
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 01

Název:
SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2017

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA 
ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna 
údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet 
prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro objektivní 
vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť tento indikátor již 
nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných 
služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců 
magistrátu.

Stanovisko RM:
Rada města dne 20.03.2018 projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 - 
2020 a svým usnesením č. RM 18 06 36 01 doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:
1. vyhodnocení plnění AP SPRM 2014 - 2020 za rok 2017,
2. vyhodnocení plnění indikátorů za rok 2017,
3. změnu nastavení výchozí a cílové hodnoty indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA 
ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 GJ/rok. Změna 
údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na přepočet 
prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro objektivní 
vyhodnocení, a
4. vyřazení indikátoru č. 59 (OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY) ze sledování, neboť tento indikátor již 
nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných 
služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem zaměstnanců 
magistrátu.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučuje.



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

Dle schválené metodiky předkládá odbor rozvoje každoročně v dubnu do orgánů města ke schválení 
vyhodnocení plnění indikátorů a akčního plánu SPRM 2014 - 2020 za předchozí rok. Akční plán a Zásobník 
projektů AP SPRM na rok 2017 byl schválen v ZM dne 30.06.2016 usnesením č. ZM 16 06 05 06.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu a Zásobníku projektů AP SPRM za rok 2017. Vyhodnocení 
probíhalo v průběhu ledna až února 2018, proto v některých případech odráží stav projektů až ke dni 
28.02.2018. Projekty jsou zde seřazeny vzestupně dle městských čtvrtí a jsou pro přehlednost barevně 
rozděleny do tří oblastí (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů 
zveřejněn na webu města v baneru „Strategie 2014-2020“ v odkazu Akční plány.

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM (původně 60 
indikátorů, nyní již jen 59, neboť indikátor č. 26 byl v r. 2017 vyřazen ze sledování). Plnění cílové hodnoty 
indikátoru nastavené ke dni 31.12.2017 (ve sloupci G - červeně) je v textu popsáno červeně, je zde uvedeno, 
zda byla nastavená cílová hodnota dosažena (žlutá buňka v čísle indikátoru) či nikoliv (zelená buňka v čísle 
indikátoru) a zdůvodnění.
Návrh změn v Příloze č. 2:
1. Energetikem města byla nově nastavena výchozí a cílová hodnota indikátoru do r. 2017 u Karty indikátoru 
č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) na tyto hodnoty: r. 2013 - 36 506, r. 2017 - 34 345 
GJ/rok. Změna údajů (zpět) vyplynula z důvodu možnosti porovnání uvedených hodnot po přechodu na 
přepočet prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr), pro 
objektivní vyhodnocení. Původně uvedené hodnoty byly: r. 2013 11 696, r. 2017 - mezi 11 696 - 29 341. Cílová 
hodnota indikátoru č. 9 (SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH) do r. 2020 - 29 341 GJ/rok byla 
již schválena v ZM v roce 2017.
2. Odborem TAJ je navrženo vyřazení ze sledování indikátoru č. 59 - Objem prostředků na odměny, neboť 
tento indikátor již nemá v současné době vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě 
poskytovaných služeb, neboť v r. 2017 došlo k navýšení osobních příplatků zvyšujících skutečný příjem 
zaměstnanců magistrátu.

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

Vyjádření:

Příloha:
Pr. 1 - AP 2017 - 
vyhodnoceni v r. 2017 - ke 
zverejneni.pdf

Komentář:          

Příloha:
Pr. 2 - Indikatory - 
vyhodnoceni za rok 
2017.pdf

Komentář:          

Příloha: Pr. 3 - Karty indikátoru - 
aktualizace.pdf Komentář:          

Příloha:
Pr. 1 - AP 2017 - 
vyhodnoceni v r. 2017 - ke 
zverejneni.pdf

Komentář:          



Příloha:
Pr. 2 - Indikatory - 
vyhodnoceni za rok 
2017.pdf

Komentář:          

Příloha: Pr. 3 - Karty indikátoru - 
aktualizace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 17.4.2018 08:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Valdemar Grešík 17.4.2018 13:45 podepsáno



Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Celkem Orientační výše 
vlastních zdrojů 

Orientační 
výše cizích 

zdrojů 

1 Děčín I-Děčín D2 Oprava vyhlídkového pavilonu Elbewarte - Labská stráž 
Vyhlídka která se nachází v lesoparku Kvádrberk je ve velmi 
žalostném stavu, konstrukce zastřešení je poškozena bleskem, 
zábradlí je zcela zlikvidováno.

1 440 250 0 Ústecký kraj

2 Děčín I-Děčín G1 PD na snížení energetické náročnosti školní jídelny ul. 
Sládkova Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn. 300 300 0 ne

3 Děčín I-Děčín H2 Plavecký areál Děčín - výměna brodítek za nerezová Zlepšení služeb pro návštěvníky Plaveckého areálu. 200 200 0 ne

4 Děčín I-Děčín H4 SD Střelnice - opravy omítek Opravy omítek a nátěrů - malý sál + vstupní chodba. 350 350 0 ne
5 Děčín I-Děčín H4 SD Střelnice - demolice kiosku Odstranění bývalého kiosku. 100 100 0 ne
6 Děčín I-Děčín H5 Rozšíření sítě VO - Děčín 2, ul. Hálkova Nedostačující osvětlení (+ 2 ks). 250 250 0 ne
7 Děčín I-Děčín H5 Oprava chodníku ul. Lázeňská Havarijní stav chodníku - nerovnost, propady. 300 300 0 ne
8 Děčín I-Děčín H5 Chodník/schodiště Kaštanová u panelového domu Havarijní stav chodníku, nevyhovující spády. 700 700 0 ne
9 Děčín I-Děčín H5 MK Duchcovská + VO Změna povrchové úpravy z dlažby na asfaltový povrch. 4 500 4 500 0 ne

10 Děčín I - Děčín H5 PD - oprava chodníku ul. U Plovárny, propojka 2.polské 
armády Velkoplošná oprava 97 97 0 ne

11 Děčín I - Děčín H5 PD - oprava svahu u cyklostezky pod zámkem oprava, zajištění svahu 59 59 0 ne

12 Děčín I-Děčín H2 Plavecký areál Děčín - zabezpečení  vrtu DC-1  a práce 
na záchraně vrtu

Současný stav vrtu DC-1 představuje riziko destrukce a 
nekontrolovatelného odtoku termální vody. 10 000 10 000 0 ne

13 Děčín I-Děčín H5 Rekonstrukce Tyršova mostu DC-100, 2.,3. a 4. etapa Obnova ocelové konstrukce dle prohlídek, již provedena 1.etapa 
zábradlí na vtokové straně. 2 100 2 100 0 ne

14 Děčín I-Děčín H5 Přechod ul. Riegrova x Nedbalova Zvýšení bezpečnosti pro přecházení u MŠ. 500 500 0 ne

15 Děčín I-Děčín C3
PD a IČ na výstavbu chybějící části cyklostezky 
Ploučnice v intravilánu města - část za plaveckým 
areálem a Kauflandem

Dokončení úseku cyklostezky Ploučnice v intravilánu města. 100 100 0 ne

16 Děčín I-Děčín E4 Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy D-centra Odstranění vlhkosti budovy. 2 000 2 000 0 ne

17 Děčín I-Děčín G1 Snížení energetické náročnosti ŠJ Sládkova Rekonstrukce objektu - zateplení obvodových stěn nařízeno Státní 
energetickou inspekcí, hrozí sankce až 5 mil. Kč. 15 000 15 000 0 ne

18 Děčín I-Děčín G1 ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace 
technologického vybavení objektu ŠD Sládkova

Úprava podlah učeben, osvětlení a vzduchotechniky - požadavek 
vyplývající z kontroly KHS. 1 500 1 500 0 ne

19 Děčín I-Děčín H1 PD na revitalizaci Komenského náměstí Povrchy v nevyhovujícím stavu, nutnost komplexního řešení- 
mobiliář, zeleň, atd. 300 300 0 ne

20 Děčín I-Děčín H1 Park ul. U Plovárny

Jde především o ošetření stromů, keřů, mobiliáře, cest, obnovu 
záhonů s trvalkami, dosadbu keřů, umístění „domků/hotelů” pro 
hmyz, krmítek pro hmyz a ptačích budek. Zásahy by mělo dojít ke 
zlepšení funkčního stavu zeleně ve městě, ke zlepšení stavu 
biotopů a posílení biodiverzity.

563 313 250

Národní 
program 
životního 
prostředí - 

Program zeleň

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Dotační titulPořadí Lokalita

Kód 
rozvojo

vého 
cíle

Název projektu Stručný popis obsahu projektu

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném 
roce



Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Celkem Orientační výše 
vlastních zdrojů 

Orientační 
výše cizích 

zdrojů 

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Dotační titulPořadí Lokalita

Kód 
rozvojo

vého 
cíle

Název projektu Stručný popis obsahu projektu

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném 
roce

21 Děčín I-Děčín H2 Plavecký areál Děčín - výstavba nové jímky (větší pro 
recirkulaci vody) 

Pro původní bazénové části je jedna jímky nedostačující - vyšší 
poplatky za odběr z podzemní vody. 7 000 7 000 0 ne

22 Děčín I-Děčín H5 Oprava cyklostezky pod zámkem "Labská" 3 x lávka - výměna dožilé výdřevy, úprava svahu pod cyklostezkou 
u železničního mostu. 1 156 227 929

SFDI, OR 
podána 
žádost o 

dotaci

23 Děčín I-Děčín H5 Lávka přes východní nádraží, DC-004 P Kompletní rekonstrukce lávky. 37 372 5 962 31 410 SFDI - křížení 
komunikací

24 Děčín I-Děčín H5 PD - SSZ - přechod pro chodce - DC I, ul. Radniční (u 
soudu) Nové SSZ. 50 50 0 ne

25 Děčín I-Děčín H5 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes ŽST Děčín - 
východ Rekonstrukce lávky spojující průmyslovou část a městskou zónu. 38 000 11 000 27 000 IROP

26 Děčín I-Děčín H5 PD - Světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce 
ul. Radniční (u soudu)

PD na úpravu přechodu pro chodce (návrh Policie ČR-DI - 
plynulejší průjezd centrem města). 50 50 0 ne

27 Děčín II-Nové Město G1 ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy Zateplení obvodového pláště přístavby školy. 1 000 600 400 (rezervní 
fond školy) ne

28 Děčín II-Nové Město H5 PD - Chodníková spojka ul. Dvořákova x Kamenická Vybudování chodníku na vyšlapené stezce občany – zvýšení 
bezpečnosti chodců. 58 58 0 ne

29 Děčín II-Nové Město H5 PD - záliv MAD Lužická Nové konstrukce, dlážděný povrch 58 58 0 ne
30 Děčín II-Nové Město H5 PD - oprava MK Brožíkova Velkoplošná oprava 60 60 0 ne
31 Děčín II-Nové Město H5 PD - oprava MK Škroupova Velkoplošná oprava 60 60 0 ne

32 Děčín II-Nové Město H5 Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, DC II (2. část - podél 
garáží) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 300 1 300 0 ne

33 Děčín II-Nové Město C5 Přechod Kamenická x Dvořákova
Zvýšení bezpečnosti chodců pro přecházení frekventovné silnice 
I/13 ul. Kamenická, výstvba stavebních prvků a osvětlení přechodu 
dle příslušné legislativy.

1 000 1 000 0 ne

34 Děčín II-Nové Město H5 Chodník Dvořákova Zpevnění vyšlapané pěšiny,navazující na přechod na ul. Kamenická 
ve směru na sídliště. 500 500 0 ne

35 Děčín II-Nové Město C5 PD - Přechod pro chodce Kamenická x Lužická PD na úpravu stávajícího přechodu pro chodce na silnici č. I/13 
(osvětlení, stavební úpravy). 100 100 0 ne

36 Děčín II-Nové Město G1 Duhová zahrada Výstavba nových chodníčků a přístupových cest, nové herní prvky 
pro environmentální výchovu v MŠ Pohraniční. 633 133 500 OPŽP

37 Děčín II-Nové Město G1 Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: 
Bezbariérovost ZŠ Kamenická Výstavba venkovního výtahu v ZŠ Kamenická. 100 100 0 ne

38 Děčín II-Nové Město G1 MŠ Liliová - bezbariérovost MŠ Liliová Komplexní bezbariérovost MŠ Liliová. 2 500 2 500 0 ne



Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)
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zpracováno v I.Q.2018

Dotační titulPořadí Lokalita

Kód 
rozvojo
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Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném 
roce

39 Děčín III-Staré Město G1 ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B
Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost zřízení 
odvodnění těchto pavilonů -  zatékání pod základy, vysoká vlhkost a 
časté statické poruchy.

1 500 1 500 0 ne

40 Děčín II-Nové Město H5 PD na opravu chodníku ul. Hluboká Oprava komunikace. 50 50 0 ne

41 Děčín II-Nové Město H5 PD na opravu komunikace a chodníku ul. Škroupova Oprava komunikace. 100 100 0 ne

42 Děčín II-Nové Město H5 Rekonstrukce MK Purkyňova, odvodnění Oprava komunikace + doplnění odvodňovacích prvků. 800 800 0 ne
43 Děčín II-Nové Město H5 Rekonstrukce mostu Vokolkova DC-008P Rekonstrukce. Koordinace s SŽDC v roce 2020 3 140 3 140 0 ne

44 Děčín II-Nové Město H5 Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká (panelová cesta k 
dopravnímu hřišti) Rozšíření VO. 450 450 0 ne

45 Děčín II-Nové Město H5 PD - Rekonstrukce panelky ul. Liberecká Povrch opatřen nevyhovujícím panelem, nerovnost. 150 150 0 ne

46 Děčín III-Staré Město G1 ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce oplocení zahrady - MŠ 
Rakovnická

Rekonstrukce původního oplocení areálu, dokončení rekonstrukce 
MŠ (zateplení MŠ realizováno v r. 2015). 400 400 0 ne

47 Děčín III-Staré Město H2 Plavecký areál - výměna tobogánu T1 - T2 Výměna tobogánu. 9 440 9 400 0 ne
48 Děčín III-Staré Město H4 Zimní stadion - nátěr konstrukcí Nátěr části konstrukcí vč. pojezdových vrat. 100 100 0 ne
49 Děčín III-Staré Město H4 Zimní stadion - výměna boilerů Výměna dožilých boilerů na vodu. 250 250 0 ne 
50 Děčín III-Staré Město H4 Zimní stadion - nátěr konstrukcí Nátěr části konstrukcí vč. pojezdových vrat. 100 100 0 ne
51 Děčín III-Staré Město H4 Zimní stadion - výměna boilerů Výměna dožilých boilerů na vodu. 250 250 0 ne 

52 Děčín III-Staré Město H5 PD - Oprava MK Zelená x Pod Chlumem Velkoplošná MK-stávající nesourodý povrch nahrazen asfaltovým 
povrchem, včetně odvodnění. 49 49 0 ne

53 Děčín III-Staré Město H5 Oprava MK Zelená x Pod Chlumem Velkoplošná MK-stávající nesourodý povrch nahrazen asfaltovým 
povrchem, včetně odvodnění. 1 625 1 625 0 ne

54 Děčín III-Staré Město H5 Most u Promptusu ev.č.DC-044P Stavba nového mostu bez demolice původního. 17 800 17 800 ne
55 Děčín III-Staré Město H5 Oprava MK Oblouková Velkoplošná oprava. 275 275 0 ne

56 Děčín III-Staré Město H5 Místo pro přecházení Litoměřická x Roudnická, stavba 
chodníku k železničnímu přechodu Výstavba místa pro přecházení (osvětlení, stavební úpravy). 1 200 600 600 ne

57 Děčín IV-Podmokly B3 Oprava a výměna oken a dveří restaurace Pastýřská 
stěna Oprava a výměna oken a dveří v objektu. 1 440 700 740 MK ČR

58 Děčín IV-Podmokly B3 Sanace skalního masivu za domem č. p. 376, ul. 
Teplická Sanace skalní stěny. 480 480 0 ne

59 Děčín IV-Podmokly D2 Nádraží národního parku Českého Švýcarska
Úprava interiéru budovy a podchodu hlavního nádraží v Děčíně ve 
smyslu "Nádraží NP České Švýcarsko" - pro potřeby marketingu, 
propagace, změna vizuálu haly (vzor nádraží Bad Schandau).

20 20 0 ne

60 Děčín IV-Podmokly D2 Turistické informační centrum hlavní nádraží Rekonstrukce vybavení, provoz, nákup zboží. 600 600 0 ne

61 Děčín IV-Podmokly H1 Oplocení hřiště Příčná a Jeronýmova v parku Oplocení stávajících herních prvků z důvodu znečišťování ploch 
zvířaty. 275 275 0 ne
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62 Děčín IV-Podmokly H4 Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. Demolice objektu SaskáxTeplická. 1 300 1 300 0 ne

63 Děčín IV-Podmokly H4 Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a Nástavba a zodolnění hasičské zbrojnice. 6 600 990 5 610 IROP

64 Děčín IV-Podmokly H4 Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. Demolice objektu SaskáxTeplická. 1 500 1 500 0 ne

65 Děčín IV-Podmokly H5 Zálivy MAD Uhelná
Oprava podloží vč. povrchů zálivu – tvoří se propady 
(pravděpodobně ještě po povodních došlo k narušení podkladových 
vrstev).

900 900 0 ne

66 Děčín IV-Podmokly H1 Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech - 
Pastýřská stěna

Zachycení vztahu mezi přírodou, lidským blahobytem a udržitelnou 
tvorbou hodnot. 800 80 720

OP 
Přeshraniční 
spolupráce 

Česko - 
Svobodný stát 

Sasko

67 Děčín IV-Podmokly H2 Rekonstrukce NP Tržní 1932/26 (přestěhování knihovny 
z Mír. náměstí) Dislokace pracovišť Magistrátu města Děčín 1 000 1 000 0 ne

68 Děčín IV-Podmokly H5 Rekonstrukce mostu DC-004L, ul. Oldřichovská Havarijní stav mostu - uzavřen, mostní provizorium. 6 700 6 700 0 ne

69 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO - zasíťování expozice opic

Oprava expozice opic, horní části, výměna starých, zkorodovaných, 
nevzhledných mříží, které neodpovídají standardům EAZA na chov 
opic, za ocelové sítě, propojení tří malých expozic v jednu, zlepšení 
welfare pro chovaná zvířata.

2 000 2 000 0 ne

70 Děčín IV-Podmokly B3 ZOO - demolice a výstavba nového seníku Demolice stávajícího seníku (azbest). 2 500 2 500 0 ne

71 Děčín IV-Podmokly C5 PD na bezbariérové školské zařízení ŠJ Jungmannova. Cílem projektu je zrealizovat bezbariérovou úpravu školského 
zařízení - ŠJ Jungmannova, výstavba venkovního výtahu. 1 105 552 553 MŠMT ČR

72 Děčín IV-Podmokly G1 ZŠ a MŠ Máchovo nám. - bezbariérovost ZŠ Bezručova Komplexní bezbariérovost ZŠ Bezručova. 3 000 3 000 0 ne

73 Děčín IV-Podmokly G1 Bezbariérovost ŠJ Jungmannova Výstavba venkovního výtahu v ŠJ Jungmannova. 1 105 552 553 MŠMT ČR

74 Děčín IV-Podmokly H1 Obnova historické části Podmokel, etapa C Řešeným územím etapy C je Husovo nám., část ulice Prokopa 
Holého a Tržní. 32 000 32 000 0 ne

75 Děčín IV-Podmokly H2 Divadlo Děčín - oprava statiky Oprava hl. sálu divadla - strop a zdivo + výmalba, pilotáže přístavby 
divadla. 4 000 4 000 0 ne

76 Děčín IV-Podmokly H2 Divadlo Děčín - Instalace automatických požárních 
uzávěrů v odvětracích šachtách Zkvalitnění tech. stavu divadla. 150 150 0 ne

77 Děčín IV-Podmokly H5 Oprava chodníku na mostě v ul. Na Výšinách - Škrabky Velkoplošná oprava chodníku. 500 500 0 ne

78 Děčín IV-Podmokly H5 PD - Galerie Na Výšinách Havarijní stav stavby pod MK Na Výšinách, v současné době 
omezen provoz. 5 000 5 000 0 ne



Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

Celkem Orientační výše 
vlastních zdrojů 

Orientační 
výše cizích 

zdrojů 

Vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 (ke schválení v ZM - duben 2018)
zpracováno v I.Q.2018

Dotační titulPořadí Lokalita

Kód 
rozvojo

vého 
cíle

Název projektu Stručný popis obsahu projektu

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném 
roce

79 Děčín IV-Podmokly H5 PD na úpravu chodníku a míst pro přecházení v ul. 
Práce

PD - Bezbariérové úpravy, zvýšení bezpečnosti chodců, nové 
napojení parkovací plochy města. 750 225 525 ne

80 Děčín IV-Podmokly H5 Mostní objekt DC-008 L, chodník, Škrabky, Na Výšinách Havarijní stav římsy a chodníku - degradace betonu. 2 900 2 900 0 ne

81 Děčín VI-Letná G1 MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění Změna stávajícího zdroje vytápění (elektřina) na plynové s 
plynovými kotli. 1 000 500

500      (zdroje 
přísp. 

organizace)
ne

82 Děčín VI-Letná G1 Školní družina Klostermannova - kompletní výměna 
elektrorozvodů a elektroinstalace Celková výměna elektrorozvodů ŠD Klostermannova. 1 000 1 000 0 ne

83 Děčín VI-Letná H5 Oprava chodníku Sofijská - Slezská Velkoplošná oprava chodníku. 250 250 0 ne

84 Děčín VI-Letná H5 Oprava cesty pro pěší na Stráni Oprava chodníku - propojky pro pěší ul. na Stráni x U Kaple, 
odvodnění chodníku  a obou křižovatek. 2 500 2 500 0 ne

85 Děčín VI-Letná H5 Rekonstrukce MK Na Stráni, vč odvodnění propojka pro 
pěší +VO Rekonstrukce. 3 000 3 000 0 ne

86 Děčín VI-Letná E5 Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny Realizace projektu ke zkvalitnění zázemí pro službu noclehárny pro 
muže s návazností vytvoření Azylového ubytování pro ženy. 7 000 700 6 300 IROP (ITI)

87 Děčín VI-Letná G1 ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště Zateplení a oprava střechy pavilonů "C" a "D". 1 800 1 800 0 ne
88 Děčín VI-Letná G1 MŠ Moskevská - výtah na potraviny Výstavba výtahu na potraviny v objektu MŠ Moskevská. 200 200 0 ne

89 Děčín VI-Letná H5 Oprava MK Štursova Komunikace bez zpevněné plochy, nové konstrukční vrstvy 
komunikace, asfaltové povrchy. 600 600 0 ne

90 Děčín VI-Letná H5 Oprava MK Na Stráni Havarijní stav stávající povrchové úpravy z panelů, nové povrchy, 
nové odvodnění. 1 400 1 400 0 ne

91 Děčín VI-Letná H5 PD - Úprava rozvodů sítě VO - Dč. 6, ul. Na Stráni, U 
Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 50 50 0 ne

92 Děčín VIII-Dolní Oldřichov H5 Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO Závady povrchů na MK, vybudování zpevněné komunikace, včetně 
veřejného osvětlení. 1 500 1 500 0 ne

93 Děčín IX-Bynov G1 ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a atletickým 
oválem. 6 500 5 800 700 (rezervní 

fond školy) ne

94 Děčín IX-Bynov G1 ZŠ a MŠ Na Pěšině - sanace statických poruch objektů
Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost sanace 
statických poruch obvodového pláště objektů ZŠ a MŠ ještě před 
samotným zateplením.

