. ú. 
Bynov; 

- geometrickým měřením bylo zjištěno, že požadovaná část zasahuje i do části pozemku p. č. 761/118 
k. ú. Bynov, žadatelé dodatečně zažádali o odkoupení části tohoto pozemku;

- prodejem částí pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 a p. č. 761/118 k. ú. Bynov bude i nadále zajištěn 
přístup k nákupnímu centru a MAD; 

- v průběhu 07-08/2017 byla část pozemku upravena žadatelem a využíván jako zázemí k objektu, z 
tohoto důvodu OMH vyúčtoval žadateli poplatek za užívání bez právního nároku ( bezdůvodné 
obohacení). 

Části pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov 
RM záměr usn.č. RM 17 08 37 10 
ZM záměr usn.č. ZM 17 05 04 04 

Části pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov 
RM záměr usn.č. RM 17 15 37 27 
ZM záměr usn.č. ZM 17 07 07 03 

Poznámka: 

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr 

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 761/119 
v katastrálním území Bynov z důvodu zabezpečení sousední nemovitosti na pozemku parc. č. 779 v 
katastrálním území Bynov. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územ. 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. Pozemek je veden jako ostatní plocha – jiná plocha a je součástí zóny SM – smíšená 
městská zóna. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Upozorňujeme, že na 
pozemku se nachází vedení elektrické sítě, komunikační vedení a pozemek je částečně dotčen ochranným 
pásmem trafostanice. S prodejem části pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 



příslušného prostoru či lokality. 
OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemku p. č. 
761/118 v katastrálním území Bynov za účelem dorovnání hranic pozemku. 
OSU - 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 předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM - smíšená městská zóna. S 
prodejem částí pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst.1 písm. b) vyhlášky č.3/2002 o závazné části územ. plánu města Děčín: 
Přípustné: 
trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, veřejného 
stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), 
MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: 
nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti T – plocha 
technické infrastruktury. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 761/119 v k.ú. Bynov za 
účelem zajištění budovy ve vlastnictví žadatele proti vandalismu. Upozorňujeme, na nutnost zachovat 
průchodnost užívané cesty směrem k nákupnímu centru a stanici MAD. 
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji částí pozemku p.č. 761/118 v k.ú. Bynov za 
účelem dorovnání hranic a zajištění budovy ve vlastnictví žadatele proti vandalismu. Opětovně upozorňujeme 
na nutnost zachovat průchodnost užívané cesty směrem k nákupnímu centru a stanici MAD. 

OSC - se k prodeji části p.p.č. 761/119 k.ú. Bynov vyjadřoval kladně již v roce 2015 (viz příloha). Stanovisko 
silničního správního úřadu zůstává nezměněno - vyjádření z roku 2015 - Magistrát města Děčín, odbor 
správních činností a obecní živnostenský úřad, jako silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 
761/119 v k.ú. Bynov za účelem přístupu k objektu č.p. 303 na p.p.č. 779 k.ú. Bynov. 
OSC – nemá námitek k prodeji části p.p.č.761/118 k. ú. Bynov za předpokladu, že následným oplocením 
pozemku nedojde ke zhoršení rozhledových poměrů. (průhledené oplocení do výšky max. 0,7m). 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 761/119 k.ú. Bynov. OKD - nemá námitek k prodeji části 
pozemku p. č. 761/130 k. ú. Bynov. V případě, že trasa vedení veřejného osvětlení vede přes žádanou část 
pozemku 761/130 k. ú. Bynov je nutné zřídit věcné břemeno. V příloze zasíláme zákres vedení veřejného 
osvětlení. 
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 761/118 k.ú. Bynov. 

OHM - místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaný pozemek zasahuje i do pozemku p. č. 761/130 k. ú. 
Bynov, žádost o stanovisko byla zaslána i se zákresem v mapě včetně pozemku p. č. 761/130 k. ú. Bynov, z 
tohoto důvodu nebyla opakovaně požadována stanoviska odborů, prodejem částí pozemků p. č. 761/119 a p. 
č. 761/130 k. ú. Bynov bude i nadále zajištěn přístup k nákupnímu centru a MAD. S prodejem souhlasíme. S 
tím, že oplocení nebude přesahovat čelní stranu objektu - viz zákres na snímku. 
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku zasahuje do částí pozemku p. č. 
761/118 k. ú. Bynov, žadatelé si dodatečně zažádali o části tohoto pozemku. Prodejem dojde k ucelení 
prostoru. Přístup k nákupnímu centru a MAD bude i nadále zajištěn. S prodejem souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p. č. 761/119, dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/119 díl „c“ o 
výměře 134 m2, částí pozemku p. č. 761/118, dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/118 díl „ a, 
b“ o výměře 10 m2 a část pozemku p. č. 761/130 dle GP č.765-92/2017 nově označeno jako p. č. 761/130 díl 



„d“ o výměře 14 m2 vše k. ú. Bynov. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900,00 Kč/m2, tj. celkem 142.200,00 
Kč + ostatní náklady spojené s prodejem. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zázemí k vlastní nemovitosti 

Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha:
ANO GP - 
761_118,761_119,761_130.
pdf

Komentář:          

Příloha: ANO zadost 761_119 
Bynov.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 761_118.pdf Komentář:          

Příloha: foto 761_118_103.pdf Komentář:          

Příloha: foto 761_119_103.pdf Komentář:          

Příloha: foto 761_130_103.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:47 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:32 
podepsáno































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 09

Název:
Prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č. 7 k. ú. Lesná u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemky st. p. č. 6 o výměře 62 m2 a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a usnesením 
č. RM 17 17 37 16 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky st. p. č. 6 o výměře 
62 m2 a st. p. č. 7 o výměře 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č.7 v k. ú. Lesná u Děčína; 

- záměrem žadatele je na těchto pozemcích založení zahrady do budoucna možná výstavba RD; 

- pozemky st. p. č. 6 a st. p. č. 7 v k. ú. Lesná u Děčína (zbořeniště) jsou zarostlé letitým náletem, pro 
město bez přístupu; 

- přístup na tyto pozemky bude žadatel řešit přes pozemky ve vlastnictví ČR – SPÚ. 

Poznámka: 

OR – nemá v této lokalitě žádný záměr 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 6 a 7 v 
katastrálním území Lesná u Děčína na stavbu rodinného domu a na zahradu. 
OSU - 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 platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zastavitelné návrhové ploše BV – smíšená zóna s 
RD venkovského typu. S prodejem pozemků souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny 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 rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy SV – 
plocha smíšená obytná vesnická. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 6 a st.p.č. 7 v k.ú. Lesná u Děčína za 
účelem výstavby rodinného domu a vybudování zahrady. Upozorňujeme, že pokud bude žadatel řešit v rámci 
dalšího užívání shora uvedených pozemků kácení dřevin, 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 (zbořeniště) jsou zarostlé letitým náletem, pro město 
naprosto nepřístupné, žadatel bude řešit přístup na pozemky s vlastníkem ČR – SPÚ. OMH prodej za účelem 
zřízení zahrady a výstavby RD doporučuje. 