4 300 4 300 0 ne

95 Děčín IX-Bynov G1 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině Rekonstrukce objektu. 9 582 9 582 0 ano

96 Děčín IX-Bynov H4 Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, DC IX
Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní 
vody z lokality H.Oldřichov a místní komunikace. Zatrubnění je 
porušené a dochází k podmáčení garáží na něm stojících. 

570 570 0 ne
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97 Děčín IX-Bynov H4 Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, DC IX
Účelem stavby je odvodnění kominkace a svahu, kde voda při 
deštích proudem teče přes celou šíři komunikace a následně přes 
komunikci až k panelového domu, který podmáčí a vniká do sklepů.

250 250 0 ne

98 Děčín IX-Bynov H4 Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, DC IX
Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní 
vody z lokality H.Oldřichov a místní komunikace. Zatrubnění je 
porušené a dochází k podmáčení garáží na něm stojících. 

570 570 0 ne

99 Děčín IX-Bynov H4 Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, DC IX
Účlem stavby je odvodnění kominkace a svahu, kde voda při 
deštích proudem teče přes celou šíři komunikace a následně přes 
komunikci až k panelového domu, který podmáčí a vniká do sklepů.

250 250 0 ne

100 Děčín X-Bělá H5 PD - Oprava opěrné zdi Saská x Tělocvičná Nebezpečí úrazu - zhroucení opěrné zdi a uzavření MK Tělocvičná. 60 60 0 ne

101 Děčín X-Bělá H5 Rozšíření sítě VO - Děčín 10-Bělá, ul. Souběžná Rozšíření VO. 350 350 0 ne

102 Děčín X-Bělá H5 PD - Přechod pro chodce Teplická x Na Výšinách x 
Spojovací 

PD na výstavbu nového přechodu pro chodce na silnici č. I/13 u 
reha Kateřina (osvětlení, stavební úpravy). 50 50 0 ne

103 Děčín X-Bělá H5 Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L Odstranění havarijního stavu. 670 670 0 ne
104 Děčín IX-Bynov G1 Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Pěšině Rekonstrukce objektu. 66 400 45 600 20 800 OPŽP 
105 Děčín IX-Bynov G1 ZŠ Na Pěšině - bezbariérovost Komplexní bezbariérovost ZŠ Na Pěšině. 3 500 3 500 0 ne
106 Děčín XI-Horní Žleb H5 Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem Zpracování PD. 200 200 0 ne

107 Děčín XII-Vilsnice H4 Oprava odvodnění p.p.č. 319 k.ú. Vilsnice Jedná se o podchycení balastních a dešťových vod v oblasti 
Vilsnice. 400 400 0 ne

108 Děčín XII-Vilsnice B3 Oprava cesty Chmelník Rekonstrukce lesní cesty Chmelník. 5 800 5 800 0 ne

109 Děčín XII-Vilsnice B3 Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník Obnova stávajících drobných retenčních nádrží v lokalitě vrchu 
Chmelník. Realizace opravy. 1 500 375 1 125 OPŽP

110 Děčín XIV-Dolní Žleb D2 Značená trasa Dolní Žleb - státní hranice SRN
Proznačení turistické trasy z Dolního Žlebu ke státní hranici, cesta 
dále pokračuje na německé straně k Gelobtbachtal - Zirkelstein; na 
trase jsou nutné opravy.

5 5 0 ne

111 Děčín XIV-Dolní Žleb H5 Parkovací plochy Dolní Žleb Vytvoření nových parkovacích ploch v lokalitě pro turistický ruch. 1 500 1 500 0 ne

112 Děčín XV-Prostřední Žleb H4 Oprava opěrné zdi u čp. 6, Děčín XI-Horní Žleb, k.ú. 
Prostřední ŽLeb - PD + realizace Odstranění havarijního stavu opěrné zdi. 1 600 1 600 0 ne

113 Děčín XV-Prostřední Žleb H5 PD - Rekonstrukce mostu ul. Revírní ul. Žlebská DC-
021L Rekonstrukce. 500 500 0 ne

114 Děčín XV-Prostřední Žleb H5 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) Realizace obnovy komunikace. 3 500 3 500 0 ne

115 Děčín XVII-Jalůvčí H5 Rozšíření sítě VO - ul. Ovesná (odbočka), DC XVII – 
součinnost s MK Rozšíření VO. 500 500 0 ne
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116 Děčín XVIII-Maxičky B3 Oprava hrází a odbahnění rybníků v areálu Maxičky Analýza rizik, PD a vlastní realizace - oprava a odbahnění. 31 200 31 200 0 ne

117 Děčín XVIII-Maxičky H4 Oprava dešťové kanalizace Děčín - Maxičky Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové vody z místní 
komunikace a několika RD. 600 600 0 ne

118 Děčín XXI-Horní Oldřichov H4 Kanalizace Horní Oldřichov Výstavba splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod a nová 
skladby povrchů komunikací. 10 000 10 000 0 ne

119 Děčín XXIV-Krásný Studenec G1 MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu (PD) Odvlhčení spodní stavby objektu MŠ. 550 550 0 ne

120 Děčín XXIV-Krásný Studenec H5 Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, DC VII Rozšíření VO. 1 500 1 500 0 ne

121 Děčín XXVII-Březiny H1 Revitalizace panelového sídliště Březiny - realizace Realizace revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa. 21 962 21 962 0 ne

122 Děčín XXVII-Březiny H5 VO v rámci výstavby - autobusové zálivy - Děčín, 
Březiny Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín)

Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Krokova, Benešovská (u 
Libverdy). 650 650 0 ne

123 Děčín XXXI-Křešice H5 Úprava rozvodů sítě VO - Děčín 31-Křešice, ul. 
Klicperova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)

Nevyhovující technický stav sítě VO, vyvolaná stavba ČEZ 
Distribuce, a.s. – ruší sloupy, nové zemní kabelové rozvody. 1 500 1 500 0 ne

124 Děčín XXXI-Křešice H5 Úprava rozvodů sítě VO- Křešice, ul. Klicperova  
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) Nové zemní kabelové rozvody + sloupy. 1 000 1 000 0 ne

125 Děčín XXXI-Křešice H5 PD - oprava MK 557c Nové povrchy 50 50 0 ne

126 Děčín XXXI-Křešice E5 Domov se zvláštním režimem - Křešice Přestavba bývalého bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním 
režimem - tvorba PD + realizace. 62 237 15 559 46 678 MPSV ČR

127 Děčín XXXI-Křešice H4 Objekt Klicperova 231, Děčín XXXI Oprava střechy a vytápění hasičárny, malování. 1 076 1 076 0 ne
128 Děčín XXXI-Křešice H5 Oprava MK Ke Trati, DC 31 Nesourodý povrch, nezpevněný, odvodnění. 921 921 0 ne

129 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 Bezbariérovost MŠ Děčín XXXII, Májová 372 + okolní 
plochy (chodníky)

Výstavba bezbariérového přístupu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, 
vybavení třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 500 500 0 ne

130 Děčín XXXII-Boletice n/L E4 PD + realizace - Domov pro osoby se zdravotním 
postižením - Boletice

Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a 
mansard budovy. Byla zhotovena Studie pro potřeby žádosti o 
dotaci. Žádost bude podána v 03/2017,  v roce 2017 - 2018 je nutné 
zpracovat PD a začít realizovat. 

8 631 2 158 6 473

MPSV - 
Rozvoj a 
obnova 

materiálně 
technické 
základny 

sociálních 
služeb

131 Děčín XXXII-Boletice n/L G1 DDM Boletice - oprava a zateplení střešního pláště Celková výměna střešního pláště včetně zateplení střechy. 1 400 1 400 0 ne

132 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 Oprava chodníku ul. Kamenná Nerovnost povrchu, závady ve schůdnosti - veploplošná oprava 
povrchu z betonové dlažby. 700 700 0 ne

133 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 PD na rekonstrukci MK Roháčova Zpracování PD. 100 100 0 ne
134 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 PD rekonstrukce MK Tovární PD na zesílení konstrukčních vrstev. 100 100 0 ne
135 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 Rekonstrukce MK Tovární Zesílení konstrukčních vrstev. 2 100 2 100 0 ne
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136 Děčín XXXII-Boletice n/L H5 Rekonstrukce chodníku ul. Čsl.partyzánů x Verneřická Povrchová úprava v nevyhovujícím stavu, nerovnost povrchu. 800 800 0 ne

137 Děčín XXXIII-Nebočady H5 PD - oprava MK Družební Nové povrchy, odvodnění 60 60 0 ne
138 Děčín XXXIII-Nebočady H5 PD - oprava MK Okružní Nové povrchy, odvodnění 60 60 0 ne
139 Děčín XXXIII-Nebočady H5 Rekonstrukce MK Družební vč. odvodnění Rekonstrukce. Koordinace s SVS a.s. v roce 2019/2020 1 500 1 500 0 ne
140 Děčín XXXIII-Nebočady H5 Rekonstrukce MK Okružní Rekonstrukce. Koordinace s SVS a.s. v roce 2019/2020 1 260 1 260 0 ne

141 Děčín XXXIV-Chlum H5 Děčín - komunikace Chlum, oprava havarijního stavu 
komunikace a odvodnění Oprava odvodnění a oprava komunikace. 934 934 0 ne

142 Děčín XXXIV-Chlum B3 Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum Sanace skalního svahu na Chlumu. 3 573 350 3 223 OPŽP

143 Děčín XXXV-Lesná H5 Lesná MK 603c (87c/P) odvodnění Vybudování záchytného zařízení. 650 650 0 ne
144 Děčín XXXV-Lesná H5 Oprava lávky Lesná Nová konstrukce a mostovka z kompozitu. 400 400 0 ne

145 Děčín XXXV-Lesná H5 Odvodnění MK Lesná u domu č.p. 44 V minulosti při povodni došlo k poškození systému odvodnění u 
MK, obnova odvodnění a propustků. 400 400 0 ne

146 celoplošné A3 Veletrh Škola Děčín 2017 (burza zaměstnavatelů) Uspořádání burzy zaměstnavatelů v koordinaci s akcí "Výstava 
Škola Děčín" (Výstava středních škol). 15 15 0 ne

147 celoplošné C5 Úpravy přechodů  pro chodce - PD PD úprava přechodu pro chodce přes silnici č. I/13 1, ul.  Lužická x 
Kamenická  2, Dvořákova x Kamenická 200 200 0 ne

148 celoplošné D1 Marketingové aktivity, propagace

Zajištění fotografií, pořízení spotů, Turistický pas, Časopis pro 
turisty, dotisky letáků a map, propagace na veletrzích, pracovní listy 
k prohlídkovým okruhům, inzerce v médiích a sociální sítě, 
idecin.cz, spolupráce s podnikateli v CR a další aktivity.

1 500 1 500 0 ne

149 celoplošné D2 Rozvoj turistické infrastruktury Obnova informačních tabulí v jednotném vizuálu, včetně 
turistického značení a další turistická infrastruktura. 500 500 0 ne

150 celoplošné D3 Marketing městských slavností, zahájení turistické 
sezony a akce Sportovní Děčín Zajištění propagace akcí. 150 150 0 ne

151 celoplošné E4 Navýšení dotací na podporu sociálních služeb a aktivit v 
sociální oblasti Navýšení částky pro podporu organizací v řádném dotačním řízení. 500 500 0 ne

152 celoplošné E4/E5 Vánoční setkání KP Setkání na aktuální témata ve zlepšení a kvalitě poskytování služeb 
pro občany města. 30 30 0 ne

153 celoplošné F1/E5 Týden (nejen) pro seniory 3. ročník akce pro seniory ve městě. 60 60 0 ne

154 celoplošné F2 Navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na 
podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2017. Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu. 200 200 0 ne
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155 celoplošné F2 Městské slavnosti Děčín 

Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od 
malých dětí až po seniory (slavnostní průvod, ohňostroj, vystoupení 
hudebních skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, 
adrenalin challenge, historické trhy na zámku, odpoledne nejen pro 
seniory, dětský den, mezinárodní floristická soutěž, sochařské 
sympozium v Zámeckém parku atd.

2 300 1 300 1 000

Ústecký kraj, 
sponzoři a 

partneři 
slavností, 
pronájem 

stánků, Obec 
přátelská 

rodině

156 celoplošné F2 Mezinárodní hudební festival 18. ročník Česká 
Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pirna

Organizační zajištění soutěže big bandů ve SD Střelnice a přehlídka 
na volné scéně v Děčíně, slavnostní vyhlášení vítězů a další 
koncerty. V ÚK je festival zahrnut do projektu Rodinné stříbro.

1 350 350 1 000

Fond 
budoucnosti, 

MŠMT, 
MKČR, 

visegrádský 
fond, Ústecký 

kraj

157 celoplošné F2 Ostatní kulturní činnost

Technické a organizační zabezpečení významných kulturních akcí: 
zahajovací ples, pietní akt k 72. výročí konce 2. světové války, 
pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, 
Vánoční Děčín, vedení městské kroniky, dotace nájemci SD 
Střelnice, Vstupenkadecin.cz.

1 520 1 520 0 ne

158 celoplošné F2 Obnova/údržba kulturních památek Péče o kulturní památky vedené na kapitole odboru OŠK, vychází 
se z odborných vyjádření orgánu státní památkové péče. 500 500 0 ne

159 celoplošné F2 Tyršův Děčín 2017 Sportovně společenská akce, termín akce je stanoven na 16. - 17. 
9. 2017. 200 200 0 ne

160 celoplošné H4 Běžná údržba dešťové kanalizace
Čištění kanalizace tlakovou vodou a kalů (fekál),  opravy 
kanalizace, opravy potrubí, opravy vpustí a šachet po celém městě, 
kamerové prohlídky, dopravní značení.

750 750 0 ne

161 celoplošné H4 Běžná údržba rybníků a odvodňovacích zařízení Čištění rybníků, čištění odv. zařízení. 450 450 0 ne

162 celoplošné H4 Běžná údržba drobných vodních toků Čištění drobných vodních toků, úprava koryt, břehů, čištění 
propustků. 400 400 0 ne

163 celoplošné H1 Běžná údržba zeleně smlouva + ostatní zeleň

Péče o travnaté plochy, o živé ploty, o volněrostoucí keře, o stromy, 
o náhradní výsadby stromů a keřů, o liniovou zeleň, o letničky, 
dvouletky a trvalky, zálivka, přihnojování, výchovné, zdravotní, 
redukční a bezpečnostní řezy stromů, kácení stromů, kácení 
havarijních stromů, inventarizace stromů, posudky stromů, výsadba 
náhradních výsadeb za pokácené stromy.

22 000 22 000 0 ne
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164 celoplošné H1 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností 
vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči. V roce 
2015 schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využít 
dotaci. Projektová dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring 
proveden v roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.

250 250 0 ne

165 celoplošné H1 Běžná údržba hřbitovů - smlouva + ostatní zeleň

Sečení travnatého porostu, hrabání listí, řez živých plotů, pletí, 
odstranění náletů, řez průjezdných a průchozích profilů,úklid 
zpevněných ploch, úklid odpadků, péče o letničky včetně materiálu, 
zimní údržba cest, příprava nádob s odpadem k odvozu.

3 140 3 140 0 ne

166 celoplošné H1 Dětské koutky, pískoviště aj.

Opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních 
řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových 
konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť,výměna 
písku v pískovištích,  doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, bude 
vyměnna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení 
hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené 
vandalismem), patrolace dětských hřišť, Kvádrberk - naučná stezka.

2 000 2 000 0 ne

167 celoplošné H4 Běžná údržba dešťové kanalizace
Čištění kanalizace tlakovou vodou a kalů (fekál), opravy kanalizace, 
opravy potrubí, opravy vpustí a šachet po celém městě, kamerové 
prohlídky, dopravní značení.

1 000 1 000 0 ne

168 celoplošné H4 Běžná údržba rybníků a odvodňovacích zařízení Čištění rybníků, čištění odv.zařízení. 700 700 0 ne

169 celoplošné H4 Běžná údržba drobných vodních toků Čištění drobných vodních toků, úprava koryt, břehů, čištění 
propustků. 400 400 0 ne

170 celoplošné H5 Údržba veřejného osvětlení a sv. signalizačního zařízení
Opravy a výměny světelných míst, opravy a výměny sv. signalizace, 
opravy a výměny rozvaděčů, opravy a výměny kabelového vedení, 
revize, vánoční výzdoba.

7 880 7 880 0 ne

171 celoplošné H5 Běžná údržba MK, mostů, opěrných zdí a příslušenství
Bodové opravy AB, letmé opravy AB, opravy trysková metoda, 
opravy LA chodníků, údržba mostů a opěrných zdí, údržba 
příslušenství MK, havarijní stavy na MK. 

16 000 16 000 0 ne

172 celoplošné H5 Údržba veřejného osvětlení a svět. signalizačního 
zařízení

Opravy a výměny světelných míst, opravy a výměny sv. signalizace, 
opravy a výměny rozvaděčů, opravy a výměny kabelového vedení, 
revize, vánoční výzdoba.

7 880 7 880 0 ne

173 celoplošné E1 Projekt Asistent prevence kriminality Zapojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit do dohledu nad 
veřejným pořádkem. 8 714 436 8 278 OPZ (ITI)

174 celoplošné E3 Prostupné zaměstnávání ve Středisku městských služeb Zaměstnávání osob 50 + v SMS včetně podpory pro lepší uplatnění 
na volném trhu práce 20 000 1 000 19 000 OPZ (ITI)
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175 celoplošné G2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín
Cílem projektu je nastavit strategické řízení v oblasti vzdělávání, 
prohloubit možnosti spolupráce a vytvořit strategický dokument 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín

3 327 0 3 327 OP VVV

176 celoplošné G2 Inkluze do škol

Projekt síťuje všechny ZŠ ve městě a systémově se snaží vyřešit 
vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření prostřednictvím 
nových kapacit na ZŠ (školní psychlog, koordinátor inkluze), 
vznikem školních poradenských center a DVPP pro pedagogický 
personál.

11 000 550 10 450 OP VVV

177 celoplošné H1 Umístění cyklostojanů Instalovány budou cyklostojany na Masarykově nám., v ulici 
Kaštanová, na Mírovém nám. 54 54 0 ne

178 Děčín VII H2 PD - stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65 Zateplení obálky budovy, výměna zdroje vytápění, oprava dešťové 
kanalizace a změna bytových prostor 363 363 0 ne

179 celoplošné H5 Dláždění zastávek MAD katastr města Zesílení konstrukčních vrstev u zastávek - Uhelná, Hankova 1 650 1 650 0 ne

180 celoplošné B3 Voda v zahradě
Cílem projektu je úprava volného prostranství v areálu Zoo Děčín. V 
rámci projektu bude vybudováno vodní hřiště - koloběh vody a 
výstavba jurty pro vzdělávací semináře v environementálních duchu

573 86 487 SFŽP

181 celoplošné C5 Plán udržitelné městské mobility - SUMP Strategický dokument nutný pro čerpání dotací z některých výzev 
IROP. 3 500 175 3 325 OPZ

182 celoplošné E1 Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení 
domovníků 

Snížit sociální napětí, rušení nočního klidu a riziko vandalismu v 
objektech v ul. Tržní a Myslbekova prostřednictvím domovníků. 1 680 84 1 596 OPZ

183 celoplošné E1 Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení 
domovníků 

Snížit sociální napětí, rušení nočního klidu a riziko vandalismu v 
objektech v ul. Tržní a Myslbekova prostřednictvím domovníků. 1 680 84 1 596 OPZ

184 celoplošné E2 Bytová koncepce města Děčín Tvorba bytové koncepce města Děčín. 200 200 0 ne

185 celoplošné E2 Metodika sociálního bydlení v ITI ÚChA
Tvorba metodiky sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou 
aglomeraci ve spolupráci s ostatními statutárními města v 
aglomeraci.

1 800 0 1 800 OPZ

186 celoplošné E2 Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 
Děčín na sociální bydlení 

Zkvalitnění poskytování sociálních služeb a dostupnost kvalitního 
bydlení pro osoby v bytové nouzi. Během projektu proběhne 
rekonstrukce 3 městských bytů v ul. Rekonstrukce bytových 
jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení 825/17 
Děčín

2 039 204 1 835 IROP (ITI)

187 celoplošné E4 Koordinátor terénní práce v Děčíně 
Koordinace činností terénních pracovníků města a NNO působících 
v sociálně vyloučených lokalitách Děčína prostřednictvím 
koordinátora.

1 116 55 1 061 OPZ
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188 celoplošné F2 Jaro, léto, podzim, zima, na hřišti je vždycky prima ! Cílem projektu je výstavba multifunkčního hřiště v areálu MŠ 
Liliova, Děčín. 552 0 552

Nadace ČEZ  - 
Oranžové 

hřiště

189 celoplošné G1 Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje Úprava zahrady Mateřské školy Tylova Děčín. Cílem projektu je 
vytvořit místo vhodné k environmentální výchově a vzdělávání dětí. 1 002 502 500 SFŽP

190 celoplošné G1 Duhová zahrada Revitalizace zahrady v areálu mateřské školy Pohraniční v 
přírodním stylu. 633 133 500 SFŽP

191 celoplošné G1 Učíme se venku Revitalizace zahrady v areálu MŠ Máchovo nám. v přírodním stylu 771 271 500 SFŽP

192 celoplošné G1 Sportujeme venku Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v areálu školní zahrady 
MŠ Máchovo nám. 2 094 0 2 094

Nadace ČEZ - 
Oranžové 

hřiště

193 celoplošné G1 Hrajeme si venku Cílem projektu je revitalizace školní zahrady v areálu školní zahrady 
ZŠ Máchovo nám. 1 490 0 1 490

Nadace ČEZ - 
Podpora 
regionů

194 celoplošné G1 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín 
III, Březová 369/25, p.o. Odborné učebny a pracovny přírodovědných předmětů ZŠ Březová. 7 990 7 191 799 MŠMT ČR

CELKEM 2017 675 034 457 025 215 179

Použité zkratky:

DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením

RD Rodinný dům

VO

MŠMT
MK

Státní fond životního prostředí

Místní komunikace
Projektová dokumentace

Integrovaný regionální operační program (2014-2020)

Státní fond dopravní infrastruktury
Operační program životního prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury

MK
Veřejné osvětlení

OP Operační program
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

IROP

SFDI
OPŽP 

PD

SMS Středisko městských služeb

ITI Integrovaná územní investice

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

OPZ Operační program zaměstnanost
SFŽP

OP VVV
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EAZA Standards for the Accommodation and Care of Animalsin Zoos and Aquaria

Policie ČR-DI Dopravní inspektorát
KHS

LA

DC
SRN

MAD
ŽST

Krajská hygienická stanice

Kryt vozovky - litý asfalt
AB

Železniční stanice

Kryt vozovky  - asfalt/beton

Spolková republika Německo
Děčín
Městská autobusová doprava



Příloha č. 2 

kód 

rozvojové

ho cíle 

SPRM pořadí indikátor správce měřítka

garant za naplňování měřítka a 

cíle výchozí hodnoty (r.2013) cílové hodnoty (r. 2017) cílové hodnoty (r. 2020)

1
Podíl konzultovaných obecně závazných 

vyhlášek a nařízení MĚSTA s OHK
Mgr. Michaela Rašková Mgr. Marie Blažková 0 100% 100%

2
Počet jednání koordinační skupiny k podpoře 

podnikání
Ing. Tereza Svobodová Mgr. Marie Blažková 4 4 4

3 Zavedení  systému městských karet Ing. Bohumil Bárta Mgr. Marie Blažková NE ANO ANO

4
Počet uskutečněných společenských akcí 

podporovaných městem v jeho centrech
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Marie Blažková 9 10 20

5
Počet uskutečněných burz zaměstnavatelů za 

rok
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 0 1 1

6 počet pracovních míst ve městě Ing. Tereza Svobodová Mgr. Marie Blažková 19 058 - -

7
Podíl revitalizovaných brownfields vůči rozloze 

zmapovaných
Ing. Tereza Svobodová Ing. Jiří Anděl, CSc. 0 - -

8 Podíl vytříděného komunálního odpadu Pavla Cermanová Šárka Zimová Dostálová 20% 30% 40%

9
Spotřeba energií ve veřejných budovách 

(GJ/rok)
Ing. Tomáš Müller Ing. Jiří Anděl, CSc. 36 505 34 345 29 341

Vyhodnocení plnění indikátorů v SPRM 2014 - 2020 za rok 2017

A4

B1

V roce 2015 bylo recyklováno  3 711 t odpadů, tj. 23% odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla rostoucí tendenci. V roce 2016 bylo recyklováno  3 404 t odpadů, tj. 20,18 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota 

ukazatele měla klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. V roce 2017 bylo recyklováno  4 586 t odpadů, tj. 26,12 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele má klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. 

Plán v SPRM pro rok 2017 se nepodařilo zcela splnit, kdy se bohužel i přes dostatečnou propagaci a informovanost ekologického významu "separace komunálního odpadu" podle své materiální podstaty (papír, plast, sklo...), z důvodu jeho 

následné možné recyklace a začlenění do výroby, občané města nedostatečně zapojují. Indikátor není plněn.

B2

A1
Plní se - předpisy města jsou posílány k vyjádření OHK. Za rok 2015 celkem 4, za rok 2016 celkem 4, za rok 2017 celkem 4. Indikátor je splněn.

Plní se dle plánu. V roce 2015 proběhla 4 jednání, v roce 2016 proběhlo 1 jednání, v roce 2017 proběhlo min. 6 schůzek  podnikatelských subjektů a vedení města. Indikátor je splněn.

A2

Výčet akcí pořádaných v roce 2017 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání),Mezinárodní 

hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Vánoční trhy škol, Rogalo DC, což je celkem 12 akcí. Akce si 

postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 byla splněna. 

V r. 2015 se jednalo o možnostech, zda zřídit či nezřídit městskou kartu. V r. 2016 DPMD vyvinul společně s partnery novou Chytrou multifunkční kartu pracující na bázi bezpečných bankovních 3D Secury technologií. Ta doplňuje nový odbavovací 

systém a zvyšuje další komfort pro cestující vysoko nad rámec běžných standardů. Tyto karty jsou distribuovány i ve formě praktických vodotěsných náramků. Nový systém odbavení umožňuje pracovat ve virtuální rovině. Tato technologie tedy 

umožňuje to, že se "městskou kartou" může stát jakákoliv Chytrá karta DPMD, nebo jakákoliv bezkontaktní bankovní karta. K systému, kterým je nositelem DPMD, se může za určitých podmínek připojit jakákoliv městská organizace - je např. 

prověřována možnost sjednocení technologií s Aquaparkem. Chytrá karta DPMD umožňuje: i) hrazení jízdného v autobusech DPMD; ii) přiřazení časového kuponu, iii) nákup zboží a služeb po celé ČR, iv) dobíjení chytré karty z domova nebo na 

přepážce DPMD; v) vodotěsný náramek umožňuje takže využití při koupání v bazénu či koupalištích, při sportu nebo při jiném aktivním využívání volného času.  Partnery projektu jsou  VISA, Česká spořitelna, a. s., GPE, s.r.o., Telmax s.r.o., 

Ingenico. Oficiální představení Chytré karty DPMD - 23. 3. 2017, počátek distribuce 1. 4. 2017. K 31.3. 2018 skončí pilotní provoz karty, resp. její platební schopnost. Funkcionalita nést kupon není nijak ovlivněna. Po nutných certifikacích, které jsou 

nutné k platební funkcional tě, předpokládame zavedení finálního produktu v druhém čtvtletí roku 2018 a výměnu "pilotních" karet jejich majitelům. Indikátor je splněn.

Dne 17.10.2017 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní 

akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín.

Počet vystavovatelů: 41

- 29 středních škol

- 10 zaměstnavatelů 

- Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín 

- Okresní hospodářská komora Děčín

Indikátor je plněn.

Tento indikátor je „monitorovací“. K 1.12.2014 bylo ve městě Děčín 20 387 zaměstnanců. Novější údaj není zatím dostupný. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.

A3

Je řešeno v rámci ITI ÚCHA. Konkrétní plochy budou předmětem řešení. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.



10
Procento nově obnovených ploch osázených 

melioračními a zpevňujícími dřevinami
Ing. Antonín Novák Ing. Valdemar Grešík 35% 40% 45%

11
Počet vybudovaných objektů v rámci Programu 

rozvoje ZOO
Kateřina Majerová Ing. Valdemar Grešík 0 3 13

12
Zanesení nových napojení překladišť do 

územního plánu Děčín
Ing. Martina Štajnerová Mgr. Marie Blažková NE ANO ANO

13
Zanesení optimální dopravní trasy do územního 

plánu Děčín
Ivana Šejnohová Mgr. Marie Blažková NE NE ANO

14 počet služeb pro cyklisty Mgr. Jiří Veselý Mgr. Hana Cermonová 8 mezi 8 - 12 12

15 Počet km cest s procyklistickým opatřením Mgr. Jiří Veselý Mgr. Hana Cermonová 0,3 mezi 0,3 - 5 5

16 Počet přepravovaných osob MAD Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška 6 500 000 6 000 000 5 900 000

V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno s 8 již existujícími službami pro cyklisty – cyklopůjčovny, servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství, cyklokemp, cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr  - cyklobus.eu, cyklostojany v centrech.

Ke konci r. 2015 přibylo dalších 5 služeb - výstavba a údržba Labské cyklostezky, výstavba a údržba Ploučnické cyklostezky, hlídané a kryté „parkoviště“ pro kola (v cyklokempu), změna dopravního značení na podporu cyklodopravy ve městě, 

doplnění mobiliáře.

V současné době existuje již 13 služeb. Tyto služby se od roku 2016 a v současnosti rozvíjejí a vzájemně propojují, dále se hledá jejich nejoptimálnější provázanost. Indikátor je splněn.

C3

V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Ćertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km. Indikátor je plněn.

C4

V roce 2015 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 69 % nově osazených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2016 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 75 % nově osázených ploch. 

Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2017 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 85 % nově osázených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. Indikátor je splněn.

B3

V roce 2015 realizováno 0 (nebyly finanční prostředky). Připraveny jsou 3 záměry "výstavba nových expozic pro rosomáky, kamzíky a sovy",  "Stará farma" a "Oprava venkovního výběhu - pavilon opic". V roce 2016 realizováno 0. V roce 2017 

realizováno 0, tj. stanovená mezní hodnota nesplněna.  Finanční prostředky byly prioritně přiděleny, především z důvodu havarijního stavu, na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1 126 000 Kč, konkrétně na opravu expozice divokých prasat, opravu 

chodníků v areálu ZOO, opravu vstupních vrat do ZOO po vichřici, výměnu oken v objektu (expozici) Rajské ostrovy a opravu zábradlí u objektu Pastýřská stěna. V rámci investic byla v lednu 2017 dokončena inženýrská připravenost akce "Stará 

farma", bylo vyhlášeno VŘ na realizaci akce "Oprava venkovního výběhu pavilonu opic" a byla zadána PD na akci "Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO". Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání 

dotace. Co se týká vybudování objektů v rámci Programu rozvoje ZOO, tak bylo pro rok 2017 požádáno o finanční prostředky na realizaci nových expozic „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy) a akci "Stará farma", 

finanční prostředky nebyly přiděleny. Indikátor není plněn.

C1
Dosud nebylo do Územního plánu Děčín zaneseno žádné nového napojení překladiště. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Nové napojení překladišť bude do 

návrhu zapracováno v rámci úpravy na základě vyhodnocení výsledků tohoto projednání. Plán splnění iIndikátoru je až v r. 2020.

B2

V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno se 13 objekty: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a 

Zámek 2.

V průběhu jednání a meziročního sledování byla navržena a doplněna ke sledování ZŠ a MŠ Máchovo nám. a to z důvodu velké spotřeby energií oproti ostatním subjektům. Takže je nyní ve sledování 14 objektů.

Výchozí hodnotou pro vyhodnocení je spotřeba tepla na vytápění (ÚT) a přípravu teplé vody (TV) za období r. 2014 u definovaných 14 objektů. Skutečná spotřeba tepla za uvedené období byla 28 615 GJ/rok (ÚT) a 1 256 GJ/rok (TV). Celková 

dodávka tepla tak byla ve výši 29 871 GJ/rok. Pro objektivní vyhodnocení je spotřeba tepla pro ÚT přepočtena prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr). 

Po přepočtu je celková dodávka tepla (ÚT + TV) za rok 2014 ve výši 36 506 GJ/rok.  Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2015 s výsledkem 34 422 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k 

meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 2 083 GJ/rok. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2016 s výsledkem 35 523 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k 

poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 983 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.

Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok 2016 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 36 077 GJ/rok. Z uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k 

meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 429 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku 2017 s výsledkem 35 606 GJ/rok (ÚT + TV). Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených 

objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 900 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.

Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok 2017 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) byla předpokládána ve výši 34 345 GJ/rok. V cílové hodnotě indikátoru pro rok 2017 bylo, 

mimo jiné, uvažováno s výrazným snížením tepla na ÚT po plánovaném komplexním zateplení objektu ZŠ Na Pěšině. Indikátor není plněn. Vzhledem k výše uvedenému (navýšení počtu objektů a změna metodiky výpočtu) NAVRHUJEME ZMĚNIT 

VÝCHOZÍ I CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU a to takto: 2013 - 36 506, 2017 - 34 345, 2020 - 29 341, aby bylo na první pohled zřejmé jeho plnění.

C2

Nové varianty přeložky sil. I/13 Děčín - D8 (Knínice), navrhované Fórem občanských sdružení a zástupců petic, byly spolu s ostatními variantami posouzeny v rámci "Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín". U 

nově navrhované varianty tzv. "zelená" (koridor vedení silnice I/13 v úseku Děčín - Jílové územím Malšovic s napojením na silnici I/62) výsledky vyhodnocení prokázaly odpovídající parametry pro možné řešení. Do nového Územního plánu Děčín 

bude zapracována jako územní rezerva k prověření, neboť není v současné době v souladu s nadřízenou územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které stanovují pro varianty jiný bod napojení. V této 

souvislosti proto zastupitelstvo města Děčín schválilo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, spočívající v rozšíření možností napojení silnice i/13 Děčín - Knínice (D8) o variantu "zelená" a jeho podání u pořizovatele - 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době k podanému návrhu  probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby tuto variantu zařadilo do svých dlouhodobých investičních plánů i poskytovaných územně analytických podkladů a s 

Ministerstvem dopravy ČR, aby zároveň tento návrh podpořilo v rámci projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín se zapracovanými variantami "Chrochvická" a 

"Pastýřská" (návrh) a "zelená" (územní rezerva) společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Vzhledem k rozporným stanoviskům dotčených orgánů i připomínkám statutárního města Děčín, obce Malšovice a města Jílové 

budou v roce 2018 pokračovat další jednání k této problematice. Plán splnění Indikátoru je až v r. 2020. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.



17
Nový odbavovací systém navázaný na dostupné 

integrované dopravní systémy
Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška NE NE ANO

18 Procento nízkopodlažních autobusů Ing. Bohumil Bárta Ing. Vladislav Raška 80 90 100

19
Počet zpřístupněných objektků v rámci plnění 

GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS
Mgr. Anna Zemanová Mgr. Hana Cermonová 2 3 3

20
Počet návštěvníků informačního centra na 

hlavním nádraží
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 0 12 000 15 000

21
Počet jednání o nevyužitých objektech a 

pozemcích ČD a SŽDC na území města
Ing. Tereza Svobodová Ing. Valdemar Grešík 0 2 2

22
Objem finančních prostředků získaných z 

poplatků z ubytovací kapacity a rekreace
Mgr. Romana Silvarová Ing. Jiří Anděl, CSc. 498 000 500 000 Kč 622 500 Kč

23
Návštěvnost turistického portálu / mobilní 

aplikace
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 40 176 42 500 45 000

24

Počet návštěvníků turistických atrakcí a počet 

osob přepravených v rámci turistických spojů a 

zážitkové dopravy

Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 470 634 600 000 740 000

25
Počet nově vybudovaných turistických atrakcí 

za rok
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Hana Cermonová 2 2 2

Počet návštěvníků turistických atrakcí  za rok 2015 byl  580 000 osob, v roce 2014 byla návštěvnost zhruba na stejné úrovni. Dobrou zprávou však je, došlo k navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Počet návštěvníků 

města dle dostupných statistik byl v roce 2016 srovnatelný s rokem 2015, kdy byl  580 000 osob. Některé turistické atrakce však zaznamenaly rekordní návštěvnost (Zámek, ZOO i Aquapark). Podle výše vybraných příspěvků z ubytovací kapacity a 

za rekreační pobyt, které se meziročně navyšují, je zřejmé, že se turisté v Děčíně zdržují více dní. V roce 2017 došlo k navýšení počtu návštěvníků turistických atrakcí - Zámek, Aquapark a ZOO. Vzrostla i návštěvnost turistických informačních center 

a větší oblibu si získává také Labská stezka. Bohužel se neměří návštěvnost via ferraty a další data k dispozici v současné době nemáme. V tuto chvíli neumíme uvést konkrétní počet, nicméně dle odhadu bude celkový počet vyšší než v roce 2016 

a tedy stanovený indikátor byl pro rok 2017 dosažen.

D2

V roce 2015 byl schválen záměr vybudování trailu v lokalitě Klobouk, který se do teď nerealizoval. Dále se začal rozvíjet záměr revitalizace lokality na Pastýřské stěně, vybudování naučné stezky v této lokalitě. V roce 2017 došlo k novému 

proznačení běžeckých tras na Kvádrberku včetně instalace orientačního plánu tras. Dále město převzalo do své správy TIC knihovna, kde došlo díky tomu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách 

moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Dále se v průběhu roku realizoval projekt Nádraží Českého Švýcarska. Indikátor byl splněn.

C4

C6

V roce 2015 se konaly 2 schůzky. Na základě jednání a další korespondence se zainteresovanými organizacemi jsou do doby majetkového vypořádání SŽDC a ČD jednání o nevyužitých pozemcích zatím bezvýsledná. V rámci jiných skupin či sdružení 

v Děčíně však probíhají jednání za účelem vybudování velké průmyslové zóny ve městě Děčín, např. se řeší plocha východního nádraží ČD, bývala Fruta/Labena Křešice. V roce 2016 proběhlo několik jednání i za účasti vedení města, většinou se 

řešila budova východního nádraží v Děčíně a plocha kolem ní za účelem vybudování velké rozvojové zóny ve městě Děčín. Také se jednalo o areálu bývalé Fruty/Labeny Křešice. V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci 

při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka města, hejtman Ústeckého kraje, rektor ČVUT v Praze, předseda představenstva a člen představenstva 

Českých drah, a. s., předsedkyně HSR-ÚK a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně byl "Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci" zařazen do 

akčního plánu programu RE:START. V tomto směru proběhlo několik jednání. Indikátor je plněn.

Poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt  činily v roce 2015 celkem 705 160 Kč, což je oproti r. 2014 nárůst o 136 751 Kč. Výše poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činil za rok 2016 celkem 751 353 Kč což je ve srovnání s 

rokem 2015 nárůst o 46 193 Kč. Město se snaží rozšiřovat marketingové aktivity s cílem udržet turisty v Děčíně co nejdéle, dvakrát ročně se schází s ubytovateli a pracovníky v CR, rozesílá pravidelně informace pro turisty a v rámci možností 

propaguje nabídku ubytování v Děčíně. V roce 2017 bylo na poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt vybráno celkem 848 019 Kč, což je o 96 666 Kč více než v roce 2016. Tendence výběru těchto poplatků je vzrůstající, cílová hodnota 

indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2016. Úkolem města je zvýšit povědomí o městě jako zajímavém turistickém cíli a motivace návštěvníků, aby u nás strávili více dní.