Jedná se o pozemky st. p. č. 6 o vým. 62 m2 a st. p. č. 7 o vým. 75 m2 v k. ú. Lesná u Děčína. 

Před projednáním konkrétního prodeje bude s žadatelem řešen přístup k nemovitostem. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – zahrada – 200,00 Kč/m2 – 27.400,00 Kč 

III. pásmo - pro účely bydlení - 400,00 Kč/m2- 54.800,00 Kč 
Účel dle žádosti: zahrada, výstavba RD 



Žadatel: ******

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

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: st.p.c.7 Lesna.pdf Komentář:          

Příloha: KM st.p.c. 6,7_121 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost - 
st.p.c.6,7_121.pdf Komentář:          

Příloha: st.p.c 6 Lesna - 2011 .pdf Komentář:          

Příloha: st.p.c.6 Lesna - 2017.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:37 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:22 
podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 10

Název:
Pozemek p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína - bezúplatný převod

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku města a
schvaluje

nabytí pozemku p. č. 479/3 o výměře 36 m2v k. ú. Březiny u Děčína bezúplatným převodem od Ústeckého 
kraje - Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 nabídku na převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením  
č. RM 17 17 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit nabídku Ústeckého kraje na bezúplatný převod 
pozemku p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 36 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit nabídku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel nabídku Ústeckého kraje na převod pozemku do majetku města; 

- nabízený pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví města. 

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k bezúplatnému převodu pozemku 
parc. č. 479/3 v katastrálním území Březiny u Děčína o výměře 36 m², který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. 
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1 e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny CHÚ – zóna chráněných 
území. Pozemek je dotčen návrhem koridoru přeložky silnice I/13 Děčín - Manušice v šířce 200 m mimo 
zastavěné území. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v sesuvném území. S bezúplatným převodem do 
vlastnictví města souhlasíme. 
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy 
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 
intenzita zastavění pozemku v %: 0. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy Z – 
plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině. 

OZP - z hlediska životního prostředí nemá námitek k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 479/3 v k.ú. 
Březiny u Děčína o výměře 36 m2, který je majetkem Ústeckého kraje, do majetku statutárního města Děčín. 

OMH – pozemek p. č. 479/3 k.ú. Březiny u Děčína je v přímém sousedství s pozemky ve vlastnictví města, 
pro Ústecký kraj nevyužitelný. S bezúplatným převodem do vlastnictví města souhlasíme. 

Jedná se o nabytí pozemku p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 36 m2, vedený jako ostatní plocha. 

Předpokládaná cena: bezúplatný převod 

Vlastník: Ústecký kraj – Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: ANO nabidka 
479_3_114.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:59 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:34 
podepsáno









Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 11-15

Název:
Výkup lesních, příp. zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 17 08 04 11

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

výkup pozemků p.č. 384/5 o vým. 5899 m2, p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. 
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 147.320,00 Kč 
+ ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Návrh usnesení:

ZM 17 08 04 12

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

výkup pozemku p.č. 389/2 o vým. 1107 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z 
vlastnictví ******, za cenu 22.140,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Návrh usnesení:

ZM 17 08 04 13

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

výkup pozemků p.č. 391/2 o vým. 1207 m2, p.č. 396/2 o vým. 14 120 m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 
564/2 o vým. 670 m2, vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového 
spoluvlastnictví ******, za cenu 325.080,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.



Návrh usnesení:

ZM 17 08 04 14

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

výkup pozemků p.č. 396/9 o vým. 87 m2, p.č. 564/34 o vým. 884 m2 a p.č. 564/35 o vým. 152 m2 v k.ú. 
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 22.460,00 Kč 
+ ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.

Návrh usnesení:

ZM 17 08 04 15

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

výkup pozemků p.č. 389/1 o vým. 440 m2, 391/1 o vým. 58 m2, p.č. 391/4 o vým. 17 m2, p.č. 396/7 o vým. 49 
m2, p.č. 396/10 o vým. 8 m2, 564/8 o vým. 9588 m2, p.č. 564/33 o vým. 3437 m2, p.č. 564/36 o vým. 13286 
m2, p.č. 564/37 o vým. 13584 m2, p.č. 564/43 o vým. 273 m2, 564/44 o vým. 2642 m2, p.č. 564/45 o vým. 
370 m2, p.č. 593/3 o vým. 46 m2 a p.č. 597/4 o vým. 148 m2, vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 878.920,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků.



Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 19. 9. 2017 projednala návrh na výkup pozemků v k.ú. Chrochvice a 
usnesením RM 17 16 37 04 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 384/5 o vým. 5899 
m2, p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 147.320,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků, tj. varianta č. 2.
Usnesením č. RM 17 16 37 05 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 389/2 o vým. 
1107 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ******, za cenu 22.140,00 Kč + 
ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků, tj. varianta č. 2. 
Usnesením č. RM 17 16 37 06 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 391/2 o vým. 
1207 m2, p.č. 396/2 o vým. 14 120 m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 564/2 o vým. 670 m2, vše v k.ú. 
Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 325.080,00 Kč 
+ ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků, tj. varianta č. 2.
Usnesením č. RM 17 16 37 07 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 396/9 o vým. 87 
m2, p.č. 564/34 o vým. 884 m2 a p.č. 564/35 o vým. 152 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 22.460,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků, tj. varianta č. 2.
Usnesením č. RM 17 16 37 08 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 389/1 o vým. 440 
m2, 391/1 o vým. 58 m2, p.č. 391/4 o vým. 17 m2, p.č. 396/7 o vým. 49 m2, p.č. 396/10 o vým. 8 m2, 564/8 o 
vým. 9588 m2, p.č. 564/33 o vým. 3437 m2, p.č. 564/36 o vým. 13286 m2, p.č. 564/37 o vým. 13584 m2, p.č. 
564/43 o vým. 273 m2, 564/44 o vým. 2642 m2, p.č. 564/45 o vým. 370 m2, p.č. 593/3 o vým. 46 m2 a p.č. 
597/4 o vým. 148 m2, vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového 
spoluvlastnictví ******, za cenu 878.920,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků, tj. varianta 
č. 2.