Návštěvnost portálu idecin.cz činila za rok 2015 celkem 35 062 návštěv. V té době se web upravoval tak, aby byl přehlednější a zajímavější pro návštěvníky. Mobilní aplikaci používá od 50 do 150 uživatelů denně, nejvíce navštěvují novinky, 

využívají placení parkovného a sledují webkamery. Aplikace se stále vyvíjí, je kladen důraz na propagaci tak, aby se počet uživatelů zvýšil. Návštěvnost portálu idecin.cz byla v roce 2016 33 017, což je oproti roku 2015 pokles z 35 062 návštěv. V 

roce 2016 probíhala na zákadě zkušeností transformace portálu. Důvod poklesu návštěvnosti si vysvětlujeme tím, že v poslední době výrazně stoupá oblíbenost facebooku. Město v roce 2016 zřídilo speciální faccebookový profil zaměřený na 

turisty Dečín pro turisty, jehož oblíbenost roste. Zájem ze strany turistů je stále větší i o mobilní aplikace, které město průběžně zdokonaluje. Na portálu i-decin proběhlo v roce 2017 cca 40 000 návštěv, což je oproti roku 2016 nárůst o 8 tisíc 

návštěvníků. Cílové hodnoty indikátoru pro rok 2017 nebylo dosaženo. Oddělení cestovního ruchu plánuje v roce 2018 realizovat kampaně, které návštěvnost portálu podpoří. Portál je pravidelně doplňován informacemi a je aktualizován. Stále 

více stoupá oblíbenost facebookového profilu Děčín pro turisty a více se používají i další sociální sítě jako Instagram. 

D1

Počet přepravovaných cestujících v r. 2015 byl 6 585 000, mírný nárůst oproti r. 2014 (v MAD). R. 2016 - počet přepravovaných platících cestujících byl 6 123 000, pokles oproti r. 2015 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. 

Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka  a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". R. 2017 - počet přepravovaných platících cestujících je 5 924 575, pokles oproti r. 2016 (v 

MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". Dále je to změna platnosti 

jízdenek na 45 min, kdy každý přestup není zaznamenán jako platící cestující, byť je jich sebevíc. Indikátor je plněn.

Integrace s DÚK proběhla k 1. 7. 2016. Indikátor je splněn.

Současný podíl nízkopodlažních autobusů je 98 %, přičemž  100 % bude dosaženo s nákupem CNG autobusů v rámci strategie ITI. Indikátor je již splněn.

 Zpřístupněné budovy: Magistrát města Děčín, ZŠ Máchovo nám. (budova 2. stupně na Máchově nám.), Dům dětí a mláděže (budova na Teplické ulici), jedná se o 3 objekty. Indikátor je splněn.

C5

Infocentrum hlavní nádraží navštívilo v roce 2015 celkem 9 736 osob. Jeho provoz byl zahájen v červenci 2014, nešlo tedy stanovit meziroční nárůst počtu návštěvníků. Díky cílenému marketingu předpokládáme navýšení počtu návštěvníků města 

a tedy i IC. V r. 2016 bylo již IC lépe označeno a uvedeno na všech propagačních materiálech města. Turistické informační centrum na hlavním nádraží v roce 2017 navštívilo celkem 12 735 lidí, což je oproti roku 2016 nárůst o 2 366 návštěvníků. 

Cílová hodnota tohto indikátoru pro rok 2017 byla splněna. TIC od 12/2017 funguje ve zcela novém, větším a pro návštěvníky příjemnějším prostředí.



26
Počet akcí nadregionálního významu, kde se 

měří návštěvnost
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 15 18 20

27
Počet trestných činů zaznamenaných policií na 

10 000 obyvatel
Mgr. Tomáš Pavlík Mgr. Marie Blažková 367 339 320

28 Počet přestupků dořešených městskou policií Mgr. Tomáš Pavlík Mgr. Marie Blažková 8 362 8 380 8 300 - 8 500

29 Bytová koncepce města Ing. Veronika Takacsová Ing. Jiří Anděl, CSc. NE NE ANO

30
Poměr nájemních  bytů k sociálním v majetku 

města
Ing. Ilona Šeneklová Ing. Jiří Anděl, CSc. 30 MONITOROVAT MONITOROVAT

31
Zavedení systému ZADÁVÁNÍ sociálně 

odpovědných veřejných zakázek
Ing. Věra Havlová Mgr. Marie Blažková NE - ANO

32
Počet znevýhodněných osob zapojených do 

práce organizované městem
Mgr. Radek Michálek Mgr. Marie Blažková 109 mezi 109 - 100 100

Celkový počet dořešených přestupků v roce 2015 dosahuje 6 336 případů. Jsme pod cílovými hodnotami, nicméně nelze to považovat za negativní jev, neboť obecně nárůst přestupků je nižší a kopíruje tak vývoj kriminality. Statistiku rovněž 

významně ovlivňuje intenzivnější zaměření MP na problematiku veřejného pořádku a bezpečnosti na úkor řešení přestupků v silničním provozu. Celkový počet přestupků dořešených v roce 2016 - 8 057, což je meziroční nárůst o 1 721 skutků. 

Celkovou statistiku významně ovlivnilo personální posílení městské policie, v  průběhu roku se podařilo přijmout zájemce na volné pozice strážníků. Počet dořešených přestupků narostl téměř ve všech sledovaných oblastech - dopravě, veřejném 

pořádku atd. MP mohla plánovat intenzivnější kontroly v rizikových lokalitách díky personálnímu posílení. Celkovou statistiku rovněž ovlivnila činnost asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství, kteří jsou zdrojem mnoha 

podnětů, které následně řeší hlídky městské policie. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2017 dosahuje hodnoty 6 339. Počet přestupků je pod stanovenými cílovými hodnotami, což i s ohledem na pokles míry kriminality lze považovat 

za pozitivní trend. Statistika přestupků byla částečně ovlivněna legislativními změnami v oblasti přestupkového práva - přestala např. existovat možnost řešení přestupků domluvou, při řešení přestupků zejména proti občanskému soužití a 

veřejnému pořádku musí strážníci splnit řadu nových zákonných povinností zejména s ohledem na nedávno spuštěný rejstřík přestupků. Struktura dořešených přestupků zhruba kopíruje předešlé roky.  Indikátor není splněn, nicméně to nelze 

považovat za negativní, spíše naopak. Stále platí, že  vývoj přestupků kopíruje kriminalitu.

Systém je zaveden. V roce 2016 byly podepsány smlouvy o dílo k 6 veřejným zakázkám, kde bylo uplatněno sociálně odpovědné zadávání. Jedná se o 4 zakázky na komunální služby - údržba komunikací (5 osob), údržba zeleně (5 osob), nakládání s 

odpady (5 osob), sběrný dvůr (1 osoba) - zde byla uplatněno dílčí hodnotící kritérium, kdy během el. aukce mohli uchazeči upravovat hodnoty - cenu a počet osob. V dalším případě podmínka zaměstnání  těchto 2 osob (Úklid MM Děčín) byla 

zahrnuta přímo do smluvních podmínek – jako podmínka „pevná“.  A dále byl požadavek na zaměstnání 1 osoby v rámci stavební zakázky na revitalizace sídliště Březiny. ( 6 veřejných zakázek = 19 osob). V roce 2017 byla pouze jedna zakázka a to 

na úklid pracovišť MM Děčín, kde ve smlouvě je požadavek: 1. Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 2 osoby se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započetím 

plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen 

prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvu a osvědčení Úřadu 

práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel tuto skutečnost povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu.  

Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, která byla bezprostředně před uzavřením pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o 

zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu. Indikátor je splněn.

V roce 2015 došlo k zaměstnání celkem 8 osob. V průběhu roku 2016 zapojilo statutární město Děčín do pracovního procesu celkem 109 znevýhodněných osob, v průběhu roku 2017 celkem 92 znevýhodněných osob. Počet osciluje kolem 

hodnoty 100 znevýhodněných osob. Cílem měřítka je monitoring. Indikátor není splněn.

E3

E2

Probíhá monitorování.

Bytová koncepce měla být zpracovávána ve spolupráci se všemi statutárními městy Ústeckého kraje v rámci integrované strategie ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace. V současné době mají všechna města schválenou strategie ITI.  Místo 

bytové koncepce města se nyní tvoří v Ústecko-chomutovské aglomeraci Metodika sociálního bydlení. Žadatelem o dotaci z OP Z na tvorbu metodiky a hlavním garantem projektu je statutární město Ústí nad Labem. Statutární město Ústí nad 

Labem podalo žádost o dotaci na tvorbu této metodiky, ale bylo neúspěšné. Na konci roku 2017 podalo žádost o dotaci na tvorbu této metodiky opětovně, zatím není znám výsledek. Posunul se tak předpokládaný harmonogram realizace z 

1.1.2018 - 28.2.2019 minimálně o 3 měsíce. Paralelně s touto metodikou se plánovalo, že si bude tvořit město Děčín samostatně Bytovou koncepci města. Pokud by Ústí nad Labem bylo s podanou žádostí o dotaci opět neúspěšné, nebude se 

čekat na případné další podání žádosti o dotaci a začne se tvořit Bytová koncepce města Děčín. Splnění indikátoru je plánováno až na r. 2020.

V r. 2017 VYŘAZENO ZE SLEDOVÁNÍ - důvod - je velmi problematické a obtížné měřit návštěvnost na akcích, které jsou veřejně přístupné. Počet návštěvníků lze pouze odhadnout. V současné době je možné měřit návštěvnost pouze u akce 

Historický trh májový, který se koná v rámci městských slavností, protože se zde platí vstupné, a od r. 2016 je poprvé znám počet návštěvníků Labefestu, opět díky nutnosti zakoupení vstupenky. U žádných dalších veřejných akcí nepředpokládáme 

nutnost zakoupení vstupenky. Nastavené cílové hodnoty v roce 2020, 20 akcí, není v žádném případě město schopno dosáhnout.

D3

Průměrný index kriminality v roce 2015 – 240,45 – Kriminalita je na poklesu, nejde ale pouze o lokální jev, ale o jev celorepublikový. Jednou z hypotéz je efekt preventivních programů, jinou je zvýšená míra tolerance k protiprávnímu jednání. Tuto 

záležitost blíže zkoumá Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Index kriminality za rok 2016 - 254,55 (průměr za obvodní oddělení Děčín - město a Děčín - Podmokly). V meziročním srovnání se jedná o velmi mírný nárůst, stále se pohybujeme 

pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - zejména projekty asistent prevence kriminality, který byl rozšířen v roce 2016 o 

Správce veřejného prostranství. Dalším významným faktorem je  posílení kamerového systému do dalších lokalit na území města. Průměrný index kriminality v roce 2017 dosáhl 246,5. V porovnání s rokem 2016 jde o mírný pokles (hodnota v roce 

2016 - 254,55). Uvedené hodnoty jsou průměrem za obě obvodní oddělení - Děčín město a Děčín Podmokly. Pohybujeme se stále pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní 

aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - asistent prevence kriminality, správci veřejného prostranství, navýšení počtu strážníků. Významným faktorem je i provoz kamerového systému. Indikátor je splněn.

E1



33
Podíl neuspokojených žádostí o pobytové 

služby
Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová 47% 44% 41%

34

Existence samostatného domu se zvláštním 

režimem pro osoby s poruchou kognitivních 

funkcí

Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová NE NE ANO

35
Kapacita domovů pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou
Bc. Kateřina Štěpánková Mgr. Hana Cermonová 496 513 532

36

Počet dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu 

vzdělávání

Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 11 mezi 11 - 0 0

37
Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity 

v oblasti kultury a sportu
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 4 100 000 Kč 4 600 000 Kč 5 125 000 Kč

38
Podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých 

v Akčním plánu SPRM Děčín
Bc. Lenka Holavová Mgr. Hana Cermonová 0 50% 100%

39
Počet budov škol a školských zařízení 

v nevyhovujícím stavu
Milan Tenkrát Ing. Jiří Anděl, CSc. 55 41 27

40
Počet specializovaných učeben technických a 

přírodovědných předmětů
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 55 56 58

41 Počet aprobovaných pedagogů Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 86 89 92

42
Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání 

německého jazyka A1
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová - - 60%

NE. Indikátor má být splněn až v r. 2020.

V roce 2015 byla kapacita stále 496, žádný nárůst nenanstal. V roce 2016 byla kapacita navýšena na 507 lůžek u poskytovatele NNO. V roce 2017 byla kapacita  navýšena na 524 lůžek u poskytovatele NNO. Indikátor je již splněn.

E5

V roce 2015 byl celkový finanční objem přidělených dotací v oblasti kultury a sportu ve výši  4,8 mil. Kč, v roce 2016 byl ve výši  4,8 mil. Kč, v roce 2017 byl ve výši  4,900 mil. Kč, cíl stanovený na rok 2017 byl překročen.

F2

E4 V roce 2015 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 34 %. V roce 2016 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 66,4%. V roce 2017 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 71,9%. Indikátor není plněn, zdůvodnění - demografické 

stárnutí populace, skupina osob nad 65 let intenzivně přibývá. Růst počtu osob ve věku 65 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější 

sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku. 

V roce 2015 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 5 akcí, 1 akce byla přesunuta do Zásobníku projektů.  V roce 2015 byl tedy podíl aktivit v Děčíně 20 %. V roce 2016 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního 

plánu a splněno celkem 6 akcí, 1 aktivita vznikla bez přímé podpory města. V roce 2016 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. V roce 2017 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí. V Kulturním plánu je 

popsáno celkem 43 aktivit, třetina těchto aktivit se postupně vyvíjí a nejsou ani závislé na finanční podpoře města. V roce 2017 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. Indikátor není plněn.

G2

Z celkového počtu 55 objektů v roce 2015 nevyhovovalo požadovaným standardům 48 objektů. Již v minulosti došlo k částečné rekonstrukci objektů ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ ul. Bezručova, ZŠ Komenského nám., ZŠ ul. Vrchlického, MŠ ul. 

Pohraniční. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů mateřských škol Krásný Studenec a MŠ ul. Rakovnická na Starém Městě, došlo k přestavbě školní družiny na mateřskou školu u ZŠ Březová. 

K naplnění stanovených cílů je potřeba vynaložit mnohem více finančních prostředků nejen na samotnou rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, ale i na průběžné opravy a údržbu již zrekonstruovaných objektů (výměna vodovodních, 

kanalizačních rozvodů, elektroinstalace, modernizace soc. zařízení, šaten, tělocvičen atd.) V roce 2016 došlo v objektech škol a školských zařízení hlavně k dílčím opravám, které však na celkový stav objektů nemají zásadní vliv (oprava kanalizace 

ZŠ Vojanova, opravy povrchů tělocvičen - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, výměny okeních a dveřních otvorů - MŠ Kosmonautů, ZŠ Míru a další opravy v rámci udržovacích prací). Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ul. Vrchlického, která je 

vedena jako samostatný objekt, tudíž lze toto považovat za objekt který již vyhovuje dnešním standardům. Na konci roku 2016 tedy nevyhovovalo požadovaným standardům 47 objektů. V roce 2017: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 

2017 je v nevyhovujícím stavu 42 objektů. Ve sledovaném období byly provedeny stavební úpravy a energetická opatření za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu budov na dnešní standard v těchto objektech: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - 

kompletní zateplení všech objektů , ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy (v r. 2018 bude provedena rekonstrukce resp. změna zdroje vytápění), ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - dokončení výměny oken a dveří (energetické opatření), ŠD 

Děčín VI, Klostermanova 869/74- oprava fasády (2016), kompletní výměna elektroinstalace (2017), oprava střechy (2017), v r. 2018 kompletní odvlhčení objektu, MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11- změna zdroje vytápění (energetické 

opatření), MŠ Tylova 814/1- kompletní výměny střešní krytiny (2017). Na rok 2018 a další jsou plánovány většinou energetická opatření (zateplení ŠJ Sládkova, Zateplení ZŠ Na Pěšině - 3 etapy 2018-2020...). Indikátor je postupně plněn a je nutné 

v nastaveném plnění pokračovat.

F1

Odbor školství a kultury evidoval v roce  2014 jedenáct žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. V roce 2015 šest žádostí, v roce 2016 dvě žádosti. Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, se snižuje. OŠK v roce 2017 neeviduje žádné žádosti rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. Indikátor je již splněn.

G1

V roce 2013 byl počet specializovaných učeben 55, v roce 2015 vzrostl na počet 74, v roce 2016 na počet 76 a v roce 2017 je počet 78.

V roce 2015 se školy zapojily do projektu MŠMT č. 57 – dílny a prohlubování jazykových dovedností. Díky dotaci z tohoto projektu 2 ZŠ zřídily novou dílnu (učebnu) a 4 ZŠ získaly prostředky na vybavení stávající dílny (učebny).  V červnu 2016 byla 

vyhlášena výzva IROP č. 47 Infrastruktura ZŠ, do které byla dne 13.2.2017 byla podána žádost o dotaci pro projekt na odborné učebny a pracovny přírodovědných předmětů ZŠ Březová, dosud nevíme výsledek, administrativa projektu probíhá na 

OR. Indikátor byl již splněn.

V roce 2013 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 86, v roce 2015 bylo aprobovaných pedagogů 97, v roce 2016 poklesl počet aprobovaných pedagogů na 85, což bylo zapříčiněno např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo 

odstěhováním pedagogů do jiného města.  V roce 2017 bylo aprobovaných pedagogů 92. Indikátor se v roce 2017 opět zvýšil. Nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor byl již 

splněn.



43 Počet školních psychologů Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 1,25 mezi 1,25 - 5 5

44
Počet speciálních pedagogů a asistentů 

pedagogA
Hana Kalfářová Mgr. Hana Cermonová 37 40 45

45 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství Ing. Přemysl Mička Ing. Valdemar Grešík 0 - 16 000 m
2

46 Plocha obnovené městské zeleně Ing. Zdeňka Švirlochová Ing. Valdemar Grešík 0 9 125 m
2

252 393 m
2

47
Podíl budov, které mají stavebně technické 

posouzení
Pavel Prach Ing. Jiří Anděl, CSc. 1,5% 25% 40%

48 Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu Pavel Prach Ing. Jiří Anděl, CSc. 14 (8) mezi 14 (8) - 8 (6) 8 (6)

49 Počet publikovaných technologických inovací Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jiří Anděl, CSc. 0 5 10

50
Počet vybudovaných koncových bodů 

připojených do vlastní metropolitní sítě
Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jiří Anděl, CSc. 1 10 100

51
Počet odkanalizovaných ekvivalentních 

obyvatel
Lenka Taušnerová Ing. Valdemar Grešík 43 932 Monitorovat Monitorovat

52 Počet mostů v havarijním stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 30 25 10

V roce 2013 byl počet školních psychologů v ZŠ přepočten na plně zaměstnané 1,5. V roce 2015 byl počet školních psychologů v ZŠ 1,25, v roce 2016 byl počet školních psychologů v ZŠ 8,5 a v roce 2017 byl počet školních psychologů v ZŠ 9,5. V 

roce 2015 byla MŠMT vyhlášena dotační výzva č. 02_15_007 na Inkluzivní vzdělávání, která se týká i zvýšení počtu školních psychologů. Žádost o dotaci byla úspěšná, projekt je realizován od září 2016 - září 2019. Indikátor byl již splněn.

V roce 2013 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 37, v roce 2015 byl jejich počet celkem 47, v roce 2016 byl jejich počet celkem 81,25 a v roce 2017 byl jejich počet celkem 107.

V rámci výše uvedeného projektu „Inkluzivní vzdělávání“ školy získaly 21 školních asistentů, jejichž úkolem je pomoci a odlehčit v organizační a administrativní práci třídním učitelům, zejména 1. a 2. tříd, aby tím měli více času a prostoru věnovat 

se dětem a správně reagovat na jejich potřeby a možnosti. Indikátor byl již splněn. Asistenti pedagoga i speciální pedagogové jsou od 01.09.2016 hrazeni ze státního rozpočtu.

G2

Byly provedeny následující akce: Dělnická, Staré Město a část Riegrova. Předpokládáme, že měřítko nebude naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Plánované trasy je také potřeba koordinovat se správci inženýrských sítí a 

komunikací, následně plánovat v dohodnutých termínech. V roce 2016 proběhla akce Labské nábřeží. Vzhledem k tomu, že se metropolitní síť stále buduje pouze formou dílčích akcí, nebylo možné žádnou z vybudovaných částí propojit do 

funkčního celku. Indikátor není plněn.

V roce 2016 bylo provedeno STP na objekty Řecká 1216, Fügnerova 665, Spojenců 214,V sídlišti 387, Teplická 344, Březiny 98, restaurace Pastýřská stěna a Plavecký bazén. V roce 2017 bylo provedeno STP objektu U Trati, Vilsnická a budov 

sociálních služeb. Indikátor je plněn na 33%.

V roce 2015 proběhla u pěti budov (Jindřichova 337, zimní stadion, Přímá 397 a 398, Lidická 21 modernizace dle popisu měřítka. Dále proběhla modernizace u jedné budovy (17.listopadu 445), která je dosud nevyužita. V současné době je tedy 

skutečnost 9 (7). Lze tedy předpokládat, že plán do roku 2020 bude naplněn, pokud budou k dispozici potřebné finanční prostředky.  V roce 2016 byla provedena pouze dílčí oprava oken v objektu Jindřichova 337 a dále na objektu SD Střelnice 

proto zůstává hodnota 9(7). V roce 2017 byla provedena výměna oken bytových domů Dvořákova 20 a 22, objekt Drážďanská 32 je v odprodeji a dále byl odprodán objekt hotelu Maxiček. Současná hodnota indikátoru je 5(7), v souladu s 

plánem.

H2

H5

Jednotlivé inovace jsou zveřejňovány přímo na stránkách města v sekci Zpravodajství - Inovace. Aktuálně je zveřejněno 5 článků. Konkrétně jsou to články: Město otevře svá data, Děčín má novou mobilní aplikaci, Město Děčín aktualizovalo svoji 

mobilní aplikaci, Děčín získal první místo za otevřenost, Děčín má vlastní platební kartu. Indikátor je splněn.

Zatím neproběhlo žádné odkanalizování. V roce 2017 se projektově připravila výstavba kanalizace v Horním Oldřichově a od r. 2018 se bude postupně realizovat po zkolaudovatelných etapách o velikosti cca 10 mil. Kč. Realizace je závislá na 

financích. Indikátor je monitorovací.

H4

Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2014 došlo k povinnému začlenění 2. jazyka (na našich školách německého jazyka, někde i ruského jazyka) do výuky, nebylo v roce 2016 zatím možné tento indikátor změřit. Tento indikátor byl poprvé měřitelný 

v roce 2017 (žáci 9. ročníku ve školním roce 2016 - 2017 ukončí vzdělávání za ZŠ). Ve školním roce 2016/2017 z celkového počtu žáků 9. ročníků 466, jich 400 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1. Což je 85,84 %. Indikátor byl již splněn.

Od roku 2013 včetně roku 2016 se revitalizovalo veřejné prostranství v ploše cca 116.000 m2. Jedná se o akce "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I", tržiště Husovo náměstí, Staré Město dvě etapy revitalizace, dětské hřiště Na Pěšině, 

Bynov (investor společnost Porsche). Do roku 2017 by mělo být revitalizováno VP o celkové ploše 145.000 m2. V roce 2016 proběhla 1. etapa revitalizace Březin s plochou cca 19.000 m2. Dále proběhla na Pastýřské stěně oprava cest, vyřezání 

náletového porostu a ošetření stromů cca 10.000 m2. V roce 2016 proběhla revitalizace dětského hřiště v ul. Škroupova. V roce 2017 proběhla 2. etapa revitalizace Březin s plochou cca 6.594 m2. Plán splnění iIndikátoru je až v r. 2020.

Úvodem je třeba konstatovat, že již v současné době je zřejmé, že uvedený plán (252.393 m²) do roku 2020 je nereálný a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zatím byly realizovány následující akce: revitalizace zeleně v 

celkové ploše 46.662 m². V roce 2016 byla revitalizována plocha zeleně v rámci 1. etapy revitalizace sídliště Březiny, zrevitalizovaná plocha zeleně činí 3.105 m². Dále v roce 2016 bylo provedeno ošetření dřevin v lesoparku U Kaple v celkové ploše 

pozemku 14.385 m². Tzn., že do 31.3.2017 byla realizována plocha zeleně o celkové ploše 64.152 m². V roce 2017 proběhla revitalizace zeleně v ul. Křížová - plocha 948 m², dále proběhla 2. etapa revitalizace Březiny s plochou zeleně 1.895 m² a 

byla revitalizována plocha v ul. 28. října o celkové ploše 630 m², což je dalších 67.625 m2. Celkem byla obnova plocha o velikosti 131.777 m2. V roce 2017 byla podána žádost do programu Program zeleně do měst - U Plovárny, kde jsme uspěli, ale 

ZM na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblati plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci, přijetí dotace odmítlo. Pokud by se plocha revitalizovala, tak výměra činí 5.748 m².  V roce 2018 bude v lesoparku Bažantnice 

probíhat ošetření stromů - plocha 82 053 m². Dále proběhne 3. etapa revitalizace sídliště Březiny. Inventura dřevin byla provedena, zhodnoceny byly další stromy v sídlišti Želenice -Weberova, Krásnostudenecká, Severní a průběžně se provádí 

aktualizace tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Indikátor je plněn.

H1

H3



53 Počet km silnic v nevyhovujícím stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 65,5 km 50 km 30 km

54 Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu Petr Michajličenko Ing. Jiří Anděl, CSc. 28,5 km 23 km 18 km

55
Spokojenost občanů s činností města a 

magistrátu
Mgr. Romana Silvarová Mgr. Marie Blažková - - 2

56 Čekací doba odbavení u vybraných agend Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček 14 min 14 min 14 min

57 Poměr elektronických podání ku fyzickým Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček 0,01% 5% 10%

58 Spokojenost zaměstnanců Mgr. Radek Michálek Ing. Jaromír Zajíček 2,18 2,1 2

59 Objem prostředků na odměny Mgr. Radek Michálek Mgr. Marie Blažková 5 580 000 Kč 7 500 000 Kč 10 700 000 Kč

H5

V roce 2013 bylo 28,5 km chodníků v nevyhovujícím stavu. V rámci dotačních prostředků, rozpočtu města a případných rekonstrukcí inženýrských sítí (stanovených podmínek OMH pro obnovu povrchů), probíhají opravy a rekonstrukce chodníků. 

V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

Rudolfova (200 bm), Ruská (100 bm), Prokopa Holého (50 bm), Košická (150 bm), Severní (50 bm), Dělnická (800 bm), Jindřichova (80 bm), Labské nábřeží (100 bm), Palackého (10 bm), Jiřího z Poděbrad (350 bm), Za Bažantnicí (10 bm), Teplická 

(100 bm), u Billy (2908 bm), Duchcovská (100 bm), Labská (70 bm), Nedbalova (60 bm), Kamenická (500 bm), Elišky Krásnohorské (300 bm), Roudnická (100 bm), Zelená (300 bm), Růžová (100 bm), Žerotínova (700 bm), Kladenská (400 bm), 

Oblouková (600 bm), Přemyslova (180 bm), Rakovnická (370 bm), Březová (1250 bm), Míru (200 bm), K.H. Borovského školka (35 bm), Liberecká (650 bm), Želenická (100 bm), Slovanská (100 bm), Sofijská (50 bm).

Od 2013 do konce roku 2015: 11.073 bm = 11 km.

V roce 2016 byly provedeny opravy chodníků ul. Dělnická (300 bm), Slezská (100 bm), Družinová (30 bm), Sportovní (90 bm), Májová x Čsl. partyzánů (220 bm). V roce 2016 oprava chodníků = 740 bm. Z důvodu navýšení finačních prostředků na 

kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků. V roce 2017 byly provedeny velkoplošné opravy chodníků ul. Raisova (100 bm), Máchovo náměstí (200 bm), Ruská (100 bm), Bynov (300 bm), Čsl. partyzánů (30 0bm), 

Májová (200 bm), Kosmonautů Březiny II.etapa (2300 bm), Tyršova (500 bm), Lázeňská (100 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 16,7 km chodníků tzn., že počet km chodníků v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 11,8 km. Indikátor byl již 

splněn. Dále byl provedeny bodové opravy chodníků. Z důvodu navýšení finačních prostředků na kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků.

V roce 2013 bylo 30 mostů v havarijním stavu. Od roku 2013 do roku 2015 došlo ke snížení počtu havarijních mostů pouze o jeden most (DC-037L ul. Saská). V roce 2016 byly dokončeny opravy 3 mostů Oblouková DC-012P, Lesná DC-018P a DC-

019P. V roce 2017 byly zahájeny opravy 4 mostů Promptus DC-044P, DC-004L ul. Oldřichovská , DC-044L ul. Družstevní, DC - 100 Tyršův most. Do konce roku 2017 se tedy opravilo či zahájily opravy na osmi mostech. Indikátor není plněn. V roce 

2018 bude provedena stavba nové  lávky DC-004P přes železniční trať (Východní nádraží), dále se předpokládá oprava mostů DC-007P, DC-015P, DC-016P, DC-024P Lesná, DC 100, DC-044P, což je dalších 5 mostů. Dále se v roce 2018 budou 

projekčně připravovat opravy dalších mostních objektů - oprava lávky Lesná u Děčína, DC-048 L ul. Na Hrázi, DC-020L lávka Přípeř, DC-021L ul. Revírní.  Běžné opravy a údržba v rámci přidělených finančních prostředků na údržbu probíhají. 

Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad postupné obnovy dalších mostů.

V roce 2013 bylo 65,5 km silnic v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

Liberecká (907 bm), Liliová (180 bm), Elišky Krásnohorské (550 bm) , Hluboká( 367 bm), Förstrova (100 bm), Slovanská (600 bm), Sofijská (300 bm), Řecká (100 bmn), Bukurešťská (100 bm),  Nerudova (50 bm), Nedbalova (60bm), 

Krásnostudenecká (100 bm), V Kolonii (400 bm), Pod Lesem (200 bm), Bělská (600 bm), Školská (50 bm), Školní x U Tvrze (100 bm), V Lukách (200 bm), Míru (178 bm), Velká Veleň (100 bm), Všeraz (300 bm), Labská (100 bm), Tyršova (90 bm), 

Roudnická (270 bm), Zelená (700 bm) Jezdecká  (670 bm) , Kladenská (292 bm), Oblouková (370 bm), Žerotínova (700 bm), Přemyslova (100 bm), Růžová (300 bm), Rakovnická (700 bm), Příčná (400 bm), Březová (750 bm), 17.listopadu (800 bm), 

Wolkerova (190 bm), V Kolonii (400 bm), parkoviště Žerotínova (150 bm), Parkoviště Rakovnická II (50 bm), parkoviště Jezdecká (30 bm), parkoviště Rakovnická I (60 bm). Od 2013 do konce 2015: 12.664 bm = 12,66 km. 

V  roce 2016 byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací: Dělnická (800 bm),  Chlum (100 bm), dále byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů (500 bm). Dále byly prováděny bodové opravy. V roce 2017 byla dokončena 

oprava komunikace Březiny, Kosmonautů II.etapa (500 bm), Riegrova (900 bm), Duchcovská (300 bm), Kaštanová (50 bm), Chlum (500 bm), Všeraz (200 bm), K Nádraží (200 bm), Trocnovská (200 bm), Žižkova u ZOO (800 bm), Jeronýmova, 

Chelčického, Raisova (500 bm), Čs.legií (200 bm), Uhelná, Hankova (100 bm), Čertova Voda-Dolní Žleb (3000 bm), Jalůvčí (500 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 22,06 km silnic, tzn., že počet km silnic v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 

43,44 km. Indikátor je splněn. Dále byly prováděny bodové opravy. Vzhledem k navýšení finačních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného zvýšení oprav a rekonstrukcí silnic.

Za rok 2015 nebyla spokojenost zaměstnanců vyhodnocována. Hodnota byla k dispozici za rok 2016, kdy bylo provedeno šetření  spokojenosti zaměstnanců. Hodnota za rok 2016 je 2,66. Hodnota má oproti předchozímu poslednímu šetření 

spokojenosti v r. 2014 vzrůstající trend spokojenosti. Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu probíhá 1x za dva roky. Za rok 2017 není žádná hodnota, protože další šetření spokojenosti proběhne v roce 2018. Indikátor je plněn.

I2

V r. 2015 byl realizován nový Portál životních situací s upravenými popisy životních situací a novými formuláři. Přesto se počet elektronických podání za rok 2015 oproti roku 2014 nezvýšil. Za rok 2016 nedošlo k nárůstu elektronických podání. 

Změny očekáváme v souvislosti s novou legislativou eIDAS a spuštěním elektronické identity občana. Pro rok 2017 došlo k přehodnocení metodiky výpočtu indikátoru. Správně mají být do počtu elektronických podání zahrnuta všechna podání 

učiněná prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud je podání elektronicky podepsané. Dle této metodiky dosáhl indikátor v roce 2017 hodnoty 47% a je tedy naplněn. Pokud bychom 

vycházeli z původní metodiky, kdy se do elektronických podání započítávala pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů (životní situace + žádosti o dotace), měl by indikátor hodnotu  stále 0,01%. O elektronické formuláže životních 

situací prakticky není zájem. Stále ještě nebyla spuštěna státem garantovaná elektronická identita občana. Počet podání elektronickým formulářem se podařilo zvýšit elektronizací žádostí o dotace odborů OŠK a OSV, kterých bylo za rok 2017 

celkem 137.

I2 V roce 2013 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 14 min. V roce 2015 se průměrná doba odbavení nezměnila. Za rok 2016 se zvýšila o jednu minutu. Za rok 2017 se průměrná čekací doba vrátila na hodnotu 14 min. Indikátor je plněn.

V roce 2015 nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2016 nebylo provedeno žádné komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu, dle potřeby město realizovalo pouze dílčí ankety sloužící pro rozhodování 

(např. anketa na téma vyžití pozemku v Březinách – hřiště x parkoviště). V roce 2017 nebyla provedena žádná anketa s cílem zjistit spokojenost občanů s činností města a magistrátu. Probíhají pouze dílčí dotazníková šetření zaměřená na konkrétní 

lokalitu či problém. Indikátor není plněn.



60
Funkční systém zabezpečení informací a 

dokumentů
Ing. Tomáš Kejzlar Ing. Jaromír Zajíček NE NE ANO

V roce 2015 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 9,659 mil. Kč. V roce 2016 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 10,297 mil. Kč. Hodnota měřítka má vzestupný trend a daří se tedy naplňovat rozvojový cíl I2. V roce 2017 bylo na 

odměnách zaměstnancům vyplaceno 6,855 mil. Kč. Hodnota měřítka zaznamenala proti roku 2016 pokles, avšak skutečný roční příjem zaměstnanců magistrátu má vzestupnou tendenci. Navrhuji tento indikátor zrušit, protože průběžná 

aktualizace "platových tabulek" dle nařízení vlády a případná navyšování osobních příplatků zvyšují skutečný příjem zaměstnanců magistrátu. Tento indikátor již nemá vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě 

poskytovaných služeb. - NÁVRH NA VYŘAZENÍ.

I2

V roce 2015 byla zahájena metodická příprava pro zajištění dlouhodobého uchování dokumentů a zahájeno budování nového digitalizačního pracoviště. V roce 2016 - nové digitalizační pracoviště je v provozu. Došlo k částečnému zprovoznění 

dlouhodobého uchovávání dokumentů. V roce 2017 došlo k nasazení zabezpečného úložiště, které mohou zaměstnanci využívat pro synchronizaci a zálohování svých dokumentů. Toto úložiště nahrazuje cloudové služby typu Dropbox nebo 

Google Disk. Další zvýšení zabezpečení informací a dokumentů bude následovat zejména v roce 2018 s nabytím účinnosti nařízení EU k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.
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Příloha č. 3 

Karty indikátorů 

 

Vysvětlivky ke kartám indikátorů: 

 

Rozvojové téma SPRM – Název rozvojového tématu SPRM Děčín.  

Rozvojový cíl SPRM – Název rozvojového cíle SPRM Děčín.  

Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části SPRM Děčín. 

Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory. 

Optimální směr - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo 

dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů SPRM Děčín. Optimální směr vychází z diskusí pracovních 

skupin. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly: 

↑……………………………………..vzrůstající tendence 

↓………………………………….....klesající tendence 

╧……………………………………...nepoklesnout pod stanovenou mez 

╤………………………………………nepřekročit stanovenou mez 

↔…………………………………….udržet stávající hodnotu 

A/N……………………………….....splněno/nesplněno 

Monitorovat……………………..indikátor bude pouze monitorován 

Správce měřítka – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný  

za získávání dat za jednotlivé indikátory (odbory magistrátu). Správce měřítka stanovil Řídící výbor. 

 

Garant za naplnění měřítka a cíle - Garanti jsou politici, kteří odpovídají za dosažení cílové hodnoty 

indikátoru a za plnění cíle SPRM Děčín. Garanty za naplnění měřítka a cíle stanovil Řídící výbor. 

Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2013 – nastavení výchozích hodnot, 

2017 – průběžný termín v polovině realizace SPRM Děčín, 2020 – konečný termín realizace SPRM 

Děčín.  

Plán – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření 

z akčních plánů a naplnění cílů SPRM Děčín. U některých indikátorů bude cílová hodnota nastavena 

až po prvním měření. 

Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti. 

Popis měřítka – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do budoucna. 

Měřítko ovlivňuje – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.  
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Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto 

metodiku nastavují a spravují. 

Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet 

indikátorů. 

Perioda vyhodnocování měřítka – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně prováděno 

vyhodnocení jednotlivých indikátorů. 
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KARTA INDIKÁTORU 1 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A1. Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí 

Název indikátoru  
PODÍL KONZULTOVANÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK 

A NAŘÍZENÍ MĚSTA S OHK 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Michaela Rašková 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  100 100 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Využití místního rozvojového potenciálu vyžaduje také zapojení dalších místních aktérů. Mezi 

významné aktéry patří Okresní hospodářská komora Děčín, mající potenciál moderovat a zároveň odborně 

spolupracovat na rozvoji dialogu s místními podnikateli. Okresní hospodářská komora patří mezi instituce České 

republiky se zkušeností s kooperací a fungováním podnikatelského sektoru. Její zkušenosti budou proto využity 

v normotvorném procesu přípravy vybraných vyhlášek a nařízení města ovlivňujících rozvoj místního podnikání. 

Měřítko ovlivňuje: Počet vydaných obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 

Metodika a výpočet: Jedná se o poměr: podíl obecně závazných vyhlášek a nařízení města konzultovaných  

s OHK (konzultované vyhlášky s OHK / vydané vyhlášky a nařízení * 100). Poměrná hodnota bude uvedena v 

procentech.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní data úřadu 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok  
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KARTA INDIKÁTORU 2 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A1. Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí 

Název indikátoru  
POČET JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY K PODPOŘE 

PODNIKÁNÍ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka Ing. Tereza Svobodová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  4 4 

Skutečnost 4   

Popis měřítka:  Pravidelné schůzky OHK a zaměstnavatelů s vedením města. Strategickým nástrojem pro rozvoj 

podnikatelského prostředí bude vytvoření fungující mezisektorové platformy, zprostředkující přímou komunikaci 

mezi zapojenými aktéry. Tím vznikne aktivní komunikační platforma, která umožní flexibilně reagovat a detailněji 

diskutovat problémy a příležitosti rozvoje podnikatelského prostředí. Doporučená četnost setkávání je 

minimálně 4 x ročně. Dvakrát ročně by měla být skupina rozšířena o účast největších zaměstnavatelů, aby byla 

zajištěna informovanost o reálných potřebách trhu práce. 

Měřítko ovlivňuje: Motivace svolavatele svolávat skupinu, ochota partnerů se zapojit, ochota vedení města 

scházet se a vyčlenit si časový prostor, dostatek atraktivních témat pro aktivní zapojení zaměstnavatelů. 

Metodika a výpočet: Jedná se o počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání za rok. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní data úřadu 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 3 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A2. Podporovat místní podnikatele 

Název indikátoru  ZAVEDENÍ SYSTÉMU MĚSTSKÝCH KARET 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ing. Bohumil Bárta (manažer projektu Městské karty) 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ano Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Systém městské elektronické karty umožní lépe využívat služby města a rozvíjet je. Přinese 

obyvatelům značné zjednodušení využití služeb městské hromadné dopravy a části služeb městských 

organizací. Využití městské karty bude zpřístupněno také pro nabídku služeb místních podnikatelů podle 

vzájemné dohody, čímž se zvýší její atraktivita a usnadní se nákup služeb občanům i návštěvníkům. Karta 

umožní zavést systém slev a permanentek na některé služby, prodej balíčků služeb, její využití bude možné i pro 

návštěvníky města. 

Měřítko ovlivňuje: Propagace možnosti zapojení se do systému, výhody spojené s připojením se s nabídkou 

místní služby, nízká administrativní zátěž pro poskytovatele služeb, využívání městské karty obyvateli města, 

náklady na pořízení městských karet. 

Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je třeba zavést systém městské karty. 

Zdroj čerpání dat: Dopravní podnik města Děčína, a. s. 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x ročně 
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KARTA INDIKÁTORU 4  

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A2. Podporovat místní podnikatele 

Název indikátoru  
POČET USKUTEČNĚNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

PODPOROVANÝCH MĚSTEM V JEHO CENTRECH 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 20 

Skutečnost 9   

Popis měřítka: Riziko stagnace centrální části města, včetně zhoršení kvality a pestrosti nabídky obchodních 

služeb, je poměrně výrazné. Oživení centra města lze dosáhnout podporou pořádání nebo přímým 

organizováním společenských, kulturních a spotřebitelských akcí v centru města, které se pozitivně promítnou 

také do tržeb místních drobných podnikatelů a současně přispějí k rozvoji cestovního ruchu. Aktuálním 

problémem je pokles zájmu o centrální části měst. Občané a návštěvníci pro nákupy a volný čas až příliš 

upřednostňují nákupní centra na periferiích města nebo v jeho okolí. Cílem bude zvýšit atraktivitu centra. 

Město bude jednat s místními provozovateli o rozšíření pracovní doby a více spolupracovat a podporovat 

pořádání společenských akcí v centru města. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, zapojení ze strany místních podnikatelů a komunit, propagace akcí. 

Metodika a výpočet: Počet společenských akcí pořádaných v centru města podporovaných městem za jeden 

rok. Akcí se rozumí nové i pravidelně pořádané, které zvýší atraktivitu centra města. 