Dále rada města projednala varianty č. 1, tj.
usnesení č. RM 17 16 37 04 - schválit výkup pozemků p.č. 384/5 o vým. 5899 m2, p.č. 564/4 o vým. 524 m2 a 
p.č. 593/2 o vým. 943 m2 vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového 
spoluvlastnictví ******, za cenu 220.980,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků. 
usnesení č. RM 17 16 37 05 - schválit výkup pozemku p.č. 389/2 o vým. 1107 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví ******, za cenu 33.210,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků. 
usnesení č. RM 17 16 37 06 - schválit výkup pozemků p.č. 391/2 o vým. 1207 m2, p.č. 396/2 o vým. 14 120 
m2, p.č. 396/3 o vým. 257 m2 a p.č. 564/2 o vým. 670 m2, vše v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 487.620,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení 
finančních prostředků. 
usnesení č. RM 17 16 37 07 - schválit výkup pozemků p.č. 396/9 o vým. 87 m2, p.č. 564/34 o vým. 884 m2 a 
p.č. 564/35 o vým. 152 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového 
spoluvlastnictví ******, za cenu 33.690,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků. 
usnesení č. RM 17 16 37 08 - schválit výkup pozemků p.č. 389/1 o vým. 440 m2, 391/1 o vým. 58 m2, p.č. 
391/4 o vým. 17 m2, p.č. 396/7 o vým. 49 m2, p.č. 396/10 o vým. 8 m2, 564/8 o vým. 9588 m2, p.č. 564/33 o 
vým. 3437 m2, p.č. 564/36 o vým. 13286 m2, p.č. 564/37 o vým. 13584 m2, p.č. 564/43 o vým. 273 m2, 
564/44 o vým. 2642 m2, p.č. 564/45 o vým. 370 m2, p.č. 593/3 o vým. 46 m2 a p.č. 597/4 o vým. 148 m2, vše 
v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z podílového spoluvlastnictví ******, za cenu 
1.318.380,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila výkup dle varianty č. 2



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka na výkup lesních, případně zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice z vlastnictví fyzických osob;

- jedná se o pozemky, které byly z majetku města vydány současným vlastníkům rozsudkem okresního soudu 
na základě uplatněných restitučních nároků;

- cena za výkup pozemků byla vlastníky stanovena ve výši 30,00 Kč/m2;

- znaleckým posudkem č. 299-12-17 ze dne 9. 7. 2017 pro stanovení ceny úřední a ceny v místě a čase 
obvyklé byla stanovena cena úřední, tj. dle příslušné vyhlášky (31,00Kč/m2) a dále cena tržní v místě a čase 
obvyklá (12,00-18,00Kč/m2);

- dle údajů ve ZP je nejobjektivnější způsobem pro stanovení ceny tržní srovnání několika podobných případů 
prodejů lesů se stejnou charakteristikou, v severních Čechách však trh s lesními majetky téměř neexistuje, 
neboť historickým vývojem je lesní držba více než z 90 % v rukou státu či obcí;

- pro stanovení ceny tržní byla zvolena existující statistika porovnávající cenu vyhláškovou a cenu skutečně 
realizovaných prodejů lesních majetků v ČR;

- dle ZP se cena tržní nejčastěji pohybuje v intervalu od 30% do 70 % z ceny úřední (vyhláškové) a konkrétní 
cena bude stanovena dohodou zúčastněných stran;

- některé z nabízených pozemků jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost příp. 
orná půda, avšak jsou porostlé lesem, takto jsou oceněny i ve ZP a v případě výkupu pozemků do majetku 
města bude u těchto pozemků následně provedena změna druhu pozemku na lesní pozemek;

- část nabízených pozemků byla původně ve správě LÚ a jsou zařazeny v Lesním hospodářském plánu.

Vyjádření: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k výkupu pozemky p.č. 384/5, 564/4, 
593/2, 389/2, 391/2, 396/2, 564/2, 564/34, 564/35, 389/1, 391/1, 391/4, 396/7, 396/10, 564/8, 564/33, 564/36, 
564/37, 564/43, 564/44, 564/45, 593/3, 597/4, 396/3, 396/9 v katastrálním území Chrochvice, neboť jsou pro 
město nevyužitelné.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platného Územního plánu města 
Děčín nachází v nezastavěném území. Pozemky p.č. 384/5, 564/4, 593/2 jsou součástí zóny CHÚ, pozemky 
391/2, 564/2, 564/34, 564/35, 391/1, 391/4, 564/8, 564/33, 564/36, 564/37, 564/43, 564/44, 564/45 jsou 
součástí zóny LPF, pozemky p.č. 396/2, 396/7, 396/10, 593/3, 597/4, 396/3, 396/9 jsou součástí zóny ZPF a 
pozemky p.č. 389/2, 389/1 se dle 2. změny Územního plánu města Děčín nachází v návrhové ploše bydlení a 
jsou součástí plochy BI – městské a příměstské č. 2Z-28.
Upozorňujeme, že uvedené pozemky se nachází v sesuvném území. V návaznosti na městské lesní pozemky 
a s ohledem na finanční možnosti města doporučujeme zvážit výkup pouze p.p.č. 564/37 a 564/36 k.ú. 
Chrochvice. S výkupem ostatních pozemků nesouhlasíme.
Funkční využití zóny CHÚ, ZPF a LPF dle čl. 8 odst. 2 písm. a, b, c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín
CHÚ – zóna chráněných území
- přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení;
- výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy;
- nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0, intenzita zastavění pozemku v %: 0.
ZPF – zóna zemědělských kultur
- 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.
LPF – zóna pozemků určených k plnění funkcí lesa
- přípustné: produkční, ochranná, vodohospodářská, ekologická a rekreační funkce, zařízení a plochy pro 
lesní hospodaření a pro obranu a ochranu státu, účelové stavby sloužící pro plnění funkcí lesa, myslivost;
- výjimečně přípustné: komunikační síť a parkování, účelové a turistické cesty, cyklostezky, systémy technické 
infrastruktury;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků k plnění funkcí lesa.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: dle konkrétní stavby. 
Funkční využití zóny BI (2Z-28) dle 2. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: stavby s převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními 
podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou nebo stavbami pro podnikatelskou činnost v oboru 
drobné nerušící výroby a služeb, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný 
index zástavby je 0,4. Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící 
potřebě obyvatel území, zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro 
kulturní a zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejného stravování, stavby pro 
nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a 
odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň;
- nepřípustné: jsou stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené 
plochy. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech 
označeny jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jak podmínečně 
přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním 
zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území;
- podmínečně přípustné: stavby nájemních domů, stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby 
pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro 
nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých 
případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám 
utváření území a obecným a zvláštním regulativům). Podmínečné jsou stavby ležící v III. zóně CHKO ČS. 
Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách. Podmínečně přípustné jsou stavby v 
ochranném pásmu dráhy a stavby ležící v prostoru navrhované přeložky silnice II/261 v Křešicích. 
Podmínečně přípustné jsou dále stavby nerespektující hmotné a objemové řešení stávající zástavby, na které 
nové lokality navazují (vilové čtvrti), zejména stavby se zastavěnou plochou menší než 50 m2, se sklonem 
střech mimo rozpětí 35, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130 cm. Plochy 2. změny č. 24 leží 
částečně v ochranném pásmu lesa nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem 
dle zákona 289/1995 Sb.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky 564/4, 
391/2, 564/2, 564/34, 564/35, 391/1, 391/4, 564/8, 564/33, 564/36, 564/37, 564/43, 564/44, 564/45 do plochy 
NL – plocha lesní, pozemky p.č. 389/2 a 389/1 do návrhové plochy Z54 SV – plocha smíšená obytná 
vesnická, pozemky p.č. 384/5, 593/2, 396/2, 593/3, 597/4, 396/3 do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý 
travní porost a pozemky p.č. 396/7, 396/10, 396/9 do plochy NZ.1 – plocha zemědělská/orná půda, vše k.ú. 
Chrochvice.