Vymezení městského centra je následující: Děčín I (Masarykovo nám., Smetanovo nábřeží) a Děčín IV – 

Podmokly (Husovo náměstí, tržnice, prostranství před OC Korál) 

9 akcí v r. 2013 – 1. Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad (březen ), 2. Městské slavnosti Děčín 

(Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový atd. – červen), 3. Mezinárodní hudební festival (Střelnice, 

Masarykovo náměstí – červen), 4. Rozsvícení vánočního stromu (listopad), 5. Vánoční trhy na zámku (prosinec), 

6. Masopust (Zámek – ZOO; únor), 7. Pravidelné trhy (Masarykovo nám., Podmokly; celoročně), 8. Vánoční trhy 

škol (prosinec), 9. Rogalo Dc. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 5 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A3. Zefektivnit trh práce  

Název indikátoru  
POČET USKUTEČNĚNÝCH BURZ ZAMĚSTNAVATELŮ ZA 

ROK 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka Hana Kalfářová (ve spolupráci s OHK – p. Štajner) 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  1 1 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Město by mělo společně s OHK hrát roli koordinátora či moderátora a dle svých možností 

intervenovat v systému vzdělávání a přípravy absolventů. V dnešní době se většina rodin zaměřuje na to, aby 

jejich děti získaly v budoucnu vysokoškolské vzdělání, ale neberou v potaz reálnou poptávku na trhu práce. 

Paradoxně většina učňovských pozic, zejména technicky zaměřených, má dnes na trhu práce daleko větší 

uplatnění. Cílem tohoto opatření je propagace možnosti zaměstnání v místních firmách a propagace oborů, 

které v Děčíně mají uplatnění. Místní firmy by se ve spolupráci s OHK představily  

a vhodně lákaly studenty do perspektivních oborů (1 x za rok – listopad/prosinec). 

Měřítko ovlivňuje: Aktivita OHK ve vztahu k místním zaměstnavatelům, ochota zaměstnavatelů účastnit se 

burz, aktivita ZŠ v pořádání burz, zájem žáků o burzy, informovanost rodičům žáků. 

Metodika a výpočet: Počet uspořádaných burz zaměstnavatelů v daném roce. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 6 
 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM A3. Zefektivnit trh práce 

Název indikátoru  POČET PRACOVNÍCH MÍST VE MĚSTĚ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ing. Tereza Svobodová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  -1 - 

Skutečnost 19 058   

Popis měřítka:  Indikátor sleduje počet pracovních míst ve městě Děčín. Cílem je danou hodnotu monitorovat. 

Měřítko ovlivňuje: Uplatnitelnost lidí na trhu práce, rozvoj podnikání, příliv investic, ekonomická situace na 

národní úrovni.  

Metodika a výpočet: Počet pracovních míst ve městě. 

Zdroj čerpání dat: Ministerstvo financí 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok  

 

  

                                                           

1 Hodnoty indikátoru budou upřesněny novým zastupitelstvem. 
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KARTA INDIKÁTORU 7 

 

Rozvojové téma SPRM  A. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání 

Rozvojový cíl SPRM 
A4. Rozvíjet a podporovat nevyužité plochy a objekty ve 

městě pro podnikání 

Název indikátoru  
PODÍL REVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDS VŮČI ROZLOZE 

ZMAPOVANÝCH  

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tereza Svobodová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  -2 - 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Vzhledem k tomu, že se jedná o konečnou revitalizaci, a tedy velice nákladnou část řešení, 

neobejde se pravděpodobně bez dotační pomoci. Revitalizace může obsahovat několik fází, které bude 

efektivní hradit z více různých dotačních titulů, a tedy bude vhodně využit potenciál integrovaného plánování. 

Většina brownfields není v majetku města, město je ale hlavním hybatelem v řešení této problematiky. Tento 

indikátor vyjadřuje výsledky řešení dané problematiky. Aktuální rozloha brownfields v roce 2014 je cca 40 ha. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací, majetkoprávní vztahy, příchozí investoři, rozvoj podnikání, 

územní plán města. 

Metodika a výpočet: Hektar revitalizovaných brownfields na území města / hektar zmapovaných brownfields 

na území města * 100. Zahrnuty jsou brownfields ve vlastnictví města i soukromé, které město bude mapovat. 

Termínem brownfield je myšlena nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívaná, je 

zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské 

či jiné aktivity. Jeho efektivní využití je možno až po procesu revitalizace.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

  

                                                           

2 Hodnoty indikátoru budou upřesněny novým zastupitelstvem. 
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KARTA INDIKÁTORU 8 

 

Rozvojové téma SPRM  B. Kvalitní životní prostředí 

Rozvojový cíl SPRM 
B1. Zajištění udržitelného odpadového hospodářství 

města 

Název indikátoru  PODÍL VYTŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Pavla Cermanová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Šárka Zimová Dostálová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  30 40 

Skutečnost 20   

Popis měřítka: Město Děčín chce snížit náklady na odpadové hospodářství, které zatěžují finanční rozpočet 

města. Snížení nákladů na svoz, zpracování a ukládání odpadů chce město dosáhnout vybudováním 

podzemních nádob pro separovaný odpad, větší kapacitou nádob a novým dodavatelem služeb. Indikátor 

zaznamenává efektivitu odpadového hospodářství ve městě a jeho využití pro ekonomickou činnost, což  

je i jeden z cílů Evropské unie na programovací období 2014 - 2020. Hodnota ukazatele by měla mít rostoucí 

tendenci. Město toho chce dosáhnout motivováním občanů ke třídění odpadu a používání sběrných kontejnerů 

a využití bioodpadu. Pomoci by tomu měla i propagace environmentální výchovy a osvěta.  

Měřítko ovlivňuje: Ekologická osvěta, rozpočet města, počet sběrných kontejnerů, chování obyvatel, množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu, změna legislativy. 

Metodika a výpočet: Podíl oddělených sbíraných složek z celkového sesbíraného komunálního odpadu 

vyprodukovaného na území města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Odbor místního hospodářství a služby města Děčín 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 9 

 

Rozvojové téma SPRM  B. Kvalitní životní prostředí 

Rozvojový cíl SPRM B2. Levněji a šetrněji využívat energii 

Název indikátoru  SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH  

Měrná jednotka GJ/rok 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Müller 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  34 345 29 341 

Skutečnost 36 505   

Popis měřítka: Město Děčín chce snížit využívání energií ve veřejných budovách a díky tomu snížit spotřebu 

energií.  Tendence indikátoru by měla být sestupná. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací, organizační a technická opatření provedená ke snížení 

spotřeby energií. 

Metodika a výpočet: Hodnota ukazatele vyjadřuje spotřebu energie na vytápění (teplo na ústřední vytápění – 

termo) ve vybraných veřejných budovách města a příspěvkových organizací zřízených městem vyjádřenou 

v GJ/rok. 

Celkem se jedná o 13 objektů: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, 

ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a Zámek 2. 

Vybrané objekty mají spotřebu tepla na vytápění, resp. celkovou spotřebu tepla (není samostatně měřena 

spotřeba jen na vytápění) vyšší než 1500 GJ/rok. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města, příspěvkových organizací a společností města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok po ročním vyúčtování energií 
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KARTA INDIKÁTORU 10 

 

Rozvojové téma SPRM  B. Kvalitní životní prostředí 

Rozvojový cíl SPRM B3. Udržet a zkvalitnit životní prostředí 

Název indikátoru  
PROCENTO NOVĚ OBNOVOVANÝCH PLOCH OSÁZENÝCH 

MELIORAČNÍMI A ZPEVŇUJÍCÍMI DŘEVINAMI 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Antonín Novák 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  40 45 

Skutečnost 35   

Popis měřítka: Indikátor zaznamenává celkovou výměru ploch, která byla osázena melioračními a zpevňujícími 

dřevinami. Tyto dřeviny plní následující funkce: zabraňují degradaci půd, podílí se na zlepšování vodního 

režimu, zpevňují základ porostu a zvyšují odolnost proti povětrnostním vlivům aj. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existující dotační tituly. 

Metodika a výpočet: Procento nově obnovovaných ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami 

spadající pod působnost lesů města Děčín v aktuálním roce. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 11 

 

Rozvojové téma SPRM  B. Kvalitní životní prostředí 

Rozvojový cíl SPRM B3. Udržet a zkvalitnit životní prostředí 

Název indikátoru  
POČET VYBUDOVANÝCH OBJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU 

ROZVOJE ZOO 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Kateřina Majerová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  3 13 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Zoologická zahrada ve městě Děčín má již pětašedesátiletou tradici. Jako první v České 

republice využila prostředky z evropských fondů a vybudovala naučnou stezku. V roce 2005 se ZOO Děčín 

spolupodílela na instalaci budek a plovoucích ostrůvku s cílem ochrany živočichů. Současně je významnou 

turistickou atrakcí. Je nutné nadále rozvíjet její potenciál.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města a zoologické zahrady, množství dotací. 

Metodika a výpočet: Počet vybudovaných objektů v rámci Programu rozvoje ZOO.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje Zoologické zahrady Děčín 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 12 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM C1. Využití potenciálu řeky Labe 

Název indikátoru  
ZANESENÍ NOVÝCH NAPOJENÍ PŘEKLADIŠŤ DO 

ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚČÍN 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Martina Štajnerová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Jednou ze silných stránek města je nákladní lodní doprava. Pro plné využití jejího potenciálu je 

zapotřebí lepšího propojení překladišť na stávající silniční síť.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, dostupné dotační tituly, majetkoprávní vztahy, územní plán. 

Metodika a výpočet: Zanesení alespoň jednoho nového napojení překladiště do Územního plánu Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Územní plán Děčín 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 13 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C2. Napojit město na dálniční síť a omezit tranzitní 

dopravu v obytných částech 

Název indikátoru  
ZANESENÍ OPTIMÁLNÍ DOPRAVNÍ TRASY DO ÚZEMNÍHO 

PLÁNU DĚČÍN 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ivana Šejnohová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Pro napojení města na dálniční síť je nutné změnit územní plán tak, aby byl v souladu 

s požadavky obyvatel města a respektoval variantu vzešlou z provedené studie, na níž byla dosažena shoda 

všech významných aktérů. Nežádoucí variantou dle usnesení zastupitelstva z června 2014 je varianta Pastýřská. 

Měřítko ovlivňuje: Majetkoprávní vztahy, dosažení shody mezi všemi aktéry.  

Metodika a výpočet: Dopravní trasa vymezená v Územním plánu města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města - Územní plán města Děčín 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 14 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C3. Podporovat cyklodopravu ve smyslu bezpečnosti, 

průjezdnosti města 

Název indikátoru  POČET SLUŽEB PRO CYKLISTY 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Jiří Veselý 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 12 

Skutečnost 8   

Popis měřítka: Pro rozvoj cyklistiky na území města Děčín je třeba zvýšit počet služeb pro cyklisty tak, aby se 

tento způsob dopravy stal atraktivní nejen pro občany, ale i pro návštěvníky města. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů 

Metodika a výpočet: Indikátor zahrnuje počet služeb, které slouží cyklistům na území města Děčín, např. 

 - cyklopůjčovny a servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství 

 - cyklokemp 

 - cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr  - cyklobus.eu 

 - cyklostojany v centrech – hl. před nádražím ČD, městské pumpičky, místa pro dobíjení elektrokol 

 - hlídaná a krytá „parkoviště“ pro kola 

 - sdílení kol  

 - návaznost na další druhy dopravy, 

 - podpora Dopravního podniku min. v udržení služby cyklobusů a rozšíření v sezóně (léto cyklobusy,                                        

zima pro běžkaře) 

-  spolupráce s podnikateli v oblasti cyklistiky  (půjčovny, stravování, ubytování, prodejny, opravny,..). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok  
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KARTA INDIKÁTORU 15 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C3. Podporovat cyklodopravu ve smyslu bezpečnosti, 

průjezdnosti města 

Název indikátoru  
POČET KM CEST S PROCYKLISTICKÝM OPATŘENÍM NA 

ÚZEMÍ MĚSTA 

Měrná jednotka Km 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Jiří Veselý 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 5 

Skutečnost 0,3   

Popis měřítka: Město chce zvýšit podíl cyklistické dopravy na celkové dopravě ve městě vybudováním sítě 

vnitroměstských cyklotras navazujících na mezinárodní, nadregionální i regionální cyklotrasy. Město Děčín bude 

budovat a udržovat vnitroměstské cyklostezky a cyklotrasy a bude podporovat Dopravní podnik města 

Děčína, a. s. v udržení služeb cyklobusů. Indikátor sleduje délku cyklostezek a vyhrazených jízdních pruhů pro 

cyklisty, které se nachází na území města, a měl by mít vzrůstající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Stav komunikací, cyklostezek a cyklotras, poptávka po procyklistických opatřeních, rozpočet 

města, dotace. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 16 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C4. Rozvíjet napojení města na systémy integrované 

dopravy pro občany i pro nákladní dopravu 

Název indikátoru  POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB MAD 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka Ing. Bohumil Bárta 

Garant za naplňování měřítka a cíle Ing. Vladislav Raška 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  6 000 000 5 900 000 

Skutečnost 6 500 000   

Popis měřítka: Město chce snížit intenzitu automobilové dopravy ve městě a současně přispět ke snížení 

zatížení životního prostředí. Hlavním cílem je zvýšit pohodlí cestujících v osobní veřejné dopravě. Toho bude 

dosaženo zkvalitněním propojení různých druhů dopravy Indikátor sleduje počet osob, které využijí k přepravě 

městskou autobusovou dopravou. 

Měřítko ovlivňuje: Vzdálenost zaměstnání, škol a služeb od místa bydliště, dostupnost a frekvence spojů MAD, 

počet parkovacích míst a výše jejich zpoplatnění, možnost umístění kol. 

Metodika a výpočet: Počet osob přepravených městskou autobusovou dopravu v aktuálním roce na území 

města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 17 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C4. Rozvíjet napojení města na systémy integrované 

dopravy pro občany i pro nákladní dopravu 

Název indikátoru  
NOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM NAVÁZANÝ NA DOSTUPNÉ 

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ing. Bohumil Bárta 

Garant za naplňování měřítka a cíle Ing. Vladislav Raška 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Město Děčín je tradičním uzlem různých typů dopravy, přesto v současné době nelze využít 

jeden jízdní doklad v různých dopravních prostředcích a u různých dopravců. Proto je třeba se zaměřit na 

přizpůsobení městského systému novým dostupným integrovaným systémům. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, okolní dostupné dopravní systémy.. 

Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutno vytvořit odbavovací systém navázaný na dostupné 

integrované dopravní systémy. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 18 

 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM C5. Budovat město bez fyzických bariér 

Název indikátoru  PROCENTO NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Bohumil Bárta 

Dohled na naplňování cíle Ing. Vladislav Raška 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  90 100 

Skutečnost 80   

Popis měřítka: Nevyhovující zastávky veřejné dopravy a nedostačující dopravní infrastruktura neumožňují 

bezpečný a bezproblémový pohyb pro tělesně, zrakově, sluchově i jinak hendikepované osoby, stejně tak pro 

rodiny s kočárky a seniory. Město se ve svém strategickém plánu zavázalo, že bude zlepšovat bezbariérové 

prostředí pro obyvatele i návštěvníky města prostřednictvím investic do veřejné dopravy. Ve spolupráci s 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. by mělo být město vybaveno nízko emisními nízkopodlažními 

autobusy. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů. 

Metodika a výpočet: Podíl nízkopodlažních autobusů na celkovém počtu autobusů na území města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 19 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM C5. Budovat město bez fyzických bariér 

Název indikátoru  
POČET ZPŘÍŠTUPNĚNÝCH OBJEKTŮ V RÁMCI PLNĚNÍ 

GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr Anna Zemanová 

Garant za naplňování měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  -3 3 

Skutečnost 2   

Popis měřítka: Snahou města je postupně zlepšovat bezbariérové prostředí pro obyvatele i návštěvníky města 

prostřednictvím investic na rekonstrukci veřejných prostranství a komunikací (vč. chodníků). Dále chce město 

opravit vstupy a vnitřní části veřejných budov a škol tak, aby byly dostatečně přístupné osobám s hendikepy. 

Soubor opatření je třeba dopracovat v Generelu bezbariérových tras. Město plánuje zpracovat plán 

bezbariérových tras postupně pro centra městské zástavby a každoročně připravovat projektové dokumentace 

k realizaci potřebných úprav. Součástí Generelu bude plán propojení cyklistické, pěší a motorové dopravy, který 

umožní svobodný a bezpečný pohyb pěšky a všemi dopravními prostředky všem obyvatelům i návštěvníkům 

města 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů. 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru vyjadřuje počet zpřístupněných objektů v rámci plnění Generelu 

bezbariérových tras města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

                                                           

3 Hodnoty budou upřesněny novým zastupitelstvem. 
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KARTA INDIKÁTORU 20 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C6. Využití potenciálu železniční dopravy na území města 

Děčína 

Název indikátoru  
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ INFORMAČNÍHO CENTRA NA 

HLAVNÍM NÁDRAŽÍ  

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  12 000 15 000 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Vlakové nádraží v Děčíně je přirozeným centrem výskytu a pohybu rezidentů i návštěvníků 

města. Je tedy také přirozeným místem pro provoz turistického informačního centra. Provoz informačního 

centra zde byl pod patronací města zahájen v srpnu 2014. Indikátor poukáže na jeho vytíženost a potřebu 

provoz udržet. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, dotace, rozpočet Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, vývoj 

ekonomiky, komunikace s veřejností, práce s médii. 

Metodika a výpočet: Indikátor zaznamenává počet návštěvníků Informačního centra na hlavním nádraží v 

Děčíně.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 21 

 

Rozvojové téma SPRM  C. Dostupnost města 

Rozvojový cíl SPRM 
C6. Využití potenciálu železniční dopravy na území města 

Děčína 

Název indikátoru  
POČET JEDNÁNÍ O NEVYUŽITÝCH OBJEKTECH  

A POZEMCÍCH ČD A SŽDC NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tereza Svobodová 

Garant za naplňování měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2 2 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Město se pokusí pomoci Českým drahám s hledáním využití historických objektů na Východním 

nádraží. Kapacity Střediska městských služeb budou využity i pro úklid neuklizených drážních pozemků.  

Měřítko ovlivňuje: Aktivita ze strany města, ČD a SŽDC případně místních investorů. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet jednání koordinovaných magistrátem města, která se zabývají 

využitím pozemků Českých drah a Správy železničních dopravních cest na území města Děčín.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 22 

 

Rozvojové téma SPRM  D. Město příznivé k návštěvníkům 

Rozvojový cíl SPRM D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

Název indikátoru  
OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH 

Z POPLATKŮ Z UBYTOVACÍ KAPACITY A REKREACE 

Měrná jednotka Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  500 000 622 500 

Skutečnost 498 000   

Popis měřítka: Na území města Děčín se nachází řada památek a dalších turisticky atraktivních míst. Jedná se 

např. o zámek Děčín, Labskou cyklostezku, zoologickou zahradu, lezeckou stezku apod. Kvalita ubytovacích 

kapacit ve městě a počet návštěvníků se následně promítne do celkového objemu finančních prostředků 

získaných z poplatků z ubytovací kapacity a rekreace. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické 

osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území města Děčín, zpravidla je hradí provozovatel ubytovacích 

zařízení, který je následně odvádí magistrátu. 

Indikátor nepřímo vyjadřuje kvalitu infrastruktury cestovního ruchu ve městě. 

Měřítko ovlivňuje: Návštěvnost města, výše poplatku, kvalita ubytovacích kapacit, ochota podnikatelů. 

Metodika a výpočet: Objem finančních prostředků plynoucích z poplatků z ubytovacích zařízení nacházejících 

se ve městě a z rekreace. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 23 

 

Rozvojové téma SPRM  D. Město příznivé k návštěvníkům 

Rozvojový cíl SPRM D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

Název indikátoru  
NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÉHO PORTÁLU / MOBILNÍ 

APLIKACE 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  42 500 45 000 

Skutečnost 40 1764   

Popis měřítka: S rostoucí využitím informačních technologií roste význam propagace města prostřednictvím 

internetu a mobilních aplikací. Cílem města je proto zajistit přehledný a pravidelně aktualizovaný portál, který 

bude poskytovat turistům informace o možnostech turistického vyžití ve městě.   

Měřítko ovlivňuje: Marketing, dostupnost, povědomí a využívání internetu a mobilních aplikací. 

Metodika a výpočet: Indikátor hodnotí počet návštěvníků turistického portálu a využití mobilní aplikace. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 

 

                                                           

4 Hodnota se týká pouze turistického portálu www.idecin.cz, mobilní aplikace byla spuštěna až v polovině roku 2014. 

http://www.idecin.cz/
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KARTA INDIKÁTORU 24 

 

Rozvojové téma SPRM  D. Město příznivé k návštěvníkům 

Rozvojový cíl SPRM D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

Název indikátoru  

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÝCH ATRAKCÍ A POČET 

OSOB PŘEPRAVENÝCH V RÁMCI TURISTICKÝCH SPOJŮ A 

ZÁŽITKOVÉ DOPRAVY 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  600 000 740 000 

Skutečnost 470 634   

Popis měřítka: Indikátor se zaměřuje na návštěvnost nejvýznamnějších turistických atrakcí ve městě Děčín a 

celkový počet osob přepravených prostřednictvím turistických spojů a zážitkové dopravy. Trendem indikátoru je 

hodnotu zvýšit. 