OŽP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k záměru výkupu níže uvedených lesních, případně 
zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice p.p.č. 384/5, p.p.č. 396/10, p.p.č. 564/4, p.p.č. 564/8, p.p.č. 593/2, 
p.p.č. 564/33, p.p.č. 389/2, p.p.č. 564/36, p.p.č. 391/2, p.p.č. 564/37, p.p.č. 396/2, p.p.č. 564/43, p.p.č. 564/2, 
p.p.č. 564/44, p.p.č. 564/34, p.p.č. 564/45, p.p.č. 564/35, p.p.č. 593/3, p.p.č. 389/1, p.p.č. 597/4, p.p.č. 391/1, 
p.p.č. 391/4, p.p.č. 396/7. V příloze zasíláme stanovisko Lesního úřadu Děčín, který souhlasí a podporuje 
výkup předmětných pozemků, avšak rozporuje navrhovanou výkupní cenu, která neodpovídá ceně lesní půdy 
v místě a čase obvyklé.

Lesní úřad – jako organizace pověřená správou všech lesních pozemků ve vlastnictví města k výkupu 



pozemků dle nabídky sděluje, že souhlasí a podporuje výkup těchto pozemků. Lesní pozemky, které jsou 
součástí nabídky, byly před rozhodnutím soudu v majetku města Děčín. Nelesní pozemky (porostlé stromy) z 
převážné části navazují na lesní pozemky (mimo pozemek p.č. 384/5 k.ú. Chrochvice) z nabídky, nebo lesní 
pozemky v majetku města a byly by převedeny na lesní pozemky. Navrhovaná prodejní cena je mimo realitu 
pohybující se na trhu (viz příloha). Reálná cena je dle našeho hrubého odhadu v relaci 10-20,- Kč/m2.

OMH – obdržel nabídku ******, zastupujícího vlastníky pozemků, na odprodej lesních, příp. zalesněných 
pozemků do majetku města. Uvedené pozemky byly stávajícím vlastníkům v roce 2016 vydány rozsudkem 
okresního soudu o určení právního vztahu na základě uplatněných restitučních nároků. Původně navrhovaná 
cena za výkup pozemků ve výši 350,00 Kč/m2 (viz stanovisko OZP a LÚ) byla vlastníky pozemků 
přehodnocena a nově stanovena ve výši 300.000,00Kč/ha tj. 30,00Kč/m2.
Současně byl vyhotoven znalecký posudek pro stanovení ceny úřední a ceny tržní – s ohledem na rozsah je k 
dispozici na OMH.
Znaleckým posudkem č. 299-12-17 ze dne 9. 7. 2017 pro stanovení ceny úřední a ceny v místě a čase 
obvyklé byla stanovena cena úřední, tj. dle příslušné vyhlášky (31,00Kč/m2) a dále cena tržní v místě a čase 
obvyklá (12,00-18,00Kč/m2). Dle údajů ve ZP je nejobjektivnější způsobem pro stanovení ceny tržní srovnání 
několika podobných případů prodejů lesů se stejnou charakteristikou, v severních Čechách však trh s lesními 
majetky téměř neexistuje, neboť vlivem politického vývoje po 2. světové válce je lesní držba více než z 90 % v 
rukou státu či obcí. Pro stanovení ceny tržní byla zvolena existující statistika porovnávající cenu vyhláškovou 
a cenu skutečně realizovaných prodejů lesních majetků v ČR především na Moravě. Tato statistika zahrnuje 
382 případů od r. 1998 do současnosti. Dle ZP se cena tržní nejčastěji pohybuje v intervalu od 30 do 70 % z 
ceny úřední (vyhláškové) a konkrétní cena bude stanovena dohodou zúčastněných stran.
Z tohoto důvodu je v návrhu na usnesení pro variantu č 2 navrhována cena v průměrné výši 20,00 Kč.
V případě, že pro výkup pozemků bude schválena tato cena, bude s vlastníky dále jednáno.
Některé z nabízených pozemků jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost příp. orná 
půda, avšak jsou porostlé lesem, takto jsou oceněny i ve ZP a v případě výkupu pozemků do majetku města 
bude u těchto pozemků následně provedena změna druhu pozemku na lesní pozemek.
Dle údajů ve ZP část nabízených pozemků byla původně ve správě Lesního úřadu a jsou zařazeny v Lesním 
hospodářském plánu.

Jedná se o výkup lesních, příp. zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice o celkové výměře 6,9796 ha.

Návrh ceny za výkup:
varianta č. 1 dle návrhu spoluvlastníků - 300.000,00Kč/ha - 2.093.880,00 Kč (30,00 Kč/m2)
varianta č. 2 dle ZP – průměrně cca - 20,00 Kč/m2 - 1.395.920,00 Kč

Cena pozemků dle ZP č. 299-12-17 ze dne 9.7. 2017 stanovující cenu úřední a cenu v místě a čase obvyklou 
a) úřední dle vyhlášky - 2.176.770,00 Kč (31,00 Kč/m2)
b) tržní cena cca 870.000,00 - 1.300.000,00 Kč (12,00 - 18,00 Kč/m2)

Vlastníci pozemků:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP LÚ OMH                   
A A/N A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: an lesy 
zad_20170907133410.pdf Komentář:          



Příloha: lesy 
km_20170907133305.pdf Komentář:          

Příloha:
an lesy 
zp-cast_20170907133346.
pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 12:51 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 14:10 
podepsáno

typ zobrazení anonymně

























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 16

Název:
Pozemek p.č. 393/4 k.ú. Folknáře – vydržení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku v k.ú. 
Folknáře a 

bere na vědomí,

že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu vydržení pozemku p.č. 
393/4 o výměře 291 m2 v k.ú. Folknáře s ******. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 10. 10. 2017 informaci o uzavření Souhlasného prohlášení o 
vydržení pozemku v k.ú. Folknáře a tuto vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu města vzít tuto informaci 
na vědomí s tím, že bude podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. uzavřeno Souhlasné prohlášení ve smyslu 
vydržení pozemku p.č. 393/4 o výměře 291 m2 v k.ú. Folknáře s ******. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RMdoporučila vzít informaci o uzavření Souhlasného prohlášení na vědomí



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o projednání uzavření Souhlasného prohlášení ve věci vydržení pozemku p.č. 393/4 k.ú. Folknáře;

- pozemek je od r. 1949 s domem čp. 26 a dalšími pozemky rodinou žadatelek užíván pod společným 
oplocením v dobré víře, že je v jejich vlastnictví;

- dům a pozemky jsou rodinou užívány na základě Rozhodnutí o přídělu rodinného domku vydaného 
Osidlovacím úřadem a fondem národní obnovy v Praze ze dne 26. 7. 1949, skutečnost, že pozemek p.č. 
393/4 k.ú. Folknáře, který je využíván pro přístup k domu, není v jejich vlastnictví zjistili v souvislosti s 
prodejem těchto nemovitostí;

- dle vyjádření právního zástupce města žadatelé užívaný pozemek vydrželi již v roce 1959 a dále i za 
účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k nejzazší možností vydržení 
podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů by došlo až po pěti letech od 
účinnosti tohoto zákona, tedy nejdříve 1. 1. 2019, vydáním Souhlasného prohlášení bude celé záležitosti 
učiněno zadost bez hrozby případných dalších nákladů;

- pozemek p.č. 393/4 k.ú. Folknáře je s ohledem na jeho polohu pro statutární město Děčín dále nevyužitelný, 
přilehlá komunikace na pozemku p.č. 610/1 k.ú. Folknáře není v majetku města, z tohoto důvodu nebyla 
vyžadována stanoviska jednotlivých odborů;

- situace bude řešena smírnou cestou, tj. uzavřením Souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Děčín 
a žadatelkami;

- tato forma byla konzultována i s právníkem katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Děčín s tím, že je 
nutné jako právní důvod uzavření Souhlasného prohlášení uvést § původního občanského zákoníku.

OMH - odd. nakládání s majetkem města – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p.č. 393/4 k.ú. 
Folknáře je vlastníky přilehlé nemovitosti využíván jako přístup a součást zahrady k domu, a to pod společným 
oplocením s ostatními pozemky ve jejich vlastnictví. Pozemek je s ohledem na jeho polohu pro město dále 
nevyužitelný, přilehlá komunikace (směr Dobrná) je v majetku Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu nebyla 
vyžadována stanoviska jednotlivých odborů.
Dle vyjádření právního zástupce města žadatelé užívaný pozemek vydrželi již v roce 1959 a dále i za 
účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k nejzazší možností vydržení 
podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů by došlo až po pěti letech od 
účinnosti zákona, nejdříve 1. 1. 2019. Dle sdělení žadatelek jsou pozemky společně s domem čp. 26 rodinou 
užívány na základě Rozhodnutí o přídělu rodinného domku vydaného Osidlovacím úřadem a fondem národní 
obnovy v Praze ze dne 26. 7. 1949. Skutečnost, že pozemek p.č. 393/4 k.ú. Folknáře, který je využíván pro 
přístup k domu, není v jejich vlastnictví zjistili v souvislosti se záměrem prodeje těchto nemovitostí.

Právní zástupce města – výňatek ze stanoviska (celé znění přílohou) IV. Závěr – Ačkoli věc není rozhodně 
postavena najisto, jestliže pro město předmětný pozemek nepředstavuje důležitou strategickou nebo 
ekonomickou hodnotu, doporučuji souhlasné prohlášení k vydržení vydat. Ačkoli by mohly v případném 
soudním řízení vyjít najevo skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno dojít k závěru, že pozemek vydržen 
nebyl, nebylo by takové soudní řízení z časového ani ekonomického hlediska podle mého názoru odpovídající 
případné hodnotě pozemku. Pro případný soudní spor je zde však příliš mnoho neznámých faktorů, přičemž je 
třeba zohlednit domněnku všech dotčených předpisů, tedy že v pochybnostech se má za to, že držba byla v 
dobré víře, tedy poctivá. Uvedená argumentace vydržením již v roce 1959 podle mého názoru za dané 
důkazní situace obstojí a je dostatečným důvodem pro vydání souhlasného prohlášení. Jestliže tedy město 
nemá s dotčeným pozemkem nezvratné plány a pozemek nepředstavuje pro město důležitou komoditu, 
vydáním souhlasného prohlášení bude celé záležitosti učiněno zadost bez hrozby případných dalších 
nákladů. 

Jedná se o vydržení pozemku p.č. 393/4 - zahrada, o vým. 291 m2 v k.ú. Folknáře.

Účel dle žádosti: vydržení pozemku



Žadatelky: 
******
******

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

Vyjádření:

Příloha: 393 folk zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: 393 stan AKNT an.pdf Komentář:          

Příloha: 393 folk km.pdf Komentář:          

Příloha: 393 folk foto a.pdf Komentář:          

Příloha: 393 folk foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 12:50 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 14:09 
podepsáno























































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 17

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a 
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 14 06 07 15 ze dne 26. 6. 2014, ve věci směny částí pozemků v k.ú. Děčín, v plném 
znění, z důvodu nerealizování směny.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 10. 10. 2017 návrh na revokaci usnesení a usnesením č. RM 
17 17 37 25 schváliála revokaci usnesení č. RM 14 10 37 21 ze dne 27. 5. 2014, ve věci směny částí 
pozemků v k.ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nerealizování směny a doporučila zastupitelstvu města 
revokovat usnesení č. ZM 14 06 07 15 ze dne 26. 6. 2014, ve věci směny částí pozemků v k.ú. Děčín, v plném 
znění, z důvodu nerealizování směny. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- schválena směna části pozemku p.č. 173/3 k.ú. Děčín (z majetku města) pro rozšíření stávajícího výjezdu z 
parkoviště a pro umístění nádob na odpady a části pozemku p.č. 172 k.ú. Děčín (z majetku žadatele) jako 
majetkoprávní vypořádání pozemku pod částí místní komunikace;

- ze strany žadatele nebyly ani po opakovaných upomínkách dodány podklady nezbytné pro uzavření 
smlouvy;

- záměr města směnit části pozemků zůstává i nadále v platnosti pro případné budoucí dokončení směny z 
důvodu majetkoprávního narovnání – stavba na cizím pozemku;

- usnesení RM č. RM 14 10 37 21 ze dne 27. 5. 2014
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a doporučila ZM zastupitelstvu města 
schválit směnu částí pozemků: - z majetku statutárního města Děčín část pozemku 173/3, dle GP č. 
2347-009/2014 nově ozn. jako p.p.č. 173/6 o výměře 188 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, do majetku ******, za cenu ostatních nákladů; - do majetku statutárního města Děčín část 
pozemku p.č. 172, dle GP č. 2347-009/2014 nově ozn. jako p.p.č. 172/4 o výměře 213 m2 k.ú. Děčín, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu ostatních nákladů, bez dalšího finančního 
vyrovnání.