Měřítko ovlivňuje: Počet turistů navštěvujících město, finanční prostředky určené na obnovu památek a rozvoj 

cestovního ruchu, celkový vzhled města, kvalita doprovodných služeb, marketing města a sledovaných institucí, 

počet akcí pořádaných ve městě. 

Metodika a výpočet: Počet návštěvníků dle prodaných vstupenek za rok ve vybraných turisticky atraktivních 

destinacích ve městě Děčín a současně počet osob přepravených v rámci turistických spojů a zážitkové dopravy.  

Turistické atrakce, turistické spoje a spoje zážitkové dopravy jsou následující: Aquapark Děčín, ZOO Děčín, Labská 

stezka (cyklotrasa č. 2 / Elberadweg), Zámek Děčín, Výletní loď, Kozí dráha, Oblastní muzeum Děčín (Muzeum 

Labské plavby), Židovská synagoga, Double Decker Leyland, Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky 

(Železniční muzeum), Thunská hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 25 

 

Rozvojové téma SPRM  D. Město příznivé k návštěvníkům 

Rozvojový cíl SPRM D2. Rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu 

Název indikátoru  
POČET NOVĚ VYBUDOVANÝCH TURISTICKÝCH ATRAKCÍ 

ZA ROK 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2 2 

Skutečnost 2   

Popis měřítka: Ačkoliv je ve městě velké množství turisticky atraktivních míst, je potřebné neustále rozšiřovat 

jejich nabídku a uspokojovat potřeby všech cílových skupin v rámci cestovního ruchu.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, dotační tituly, majetkoprávní vztahy, trendy v oblasti cestovního ruchu.  

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet nově vybudovaných turistických atrakcí, jakými jsou např.: via 

ferrata, singltreky, lanový park, sjezdová klouzačka na laně, bludiště na veřejných prostranstvích, areál 

Bažantnice, skatepark/sportoviště u zimního stadionu apod. Indikátor představuje celkový počet nových 

atrakcí.  

V roce 2013 byly vybudovány 2 turistické atrakce: Systém výletních okruhů města, Znovuobnovení provozu na 

Kozí dráze, v roce 2014 též dvě: Ferrata, Nový prohlídkový okruh na zámku 

 

Turistickou atrakcí je míněn fyzický nebo kulturní rys určitého místa, který návštěvníci vnímají jako atraktivní 

pro jejich potřebu spojenou s trávením volného času. Může se jednat o kulturu, scenérii, muzeum, ale i přírodní 

úkaz. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

 



29 

 

KARTA INDIKÁTORU 26 

 

Rozvojové téma SPRM  D. Město příznivé k návštěvníkům 

Rozvojový cíl SPRM D3. Využít kulturu a sport pro cestovní ruch 

Název indikátoru  
POČET AKCÍ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, KDE SE MĚŘÍ 

NÁVŠTĚVNOST  

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Bc. Lenka Holavová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  18 20 

Skutečnost 15   

Popis měřítka: Ambicí města je zajišťovat sportovní či kulturní akce nadregionálního významu a to především ty, 

které přispějí k delšímu setrvání účastníků v Děčíně. Město podpoří jak zavedené sportovní a kulturní akce, tak se 

zasadí o propagaci nově vzniklých akcí tohoto typu.  

Měřítko ovlivňuje: Marketing, zájem návštěvníků, počet akcí konaných ve městě. 

Metodika a výpočet: Počet akcí konaných na území města, kde se měří návštěvnost. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 27 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E1. Zajistit bezpečnost ve všech částech města 

Název indikátoru  
POČET TRESTNÝCH ČINŮ ZAZNAMENANÝCH POLICIÍ NA  

10 000 OBYVATEL 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Mgr. Tomáš Pavlík 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  339 320 

Skutečnost 367   

Popis měřítka: Indikátor sleduje počet trestných činů spáchaných na území města Děčín. Do trestné činnosti 

spadá násilná trestná činnost, mravní trestná činnost, majetková trestná činnost a ostatní trestná činnost. 

Hodnota ukazatele by se měla snižovat.  

Měřítko ovlivňuje: Realizovaná opatření na prevenci kriminality, rozpočet města, vývoj kriminality v ČR, aktivita 

ze strany Policie ČR a Městské policie. 

Metodika a výpočet: Počet trestných činů uskutečněných na území města Děčín na 10 000 obyvatel dle evidence 

města za rok. 

Zdroj čerpání dat: Policie České republiky 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 28 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Cíl SPRM E1. Zajistit bezpečnost 

Název indikátoru  POČET PŘESTUPKŮ DOŘEŠENÝCH MĚSTSKOU POLICIÍ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Mgr. Tomáš Pavlík 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  8 380 8 300 - 8 500 

Skutečnost 8 362   

Popis měřítka: Ačkoliv Děčín má vysoký poměr objasněnosti případů páchání trestné činnosti, stále jsou zde 

velké rezervy vzhledem k narůstajícímu počtu trestných činů. Cílem je zachovat vysokou hodnotu dořešených 

přestupků, která bude deklarovat bezpečí ve městě. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, počet městských strážníků, aktivita ze strany Městské policie. 

Metodika a výpočet: Počet dořešených přestupků Městskou policií z celkového počtu přestupků spáchaných na 

území města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Policie České republiky 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 29 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E2. Vytvořit systém sociálního a prostupného bydlení 

Název indikátoru  BYTOVÁ KONCEPCE MĚSTA 

Měrná jednotka Ano / Ne  

Optimální směr Ano 

Správce měřítka Ing. Veronika Takacsová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2012 2017 2020 

Plán  Ano Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Město vytvoří koncepci bydlení, která stanoví jednotlivé typy městských bytů a možnosti jejich 

případného prodeje, nastaví standardní výši nájemného a zavede principy prostupného bydlení. Součásti je 

vytvoření dostatečné rezervy v rámci bytového fondu za účelem uspokojení různých sociálních skupin. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města určený na bytovou politiku, existence možných dotací, počet a současný stav 

obecních bytů. 

Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutné vytvořit novou Bytovou koncepci města Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 30 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E2. Vytvořit systém sociálního a prostupného bydlení 

Název indikátoru  POMĚR NÁJEMNÍCH  BYTŮ K   SOCIÁLNÍM V MAJETKU MĚSTA 

Měrná jednotka % 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ing. Martin Kříž 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 30   

Popis měřítka: Sociální byty jsou určeny osobám, které nemají přístup k bydlení a nalézají se v nepříznivých 

životních okolnostech. Současně jsou tyto osoby schopny plnit povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Jedná 

se o skupinu osob zdravotně, příjmově nebo jinak sociálně znevýhodněnou. Měřítko vyjadřuje poměr počtu 

nájemních bytů k bytům sociálním v majetku města Děčín.   

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, majetkoprávní vztahy, počet nájemních a sociálních bytů. 

Metodika a výpočet: Indikátor je spočten jako počet nájemních bytů k bytům sociálním v majetku města Děčín 

v daném roce, vyjádřeno v procentech. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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 KARTA INDIKÁTORU 31 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E3. Zajistit pomoc s uplatněním na trhu práce 

Název indikátoru  
ZAVEDENÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ 

ODPOVĚDNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Ing. Věra Havlová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti ve městě vychází z chybějící potřebné kvalifikace 

nebo pracovní historie nezaměstnaných osob, které jsou ještě umocněny nedůvěrou zaměstnavatelů ve vztahu 

k novým zaměstnancům. Město chce pomoci znevýhodněním osobám na trhu práce k získání práce 

společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek, které přispívá k naplňování sociálních cílů, podporuje 

lokální ekonomiky a prosazuje sociální a environmentální cíle. Indikátor se váže k existenci směrnice SOZVZ, 

která je důležitá pro podporu příležitostí v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a rovných příležitostí. 

Indikátor sleduje vývoj počtu veřejných zakázek zadaných s uplatněním sociálních principů. 

Měřítko ovlivňuje: Právní a institucionální rámec, otevřenost, odpovědnost a efektivita místní samosprávy, 

celkový počet vypsaných veřejných zakázek 

Metodika a výpočet: K naplnění indikátoru dochází v momentě realizace první veřejné zakázky, která bude 

precendentem pro další SOZVZ. Zadáním sociálně odpovědné veřejné zakázky se rozumí taková operace, která 

zohledňuje jeden nebo více z následujících sociálních aspektů: zaměstnanecké příležitosti, soulad se sociálními 

a pracovními právy, sociální začlenění, rovné příležitosti, dostupnost a projekt pro všechny, kritéria 

udržitelnosti, vč. problémů etického obchodu, a širší dobrovolný soulad s firemní sociální odpovědností při 

dodržování zásad posvěcených ve Smlouvě o Evropské Unii a v Zadávacích směrnicích. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 32 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E3. Zajistit pomoc s uplatněním na trhu práce 

Název indikátoru  
POČET ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB ZAPOJENÝCH DO 

PRÁCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Mgr. Radek Michálek 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 100 

Skutečnost 109   

Popis měřítka: Město chce zapojit znevýhodněné osoby do pracovního procesu prostřednictvím sociálně 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. V jejich rámci lze stanovit podmínky pro dodavatele veřejné zakázky, 

např. nastavení zvláštních podmínek plnění veřejné zakázky, vhodných technických kvalifikačních předpokladů, 

vhodných hodnotících kritérií a o možnost/povinnost zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se 

zdravotním postižením. 

Měřítko ovlivňuje: Podpora ze strany místní samosprávy, transparentnost a efektivnost procesu, legislativní 

podmínky, počet zakázek zadaných sociálně odpovědným způsobem. 

Metodika a výpočet: Počet osob znevýhodněných na trhu práce zaměstnávaných prostřednictvím města Děčín. 

Celkový počet osob je sledován za jeden kalendářní rok. Rozsah pracovního úvazku nebo délka zaměstnání není 

zohledňována. Znevýhodněnou osobou se rozumí např. osoby se zdravotním postižením nebo dlouhodobě 

nezaměstnaní. 

Zdroj čerpání dat:  Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 33 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM 
E4. Podporovat rodiny a jednotlivcům v obtížné životní 

situaci 

Název indikátoru  PODÍL NEUSPOKOJENÝCH ŽÁDOSTÍ O POBYTOVÉ SLUŽBY  

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Mgr. Kounová Roubíčková 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  44 41 

Skutečnost 47   

Popis měřítka: Indikátor udává podíl neuspokojených žádostí na všech podaných žádostech do pobytových 

služeb, které nebyly uspokojeny z důvodu nedostatečné kapacity těchto zařízení. Pobytové služby jsou určeny 

osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázány na pomoc jiné 

osoby a osobám procházejícím krizovým obdobím života. Ve městě existuje fungující síť sociálních služeb pro 

osoby v obtížné sociální situaci, kterou chce město nadále zkvalitňovat a zvyšovat její kapacitu tak, aby 

odpovídala potřebám občanů města.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, socioekonomická situace obyvatel, zdravotní stav obyvatelstva, počet 

podaných žádostí, demografická křivka. 

Metodika a výpočet: Podíl neuspokojených žádostí o využívání pobytových služeb na celkovém počtu žádostí o 

pobytové služby v zařízeních na území města Děčín v daném roce. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města – Komunitní plán sociálních služeb 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 34 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E5. Zajistit podmínky pro důstojné stáří 

Název indikátoru  

EXISTENCE SAMOSTATNÉHO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM 

REŽIMEM PRO OSOBY S PORUCHOU KOGNITIVNÍCH 

FUNKCÍ 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr Monitorovat 

Správce měřítka Mgr. Kounová Roubíčková 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Indikátor vyjadřuje, zda existuje samostatný dům se zvláštním režimem pro osoby s poruchou 

kognitivních funkcí na území města Děčín. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů. 

Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutno dosažení vzniku samostatného domu se zvláštním 

režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí na území města. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 35 

 

Rozvojové téma SPRM  E. Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM E5. Zajistit podmínky pro důstojné stáří 

Název indikátoru  
KAPACITA DOMOVŮ PRO SENIORY A DOMŮ 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Kounová Roubíčková 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  513 532 

Skutečnost 496   

Popis měřítka: Indikátor sleduje kapacitu domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, jejichž význam 

stoupá se zvyšujícím se podílem seniorů na populaci. Trendem indikátoru je navýšit hodnotu.  

Měřítko ovlivňuje: Současná kapacita domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, rozpočet města, 

počet domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. 

Metodika a výpočet: Celková kapacita všech domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, které 

působí ve městě (veřejné i soukromé). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 36 

 

Rozvojové téma SPRM  F. Atraktivní místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM 
F1. Vytvářet prostředí příznivé rodinám a motivující mladé 

lidi k životu 

Název indikátoru  
POČET DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, 

KTERÉ NEBYLY PŘIJATÉ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  - 0 

Skutečnost 11   

Popis měřítka: Indikátor udává počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaté 

k předškolnímu vzdělávání ve městě. Nedostatek míst v předškolním vzdělávání se projevuje především díky 

nízkému počtu míst pro děti se vzdělávacími potřebami a v posledních letech i vlivem populačního boomu. 

Počet neumístěných dětí se speciálními potřebami by se měl snižovat. 

Měřítko ovlivňuje: Počet a kapacita mateřských škol, počet narozených dětí, zájem o umisťování v MŠ, vládní 

politika. 

Metodika a výpočet:   Indikátor sleduje počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rodiče podali 

přihlášku do MŠ a předškolních zařízení pro děti se zdravotním postižením, ale nebyly přijaty. Indikátor nebere 

v potaz věk dětí ani jejich místo bydliště. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 37 

 

Rozvojové téma SPRM  F. Atraktivní místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM 
F2. Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, 

kultury a sportu 

Název indikátoru  
VÝŠE PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ PRO DOBROVOLNÉ AKTIVITY 

V OBLASTI KULTURY A SPORTU 

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Bc. Lenka Holavová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  4,6 5,1 

Skutečnost 4,1   

Popis měřítka: Město se zavázalo zvyšovat kvalitu a dostupnost volnočasových aktivit, kultury a sportu pro 

místní obyvatele, zejména pro vybrané cílové skupiny (děti, mládež, rodiny, senioři). Využití dotací je jedním 

z možných zdrojů pro dosažení daného cíle.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města – zajištění dofinancování, zajištění administrace projektů, zapojení 

dobrovolnických aktivit do aktivit města. 

Metodika a výpočet: Celkový finanční objem přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury  

a sportu (mimo profesionální aktivity) ze strany města vyjádřený v milionech Kč. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 38 

 

Rozvojové téma SPRM  F. Atraktivní místo pro život 

Rozvojový cíl SPRM 
F2. Zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových aktivit, 

kultury a sportu 

Název indikátoru  
PODÍL AKTIVIT Z KULTURNÍHO PLÁNU ZAHRNUTÝCH V 

AKČNÍM PLÁNU SPRM DĚČÍN 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Bc. Lenka Holavová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  50 100 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Indikátor sleduje plnění Kulturního plánu, který si město stanovilo pro splnění rozvojového cíle 

města. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, možnosti financování kulturních akcí z jiných zdrojů. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých v Akčním plánu SPRM Děčín. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 39 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM 
G1. Modernizovat budovy a vybavení škol k posílení výuky 

zaměřené na technické a přírodovědné vzdělání 

Název indikátoru  
POČET BUDOV ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Milan Tenkrát 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  41 27 

Skutečnost 55   

Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy školských zařízení v majetku města. Indikátor by měl mít 

sestupnou tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet budov školských zařízení v majetku města, které nevyhovují 

požadovaným standardům. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 40 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM 
G1. Modernizovat budovy a vybavení škol k posílení výuky 

zaměřené na technické a přírodovědné vzdělání 

Název indikátoru  
POČET SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN TECHNICKÝCH A 

PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  56 58 

Skutečnost 55   

Popis měřítka: Navýšení počtu specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů je 

prostředkem ke zvýšení kvality vzdělávání a vyšší možnosti absolventů uplatnit se na trhu práce. Město se bude 

podílet na popularizaci vědy a výuky technických a přírodovědných předmětů. Školy budou cíleně 

dovybavovány. Hodnota ukazatele by měla mít vzrůstající tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů. 

Metodika a výpočet: Počet učeben určených pro výuku technických a přírodovědných předmětů ve všech 

školách spadající pod město Děčín.   

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 41 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání 

Název indikátoru  POČET APROBOVANÝCH PEDAGOGŮ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  89 92 

Skutečnost 86   

Popis měřítka: Školy ve městě mají dlouhodobě problémy s dostatečným počtem aprobovaných pedagogů. 

Vyučující by se zaměřovali na vzdělání dětí, které by korelovalo s nabídkou zaměstnání na lokálním trhu práce a 

snížilo by tak míru nezaměstnanosti. Především se jedná o technické a přírodovědné obory podložené dobrou 

jazykovou výbavou.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence dotačních titulů.    

Metodika a výpočet: Počet pedagogů v základních školách s postačující kvalifikací pro výuku cizích jazyků, 

přírodovědných a technických předmětů (matematika, fyzika, chemie).  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 42 

 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání 

Název indikátoru  
PODÍL ŽÁKŮ 9. TŘÍD, KTEŘÍ DOSÁHLI ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ 

NĚMECKÉHO JAZYKA A1 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 60 

Skutečnost -   

Popis měřítka: Díky geografické poloze města blízko hranice s Německem je jedním z cílů města rozvíjet 

jazykové dovednosti žáků škol, především německého jazyka. Díky dobré jazykové vybavenosti mohou snáze 

najít uplatnění na trhu práce. Trend indikátoru by měl být rostoucí. 

Měřítko ovlivňuje: Kvalita vzdělávání a kvalifikovanost pedagogů, zájem ze strany veřejnosti (žáků a jejich 

rodin), rozpočet města. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává podíl žáků 9. tříd základní školy, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého 

jazyka A1.  Úroveň bude zjišťována na školách. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 43 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání 

Název indikátoru  POČET ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 5 

Skutečnost 1,25   

Popis měřítka: Město Děčín bude podporovat vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků 

ohrožených studijním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Nadále bude systematicky 

sledovat možnosti čerpání zdrojů na financování asistentů pedagoga, asistentů sociálních, školních psychologů, 

na financování specifických učebních pomůcek atd., pro snazší začlenění těchto dětí do běžných tříd 

mateřských a základních škol. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, atraktivita pozice, kvalita uchazečů, současný počet školních psychologů, 

vypsané výzvy MŠMT. 

Metodika a výpočet: Počet školních psychologů v základních školách spadajících pod město Děčín.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 44 

 

Rozvojové téma SPRM  G. Vzdělávání pro budoucnost 

Rozvojový cíl SPRM G2. Rozvíjet kvalitní vzdělávání 

Název indikátoru  
POČET SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ 

PEDAGOGA 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Hana Kalfářová  

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Hana Cermonová 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  40 45 

Skutečnost 37   

Popis měřítka: Město Děčín bude podporovat vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků 

ohrožených studijním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání (viz indikátor 43). Cílem je 

zvýšit počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, atraktivita pozice, kvalita uchazečů, současný počet speciálních pedagogů a 

asistentů pedagoga, vypsané výzvy MŠMT. 

Metodika a výpočet: Počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ve školách spadajících pod město Děčín.  

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 45 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H1. Kvalitně spravovat veřejná prostranství a zajistit jejich 

revitalizaci a údržbu 

Název indikátoru  PLOCHA REVITALIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Měrná jednotka Metry čtvereční 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Přemysl Mička 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 16 000 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Na území města je řada veřejných prostranství, jejichž správa a údržba je pro město Děčín 

značně nákladná. Často mají nedostatečné technologické zázemí a chybí jednotná koncepce pro úpravy 

veřejných prostor. Důvodem špatného stavu je především nedostatek financí. Město chce dobudovat drobnou 

infrastrukturu, obnovit městskou zeleň a kvalitně ji spravovat. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, existence možnosti dotačních titulů, rozloha veřejných prostranství. 

Metodika a výpočet: Celková výměra plochy veřejných prostranství, na kterých budou prováděny revitalizační 

práce v průběhu sledovaného období. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 46 

 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H1. Kvalitně spravovat veřejná prostranství a zajistit jejich 

revitalizaci a údržbu 

Název indikátoru  PLOCHA OBNOVENÉ MĚSTSKÉ ZELENĚ  

Měrná jednotka Metry čtvereční 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Zdeňka Švirlochová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2018 2020 

Plán  9 125 252 393 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  V rámci revitalizace veřejných prostranství ve městě je třeba obnovit i plochy městské zeleně. 

Součástí je aktualizace inventáře dřevin. 

Měřítko ovlivňuje:  Rozpočet města, plocha městské zeleně, příprava projektové dokumentace, dostupnost 

dotací. 

Metodika a výpočet:  Celková plocha městské zeleně, která prošla revitalizací. Revitalizací je myšlena celková 

obnova plochy (např. obnova stávajícího inventáře dřevin, travních ploch). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 47 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H2. Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní 

objekty občanské vybavenosti v majetku města 

Název indikátoru  
PODÍL BUDOV, KTERÉ MAJÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ  

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Pavel Prach 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  25 40 

Skutečnost 1,5   

Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy v majetku města, neboť nevyhovují požadovaným 

standardům, z toho důvodu je nutné znát technický stav těchto budov. Indikátor by měl mít vzestupnou 

tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města. 