- usnesení ZM č. ZM 14 06 07 05 ze dne 26. 6. 2014
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Děčín a schválilo směnu částí 
pozemků: - z majetku statutárního města Děčín část pozemku 173/3, dle GP č. 2347-009/2014 nově ozn. jako 
p.p.č. 173/6 o výměře 188 m2, k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ******, za cenu 
ostatních nákladů; - do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 172, dle GP č. 2347-009/2014 
nově ozn. jako p.p.č. 172/4 o výměře 213 m2 k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku 
******, za cenu ostatních nákladů, bez dalšího finančního vyrovnání.

OMH - v orgánech města byla projednána a schválena směna částí pozemků p.č. 173/3 a p.č. 172 v k.ú. 
Děčín. Pozemek ve vlastnictví žadatele byl krátce před uzavřením příslušné smlouvy dotčen změnou 
spočívající v omezení vlastnického práva uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva. Z tohoto důvodu byl 
vyzván k doložení prohlášení banky o vzdání se zástavního práva na předmětnou část směňovaného 
pozemku. S ohledem na skutečnost, že ani po opakovaných upomínkách toto prohlášení nedoložil, nebylo 
možné smlouvu uzavřít. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na revokaci usnesení. Záměr města směnit části 
pozemků zůstává i nadále v platnosti pro případné budoucí dokončení směny z důvodu majetkoprávního 
narovnání – stavba místní komunikace na cizím pozemku (ul. Čapkova).

Jedná se o směnu částí pozemků v k.ú. Děčín
- z majetku města p.č. 173/3 o vým. 188 m2
- do majetku města p.č. 172 o vým. 213 m2

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

Příloha: 172 dc km.pdf Komentář:          

Příloha: 172a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 172b foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 12:54 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 14:11 
podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 18

Název:
Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – revokace 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 08 05 05 28 ze dne 22. 5. 2008, ve věci prodeje pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín, v 
plném znění, z důvodu nerealizování prodeje.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 19. 9. 2017 návrh na revokaci usnesení a usnesením č. RM 17 
16 37 10 schválila revokaci usnesení č. RM 08 08 50 09 ze dne 15. 4. 2008, ve věci prodeje pozemku p.č. 118 
v k.ú. Děčín, v plném znění, z důvodu nerealizování prodeje a doporučila zastupitelstvu města revokovat 
usnesení č. ZM 08 05 05 28 ze dne 22. 5. 2008, ve věci prodeje pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín, v plném 
znění, z důvodu nerealizování prodeje. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín byl pronajímán na stavbu polyfunkčního domu, stavba nebyla zahájena, 
nájemní smlouva byla ukončena výpovědí ze strany města;

- v orgánech města byl projednán a schválen prodej pozemku po kolaudaci stavby;

- aktuálně je evidována žádost sp. Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, 
Děčín o prodej pozemku na stavbu víceúčelového domu;

- usnesení č. RM 08 08 50 09 ze dne 15. 4. 2008
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 
118 o výměře 392 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, po kolaudaci stavby 
polyfunkčního domu, za cenu 980.000,00 Kč + ostatní náklady s tím, že stavba bude zkolaudována do 3 let od 
vydání stavebního povolení (za předpokladu, že bude vydáno územní rozhodnutí).

- usnesení č. ZM 08 05 05 28 ze dne 22. 5. 2008
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a schválilo prodej pozemku p.č. 118 o 
výměře 392 m2 v k.ú. Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, po kolaudaci stavby 
polyfunkčního domu, za cenu 980.000,00 Kč + ostatní náklady s tím, že stavba bude zkolaudována do 3 let od 
vydání stavebního povolení (za předpokladu, že bude vydáno územní rozhodnutí). 

OMH – pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín byl v roce 2008 pronajatý na stavbu polyfunkčního domu, současně byl v 
orgánech města projednán a schválen prodej pozemku po kolaudaci stavby. Stavba nebyla zahájena, nájemní 
smlouva byla ukončena výpovědí ze strany města. Z důvodu nerealizace stavby je předkládán návrh na 
revokaci usnesení RM a ZM ve věci prodeje pozemku po kolaudaci stavby původnímu nájemci. 
OMH v současné době eviduje novou žádost o prodej pozemu na stavbu domu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín. 

Návrh ceny za prodej dle „Zásad“: (výchozí cena pro dohadovací řízení) I. cenové pásmo - 2.300,00 Kč/m2, 
koef. 1,0 - komerce - 901.600,00 Kč - pozemek na stavbu 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: stavba víceúčelového domu

Žadatel: Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín

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

Vyjádření:

Příloha: 118 
km_20170908060554.pdf Komentář:          

Příloha: 118 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 17.10.2017 07:43 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:57 
podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 19

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec – revokace, prodej N

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo opětovně problematiku prodeje části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
neschvaluje

částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 07 07 17 ze dne 21.09.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z 
původního znění“….za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou dle 
znaleckého posudku č. 5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 17 37 26 ze dne 10.10.2017 přijala variantu č. 2, tj. neschválila částečnou revokaci 
usnesení č. RM 17 14 37 21 ze dne 22.08.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění“….za 
cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou dle znaleckého posudku č. 
5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“ a nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 07 07 17 ze dne 21.09.2017, ve smyslu změny výše kupní 
ceny z původního znění“….za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou 
dle znaleckého posudku č. 5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“.

Současně projednala variantu č. 1, tj. schválení částečné revokace usnesení č. RM 17 14 37 21 ze dne 
22.08.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění“….za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní 
náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou dle znaleckého posudku č. 5616-046-17 ze dne 19.09.2017, 
tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady…“ a doporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení 
č. ZM 17 07 07 17 ze dne 21.09.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění “….za cenu 
800,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu uvedenou dle znaleckého posudku č. 
5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 + ostatní náklady….“

Cena: 800,00
Návrh postupu: RM nedoporučila schválit revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatel je vlastníkem pozemků p.č. 572, 566/1 a st.p.č. 214, 215 k.ú. Krásný Studenec – bývalé JZD 
- Požadovaný pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec rozděluje uvedené nemovitosti na dvě části – viz 
příloha 
- Z důvodu sjednocení a budoucího zabezpečení „areálu“, požádal vlastník o prodej části pozemku p.č. 1599 
k.ú. Krásný Studenec – viz příloha 
- OMH na základě úkolu svolal místní šetření za účasti OMH, OSC, OKD a žadatele 
- Bylo zadáno vypracování vytyčovacího náčrtu pro vytyčení hranic části pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný 
Studenec 
- Při předání vytyčené hranice pozemku bylo zjištěno, že pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec je svahem 
nad stávající cestou 
- Cesta leží na pozemku žadatele – st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec 
- V návaznosti na zjištěné skutečnosti a skutečný stav, nemá OMH námitek k prodeji části pozemku p.č. 1599 
k.ú. Krásný Studenec za účelem sjednocení areálu ve vlastnictví žadatele 
- V materiálu jsou uvedena aktualizovaná stanoviska dotčených odborů 
- V souladu s úkolem z PVO bylo součástí přijatého usnesení RM a ZM ujednání, že kupující bude cestu 
nadále udržovat a ponechá ji veřejně přístupnou - toto je součástí návrhu na usnesení a bude 
zakomponováno do kupní smlouvy (v případě, že bude realizována)
- Žadatel si zajistil znalecký posudek pro ocenění pozemku za cenu obvyklou 
- Dne 20.09.2017 zaslal znalecký posudek na OMH a tento byl přiložen k projednávanému materiálu č. ZM 17 
07 07 17 do jednání ZM dne 21.09.2017 

Aktuální přijatá usnesení RM a ZM: 
Záměr RM - č. RM 17 10 37 15 ze dne 23.05.2017 - A 
Záměr ZM - č. ZM 17 06 06 05 ze dne 29.06.2017 - A 

Žadatel byl písemně vyrozuměn o zveřejnění záměru města i o výši kupní ceny dle Zásad. Poté OMH obdržel 
písemnost s námitkou na stanovenou výši kupní ceny – viz příloha. Po žádosti o doplnění konkrétní cenové 
nabídky, zaslal žadatel doplňující informaci – viz příloha. Na základě toho byl do jednání RM v 08/2017 a ZM v 
09/2017 předložen návrh na usnesení ve dvou variantách – za cenu dle Zásad (800,00 Kč/m2) a za cenu 
zaslanou žadatelem (150,00 Kč/m2). 
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 21 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej části 
pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 
m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou, že 
kupující se zavazuje nadále udržovat stávající cestu a tuto ponechá nadále veřejně přístupnou. 

Před zasedáním ZM v 09/2017 zaslal žadatel na OMH vypracovaný znalecký posudek č. 5616-046/17 ze dne 
19.09.2017, který přibližnou požadovanou výměru 550 m2 ocenil částkou 51.587,00 Kč, tj. 93,80 Kč/m2 – viz 
příloha. 
Znalecký posudek byl zastupitelům předložen dodatečně k materiálu před jednáním ZM. 

ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 07 17 schválilo prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný 
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady s podmínkou, že kupující se zavazuje 
nadále udržovat stávající cestu a tuto ponechá nadále veřejně přístupnou. 
Na základě požadavku na projednání varianty prodeje části pozemku dle doloženého znaleckého posudku, 
předložil OMH nový materiál do RM a ZM ve dvou variantách – var. 1. návrh na schválení částečných 
revokací usnesení RM a ZM ve smyslu snížení kupní ceny (na cenu dle ZP) a var. 2. neschválení částečných 
revokací usnesení RM a ZM ve smyslu snížení kupní ceny (tj. ponechání v platnosti původní usnesení RM a 
ZM a kupní ceny ve výši 800,00 Kč/m2). 
Pro úplnost OMH uvádí, že zhledem k tomu, že není zřejmé, zda žadatel pozemek odkoupí (v návaznosti na 
schválenou kupní cenu), OMH zatím nevyhotovil geometrický plán. 

Znalecký posudek č. 5616-046-17, vyhotovený znalcem ****** dne 19.09.2017 uvádí, že se jedná o část 
pozemku v úseku oboustranně přilehlých pozemků ve vlastnictví objednavatele. Oceňovaná část pozemku v 
terénu neexistuje, jedná se o travnatý, neudržovaný svah se sklonem k východu, s nálety bylin. Dotčený úsek 
pozemku ve skutečnosti jako komunikace neexistuje, posuzován je jako komunikace bez povrchových úprav, 



veřejnosti nepřístupnou či přístupnou omezeně. Stavebně technický stav a závažné funkční nedostatky 
neodpovídají současným standardům - ideálním užitným parametrům. K odstranění nedostatků bude nutné 
vynaložit značné finanční náklady.

Nájemní smlouva: 0 

Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 550 m2 
var. č.1 - dle návrhu žadatele – dle ZP č. 5616-046-17 ze dne 19.09.2017, tj. 93,80 Kč/m2 = 51.590,00 Kč 
var. č.2 - dle Zásad: tj. II. pásmo – tj. 1000,00 Kč/m2 s koef. 0,8 (podnikání = 800,00 Kč/m2 = 440.000,00 Kč 

Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:
OSC: na základě provedeného místního šetření sděluje: bylo zjištěno, že účelová komunikace pravděpodobně 
neleží na p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec, ale na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec. Souhlasí s prodejem p.č. 
1599 k.ú. Krásný Studenec za podmínky zachování veřejného přístupu na účelovou komunikaci na st.p.č. 214 
k.ú. Krásný Studenec. K zajištění veřejného přístupu na účelovou komunikaci doporučuje buď zřídit věcné 
břemeno ve prospěch veřejného přístupu na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec, popřípadě směnit pozemek p.č. 
1599 k.ú. Krásný Studenec za část st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec. 

OKD: nemá námitek k prodeji OŽP: souhlasí s prodejem pouze za podmínky, že na předmětmou část 
pozemku bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy, jelikož se jedná o část ostatní komunikace 

OSU: nedoporučuje k prodeji, neboť i přes tuto část pozemku lze zajistit přístup na okolní pozemky. 
Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je veden 
jako ostatní komunikace. Pozemek je součástí zóny ZV - areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví. S 
prodejem části pozemku nesouhlasí z důvodu průchodnosti a přístupu na okolní pozemky a zároveň 
doporučuje zaktualizovat stav v KN. 
Funkční využití zóny ZV dle Územního plánu města Děčín: ZV - areály a služby zemědělské výroby, 
zahradnictví 
Přípustné: zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do produkčních areálů 
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, zahradnictví, rybářství, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí zóny, služební bydlení, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – 2 podlaží + podkroví (připouští se možnost zohlednit speciální 
charakter zemědělských staveb), intenzita zastavění pozemku v %: až 60 (zohlednit speciální výrobní 
charakter). 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do návrhové 
přestavbové plochy SV – Plocha smíšená obytná vesnická. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: s ohledem na skutečnost, že vytyčovacím náčrtem bylo prokázáno, že projednávaná část pozemku 
není cestou ale svahem, resp. strží nad cestou, nemá OMH námitek k prodeji. S ohledem na tuto skutečnost 
si OMH vyžádal aktualizovaná stanoviska dotčených odborů. Vzhledem k tomu, že pozemek je veden v KN 
jako ostatní komunikace, dle zákona o pozemních komunikacích vyplývá vlastníkovi pozemku povinnost 
ponechat tuto komunikaci veřejně přístupnou. Na pozemku vedeném v KN jako ostatní komunikace nelze 
zřizovat věcná břemena, neboť zachování přístupu vyplývá ze zákona. V souladu s uloženým úkolem z PVO 
je součástí materiálu do jednání RM a ZM ujednání, že kupující bude cestu nadále udržovat a ponechá ji 
veřejně přístupnou - toto je součástí návrhu na usnesení a bude zakomponováno do kupní smlouvy (v případě 
realizace kupní smlouvy).



Příloha: foto_1599_studenec 
(3).pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec 
(4).pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec 
(5).pdf Komentář:          

Příloha: foto_1599_studenec.pdf Komentář:          

Příloha: AN_10_Studenec_1599.p
df Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 17.10.2017 07:44 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 18.10.2017 08:58 
podepsáno



















































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017 ZM 17 08 04 20

Název:
Prodej pozemku p. č. 75/4 k. ú. Prostřední Žleb - revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 17 06 06 17 ze dne 29.6.2017, týkající se prodeje pozemku p. 
č. 75/1 (nově dle GP p. č. 75/4) o výměře 494 m2 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění, z důvodu žádosti o 
přehodnocení ceny a

schvaluje

prodej části pozemku p. č. 75/1 ( nově dle GP p. č. 75/4) o výměře 494 m2 k. ú. Prostřední Žleb, pro ******, za 
cenu dle znaleckého posudku č. 3411-27-2017, tj. 30.090.- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 19.9.2017 návrh na revokaci usnesení RM a ZM týkající se prodeje pozemku v 
k.ú. Prostřední Žleb a usnesením č. RM 17 16 37 09 doporučila zastupitelstvu města schválit revokaci 
usnesení č. ZM 17 06 06 17 ze dne 29.6.2017 v plném znění z důvodu přehodnocení ceny a doporučila 
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 75/1 ( nově dle GP p. č. 75/4) o výměře 494 m2 k. ú. 
Prostřední Žleb, pro ******, za cenu dle znaleckého posudku č. 3411-27-2017, tj. 30.090.- Kč + ostatní náklady 
spojené s prodejem.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. neschválit revokaci usn. č. ZM 17 06 06 17 ze dne 29.6.2017 v 
plném znění z důvodu přehodnocení ceny a nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku 
p. č. 75/1 ( nově dle GP p. č. 75/4) o výměře 494 m2 k. ú. Prostřední Žleb, pro ******, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 3411-27-2017, tj. 30.090.- Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Cena: 30 090,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- usnesením č. ZM 17 06 06 17 ze dne 29.6.2017 byl schválen prodej části původního pozemku p. č. 
75/1 (nově dle GP p. č. 75/4) k. ú. Prostřední Žleb o výměře 494 m2 za cenu dle „Zásad“ – III. pásmo – 
zahrada k domu – 200,00 Kč/m2, tj. 98.800,- Kč. 

- žadatelka využila možnosti dle „Zásad“ článek VII bod 3: v případě, že požadovaný pozemek je 
prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála 
apod.), zajistí si žadatel vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé; 

- OMH obdržel znalecký posudek č. 3411-27-2017, ve kterém je stanovena cena obvyklá pro prodej 
pozemku p. č. 75/4 o výměře 494 m2 k. ú. Prostřední Žleb na cenu 30.090,00 Kč; 

- nyní je již veden pozemek p. č. 75/4, který byl oddělen GP č. 877-24/2017 z p. č. 75/1 k. ú. Prostřední 
Žleb, a to z důvodů již provedeného prodeje druhé části pozemku. 

OMH obdržel žádosti na odprodej částí pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb, kde se žadatelé vzájemně 
dohodli na následném rozdělení pozemku, dle stávajícího užívání. Po zveřejnění záměru města prodat daný 
pozemek, byli žadatelé vyzváni, aby písemně potvrdili zájem o pozemek za uvedenou cenu dle „Zásad“. 
Všichni žadatelé s prodejem souhlasili. Vypracováním geometrického plánu č. 877-24/2017 byl pozemek 
následně rozdělen na tři samostatné pozemky nově označeny jako p. č. 75/1, p. č. 75/3 a p. č. 75/4 k. ú. 
Prostřední Žleb, které byly zastupitelstvem města dne 29.6.2017 schváleny k prodeji. Kupující byli písemně 
pozváni na OMH k podpisu kupních smluv. OMH obdržel žádost ****** o snížení ceny pozemku p. č. 75/4 k. ú. 
Prostřední Žleb stanovenou dle znaleckého posudku č. 3411-27-2017 (viz. příloha), který si na vlastní náklady 
nechala vypracovat. Kupující pozemku p. č. 75/3 k. ú. Prostřední Žleb již kupní smlouvu podepsali a následně 
byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Dle znaleckého posudku je pozemek p. č. 75/4 k. ú. Prostřední Žleb svažitý, špatně využitelný jako zahrada, 
balvanitý s vystupujícími pískovcovými kameny, podmáčený protékající trvalou vodotečí s opakovaným jarním 
rozlivem - blíže viz ZP - popis. 

Jedná se o pozemek p. č. 75/4 k. ú. Prostřední Žleb 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – 200,-Kč/m2 – zahrada k domu – tj. celkem 98.800,00 Kč 

Návrh ceny za prodej pozemku dle znaleckého posudku 
cena 60,91 Kč/m2 – výměra 494 m2 – tj. celkem po zaokrouhlení 30.090,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada k domu 

Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

Příloha: ANO zadost o sn.ceny 
75_4_109.pdf Komentář:          



Příloha: ANO ZP - 
3411-27-2017.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž 16.10.2017 07:45 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. PRIM 16.10.2017 10:29 
podepsáno
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