Metodika a výpočet: Indikátor je vypočten jako poměr  počtu budov v majetku města, které mají stavebně 

technické posouzení ku celkovému počtu budov - jedná se pouze o budovy sociálních služeb, občanské 

vybavenosti a bytové domy. Nejedná se o objekty školských zařízení. 

Stavebně technické posouzení je v současné době k dispozici u objektů Společenský dům Střelnice, Pastýřská 

stěna, Zimní stadion. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 48 

 
 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H2. Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní 

objekty občanské vybavenosti v majetku města 

Název indikátoru  POČET VEŘEJNÝCH BUDOV V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Pavel Prach 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 8 (6) 

Skutečnost 14 (8)   

Popis měřítka: Cílem města je modernizovat budovy v majetku města, které jsou určené pro poskytování 

sociálních a dalších služeb. Indikátor by měl mít sestupnou tendenci. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet budov v majetku města, které nevyhovují požadovaným 

standardům, vyjma objektů školských zařízení. Jedná se o budovy: sociálních služeb, občanské vybavenosti a 

bytové domy. Jedná se o tyto objekty: Dvořákova 20 a 22; Drážďanská 32; Krokova 15; Spojenců 209; U trati 16; 

Jindřichova 337; Vilsnická 65; Zimní stadion;  hotel Maxičky; SD Střelnice; Přímá 397 a 398; Lidická 21. 

Hodnota v závorce je počet dosud nevyužitých budov – Litoměřická 13; Fügnerova 411; 17. listopadu 445; Pod 

Svahem 6,7 a 47; Klicperova 219, Březiny 151). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 49 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM H3. Rozvíjet inovace a moderní technologie 

Název indikátoru  POČET PUBLIKOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ  

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  5 10 

Skutečnost 0   

Popis měřítka: Potenciál města v oblasti technologické je obrovský, proto je nutné ho nadále podporovat. 

Klíčem je podpora komunikace mezi místními podnikateli a dalšími lokálními subjekty, kteří by si předávali 

příklady dobré praxe.  

Měřítko ovlivňuje: Zájem o publikování, technologický vývoj, funkčnost portálu, aktivita ze strany města. 

Metodika a výpočet:  Indikátor sleduje počet technologických inovací publikovaných na stránkách 
www.inovace.mmdecin.cz. Technologickou inovací jsou podle OECD výrobkové a technologické inovace 
sestávající ze zavedení nových výrobků a technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a 
používaných technologií. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města, OHK 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 50 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM H3. Rozvíjet inovace a moderní technologie 

Název indikátoru  
POČET VYBUDOVANÝCH KONCOVÝCH BODŮ 

PŘIPOJENÝCH DO VLASTNÍ METROPOLITNÍ SÍTĚ 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 100 

Skutečnost 1   

Popis měřítka:  Pro podporu vzniku podnikatelského inkubátoru zaměřeného na moderní technologie je třeba 

ve městě zlevnit a zkvalitnit připojení firem i obyvatel k internetu. Toho lze dosáhnout vybudováním 

metropolitní sítě, tzn. kabelového internetového propojení města. Indikátor vyjadřuje celkový počet koncových 

bodů připojených do metropolitní sítě. Koncovými body jsou například jednotlivé budovy příspěvkových 

organizací nebo kamery kamerového systému. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, dotační tituly, majetkoprávní vztahy.    

Metodika a výpočet: Pro splnění indikátoru je nutné vybudovat metropolitní síť, tj. kabelové internetové 

propojení města.   

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 51 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM H4. Modernizovat a dostavět kanalizační a vodovodní síť 

Název indikátoru  
POČET ODKANALIZOVANÝCH EKVIVALENTNÍCH 

OBYVATEL 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Lenka Taušnerová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Valdemar Grešík 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 43 932   

Popis měřítka: Stávající kanalizační a vodovodní síť neodpovídá stávajícím nárokům města a zákonným 

požadavkům. Odkanalizování není v souladu se současnými právními předpisy. Některé okrajové části města 

dosud nejsou dořešeny a již řadu let čekají na vybudování hlavních kanalizačních či vodovodních řadů.  

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, dotace. 

Metodika a výpočet:  Indikátor vyjadřuje počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel města. Ekvivalentní 

obyvatel je uměle zavedená jednotka, představuje zpravidla jednu osobu (producenta znečištění). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 52 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a 

parkoviště 

Název indikátoru  POČET MOSTŮ V HAVARIJNÍM STAVU 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Petr Michajličenko 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  25 10 

Skutečnost 30   

Popis měřítka:  V rámci zlepšení veřejné infrastruktury města je třeba se zaměřit na stav opěrných zdí, mostů a 

mostků, které jsou v nevyhovujícím stavu. Indikátor sleduje kvalitu stavu mostů, která se bude monitorovat a 

měla by se zlepšovat.    

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, současná kvalita mostů, intenzita dopravy. 

Metodika a výpočet: Kvalita stavu mostů bude posuzována formou mostní prohlídky a expertním hodnocením, 

které z ní vzejde. Indikátor udává počet mostních objektů, které jsou havarijním stavu. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 53 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a 

parkoviště 

Název indikátoru  POČET KM SILNIC V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU 

Měrná jednotka Km 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Petr Michajličenko 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  50 30 

Skutečnost 65,5   

Popis měřítka: Správa a údržba komunikací a chodníků je ve většině případů zaměřena na udržení 

provozuschopného stavu, chybí zdroje na kvalitní a dlouhodobě garantované opravy silnic a chodníků. Město 

bude postupně řešit dopravní situaci ve svých místních částech z pohledu bezpečnosti, průjezdnosti a 

především parkování. Všechny tyto akce by měly být realizované na základě plánu.. Indikátor by měl mít 

snižující trend. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, současný stav silnic, intenzita dopravy. 

Metodika a výpočet: Indikátor představuje počet kilometrů silnic, které jsou v nevyhovujícím stavu na území 

města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem údržby a 

souvisejícími technickými normami. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 54 

 

Rozvojové téma SPRM  H. Obnova a správa veřejné infrastruktury města 

Rozvojový cíl SPRM 
H5. Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a 

parkoviště 

Název indikátoru  POČET KM CHODNÍKŮ V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU 

Měrná jednotka Km 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Petr Michajličenko 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jiří Anděl, CSc. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  23 18 

Skutečnost 28,5   

Popis měřítka: Stav chodníků je podobně jako silnic ve městě nevyhovující (viz indikátor 53). Město se zavázalo 

k jeho zlepšení. Trend indikátoru by měl být snižující. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, současný stav chodníků. 

Metodika a výpočet: Indikátor představuje počet kilometrů chodníků, které jsou v nevyhovujícím stavu na 

území města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem 

údržby a souvisejícími technickými normami. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 55 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  
SPOKOJENOST OBČANŮ S ČINNOSTÍ MĚSTA A 

MAGISTRÁTU 

Měrná jednotka Hodnota 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Mgr. Romana Silvarová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - 2 

Skutečnost -5   

Popis měřítka: Ve městě Děčín funguje systém elektronických a mapových služeb a informování veřejnosti 

různými kanály. Propojení jednotlivých systémů správních agend zajišťovaných státem je zatím nedostačující. 

Město chce tyto agendy modernizovat, tak aby mohlo efektivně reagovat na reálné potřeby občanů.    

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, nároky obyvatel. 

Metodika a výpočet: Spokojenost občanů bude zjišťována formou dotazníkového šetření, které připraví 

magistrát ve spolupráci s odbornou tazatelskou firmou. Respondenty budou občané města Děčín. Šetření bude 

probíhat 1 x za rok. Hodnoceno na škále 1 (největší spokojenost) až 5 (nejmenší spokojenost). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 

  

                                                           

5 Dosud nebyla spokojenost občanů s činností města a magistrátu zjišťována.  
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KARTA INDIKÁTORU 56 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  ČEKACÍ DOBA ODBAVENÍ U VYBRANÝCH AGEND 

Měrná jednotka Min. 

Optimální směr ↔ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jaromír Zajíček  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  14 14 

Skutečnost 14   

Popis měřítka: Využitím elektronických řešení a propojením agend by mělo dojít k ulehčení administrativní 

zátěže a zkrácení času na odbavení občanů. Indikátor by měl mít konstantní hodnotu. 

Měřítko ovlivňuje:  Rychlost pracovníků agendy, legislativní změny. 

Metodika a výpočet:  Aritmetický průměr doby potřebné k vyřízení požadavku občana (počítáno od přihlášení 

se do systému po vyřízení požadavku). Měřeno u všech agend, které město provádí prostřednictvím 

elektronické komunikace (bez ohledu na počet agend). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 57 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  POMĚR ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ KU FYZICKÝM 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jaromír Zajíček 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  5 10 

Skutečnost 0,01   

Popis měřítka: Indikátor ukazuje poměr elektronických podání ku podáním fyzickým. Cílem města je navýšit 

podíl elektronicky podaných zpráv, které zefektivňují proces odbavení a jsou administrativně méně náročné.     

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, přehlednost a propojení elektronických portálů, technická gramotnost 

obyvatel, propagace elektronické formy.   

Metodika a výpočet:  Indikátor je vypočten jako poměr podání zadaných prostřednictvím elektronických 

portálů ku fyzickým. Podání jsou zaznamenávána ve všech agendách, které město obstarává fyzickou cestou i 

elektronicky. Celková hodnota indikátoru je jen přibližný odhad. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 58 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu 

Název indikátoru  SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ 

Měrná jednotka Známka 

Optimální směr ↓ 

Správce měřítka Mgr. Radek Michálek 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jaromír Zajíček 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2,1 2 

Skutečnost 2,18   

Popis měřítka: Zaměstnanci veřejné správy nejsou dostatečně motivováni pro výkon své činnosti, což pramení 

zejména z nedostatku financí. Současně jsou zahlceni vnitřními předpisy a neefektivně nakládají s časem. Je 

třeba zvýšit jejich motivaci a spokojenost s pracovním prostředím. 

Měřítko ovlivňuje: Investice do budovy a interiéru úřadu, kvalita lidských zdrojů, pracovní a organizační řád. 

Metodika a výpočet: Indikátor je zjišťován dotazníkovým šetřením dle metodiky externí hodnotitelské firmy. 

Hodnoceno formou školního známkování (1 = největší spokojenost, 5 = nejmenší spokojenost). Výsledná 

hodnota je průměr. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města - vyplněné dotazníky zaměstnanců  

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 59 – NÁVRH NA VYŘAZENÍ 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu 

Název indikátoru  OBJEM PROSTŘEDKŮ NA ODMĚNY 

Měrná jednotka Tis. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Mgr. Radek Michálek 

Garant za naplnění měřítka a cíle Mgr. Marie Blažková 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  7 500 10 700 

Skutečnost 5 580   

Popis měřítka: Výše odměn je jedna z možností, jak motivovat zaměstnance k efektivnímu plnění pracovní 

náplně. Tím chce město docílit zkvalitnění poskytovaných služeb ze strany města svým občanům. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města.  

Metodika a výpočet:  Indikátor udává celkovou výši prostředků, které jsou vydané na odměny zaměstnancům 

magistrátu města v aktuálním roce. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 60 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM I2. Personálně rozvíjet a zkvalitňovat veřejnou správu 

Název indikátoru  
FUNKČNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ A 

DOKUMENTŮ 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Jaromír Zajíček 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne   

Popis měřítka: Indikátor sleduje funkčnost systému v oblasti zabezpečení dokumentů. Jedná se především o 

dlouhodobé uchování dokumentů, realizaci opatření pro bezpečnost informací a ochranu osobních údajů. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města. 

Metodika a výpočet: Splněním indikátoru je vytvoření funkčního systému zabezpečení informací a dokumentů 

(splnění standardu nebo certifikace ISO27000). 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka:  1 x za rok 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 02

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 55.176,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na 
částku 5.518,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.04.2018 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
18 07 35 02 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, trvale bytem ****** 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******,******I ve výši 55.176,00 
Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 5.518,00 Kč. 

Cena: 55 176,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o částečném prominutí pohledávky



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: 3.683,00 Kč
Náklady soudního řízení: 5.250 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 55.176,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 11/2004.

Nedoplatek byl od r. 2006 vymáhán exekutorem, v 11/2015 byla exekuce zastavena z důvodu nenalezení 
postižitelného majetku dlužníka. Po skončení exekučního řízení v 02/2018 dlužník uhradil nedoplatek jistiny a 
nákladů soudního řízení v celkové výši 8.933,00 Kč. 

Dlužník požádal o prominutí (resp. snížení) příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění 
žádosti - viz příloha).

OE požádal o provedení místního šetření a vyjádření k žádosti OSV. S ohledem na to, že záznam OSV ze 
sociálního šetření dne 16.03.2018 obsahuje citlivé osobní údaje a údaje o zdravotním stavu nezletilého dítěte, 
které má dlužník v pěstounské péči, není přílohou tohoto materiálu. 

Vzhledem k tomu, že ze stanoviska OSV nevyplynula sociální nouze dlužníka, doporučuje OE postup jako v 
ostatních obdobných případech, a to prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z 
částky 55.176,00 Kč na částku 5.518,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou 
sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku.

Vyjádření:

Příloha: priloha_zadost.pdf Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 16.4.2018 09:25 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:21 podepsáno



Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 03

Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem ****** ******, ****** za poplatek z prodlení, 
vzniklý při placení nájemného za byt v ul.******, ****** ve výši 1.129.148,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na 
částku 112.915,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.04.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
18 07 35 03 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, trvale bytem ****** 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 
1.129.148,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 112.915,00 Kč. 

Cena: 1 129 148,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o částečném prominutí pohledávky



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): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, trvale bytem ****** ******, ******
Jistina celkem: 80.354,00 Kč
Náklady soudního řízení: 18.974,20 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 1.129.148,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 07/2001.

Nedoplatek je od r. 2011 vymáhán exekutorem, k datu podání žádosti byla v exekučním řízení vymožena v 
plné výši jistina (80.354 Kč), náklady soudního řízení (18.974,20 Kč) a na poplatku z prodlení bylo uhrazeno 
105.776 Kč.

Dlužník požádal o prominutí (resp. snížení) příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění 
žádosti - viz příloha).

OE doporučuje prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 1.129.148,00 Kč na 
částku 112.915,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou 
nařízením vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku a dále na skutečnost, že k vysokému nárůstu 
poplatku z prodlení došlo i v důsledku zahájení vymáhání nedoplatku bývalým správcem až těsně před 
uplynutím desetileté lhůty pro promlčení nedoplatku dle platebního rozkazu (právní moc platebního rozkazu 
07/2001, návrh na zahájení exekuce 05/2011).

Vyjádření:

Příloha: priloha_zadost.pdf Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 16.4.2018 09:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:20 podepsáno



Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 04

Název:
Zápis č.3/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.3.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.3.2018 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 3/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.3.2018

Vyjádření:

Příloha: zapis_FV_ZM_3_2018 
(2).pdf Komentář:          

Příloha: zapis_FV_ZM_3_2018_an
onym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 16.4.2018 09:13 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:19 podepsáno











Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 05-07

Název:
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022 - opakovaná 
volba

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 18 04 03 05

Zastupitelstvo města
zvolilo

paní Vlastu Nešněrovou, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 
2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 04 03 06

Zastupitelstvo města
zvolilo

pana Františka Vaška, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Návrh usnesení:

ZM 18 04 03 07

Zastupitelstvo města
zvolilo

pana Miroslava Švarce, ****** do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.04.2018 návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na 
volební období 2018-2022 a doporučuje zastupitelstvu města zvolit navrhované kandidáty do funkce 
přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zvolit navrhované kandidáty



Důvodová zpráva:
Návrh je podán s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o soudech“).
Jmenovaní vykonávali funkci přísedícího již v minulém období, kdy volební období končí 29.05.2018 a projevili 
zájem o pokračování v této funkci po další volební období. Návrh je podán v souladu s § 64 odst. 3 zákona o 
soudech po projednání a doporučení členů zastupitelstva:
Ing. Vladislava Rašky - Vlasta Nešněrová
MUDr. Jiřího Zemana - František Vašek
MUDr. Ladislava Trněného - Miroslav Švarc
a se souhlasem předsedkyně Okresního soudu v Děčíně.

Vyjádření:

Příloha: Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Vladimíra Holečková OSC 18.4.2018 15:01 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 18.4.2018 15:08 podepsáno

typ zobrazení anonymně



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 08

Název:
Novelizace Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu 
podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh změn Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové 
dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín a

schvaluje

novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu 
podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh změn Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 
v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín a svým usnesením č. 
RM 18 07 36 01 doporučila zastupitelstvu města schválit novelizované Zásady postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 
statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.

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

Důvodová zpráva:
Dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 02 schválilo ZM Zásady postupu statutárního města Děčín při 
poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města 
Děčín.
Změna těchto zásad je navrhována z důvodu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), z důvodu rozšíření okruhu možných žadatelů o dotaci a na základě 
zkušeností s administrací dotací.
Změny v textu změnové verze dokumentu jsou vyznačeny přeškrtnutým a červeným písmem.

Vyjádření:

Příloha: Zasady_ISkRD_zmenova 
verze.pdf Komentář:          



Příloha: Zasady_ISkRD_final.pdf Komentář:          

Příloha: Zasady_ISkRD_zmenova 
verze.pdf Komentář:          

Příloha: Zasady_ISkRD_final.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.4.2018 16:33 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.4.2018 08:39 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové 
dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 

statutárního města Děčín 

Článek I 

1. V souladu se strategickým plánem, územním plánem a koncepcí bytové politiky je v zájmu 
statutárního města Děčín (dále jen „město“) aktivně podporovat výstavbu rodinných domů na 
území města v zájmu stabilizace resp. navýšení počtu obyvatel města. 

2. Účelem těchto Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 
v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na jeho území (dále jen „Zásady“) je 
upravit podmínky, za nichž mohou žadatelé požádat město o poskytnutí níže uvedené účelové 
dotace. Přidělení účelové dotace je dle těchto zásad podmíněno jednak splněním podmínek 
stanovených těmito zásadami a dále pak schválením žádosti o poskytnutí dotace 
zastupitelstvem příslušným orgánem města s tím, že zastupitelstvo tento orgán města není 
povinno povinen schválit poskytnutí dotace a vyhrazuje si právo žádost o dotaci neschválit i 
v případě, že žadatel splní veškeré podmínky stanovené těmito zásadami a na základě splnění 
podmínek stanovených v těchto zásadách tak nevzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace.  

3. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na příslušný kalendářní 
rok na podporu těmito Zásadami stanoveného účelu se předpokládá ve výši 5 mil. Kč. 

 
Článek II 

Základní pojmy 
 
Vymezení pojmů pro účely těchto zásad 
a) Rodinný dům (dále jen „RD“) – stavba určená pro bydlení, ve kterém více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; 
RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví,  

b) Technická infrastruktura (dále jen „TI“) – jedná se zejména o přípojky vody, plynu, kanalizace, 
vedené od napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD; za součást TI 
je pro účely těchto zásad považována i komunikace – stavba pozemní komunikace zajišťující 
přístup k RD povolená stavebním úřadem a veřejné osvětlení (dále jen VO), 

c) Stavebník - vlastník pozemku nebo jiná fyzická osoba mající jiný právní vztah k pozemku, 
určenému územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro zástavbu RD, který je investorem TI a 
má trvalé bydliště v Děčíně, 

d) Skutečně vynaložené náklady (dále jen „SVN“) – jsou takové náklady, které jsou přímo a 
výhradně spojeny s výstavbou TI splňujících podmínky těchto Zásad. Náklady musí být řádně 
doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka/stavebníků a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). 
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu 
na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené se 
stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem.   

  
 



Článek III 
Účelová dotace 

1. Účelová dotace může být poskytnuta na základě žádosti podané stavebníkem. Žádosti je 
možno podávat průběžně v kalendářním roce po získání podkladů nezbytných pro předložení 
této žádosti. 

2. Účelová dotace může být poskytnuta až do výše 50 000 Kč na jednu budovanou TI, maximálně 
však do výše SVN nebo podílu stavebníka na celkových SVN (podíl v závislosti na počtu 
stavebníků) každé budované TI. Celková výše účelové dotace může dosáhnout maximálně 
částky 250 000 Kč ve vztahu k jednomu RD a jednomu stavebníkovi. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle bodu 2 tohoto článku podléhá schválení zastupitelstva příslušného orgánu města. 

4. Dotace schválená zastupitelstvem příslušným orgánem města bude poskytnuta na základě 
uzavřené Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouva“). Účelová dotace bude 
vyplacena v termínu do 90 dnů po předložení kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním 
stavby RD dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí nebo po předložení 
kolaudačního souhlasu na komunikaci a VO. Tyto podklady musí být vydány nejdéle do pěti let 
po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD (netýká 
se komunikací a VO). V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 
31.01. následujícího kalendářního roku. 

5. Účelová dotace na TI (s výjimkou komunikací a veřejného osvětlení) bude poskytnuta i 
žadatelům, kteří disponovali pravomocným stavebním povolením, souhlasem s ohlášením 
stavby, pravomocným územním rozhodnutím nebo územním souhlasem stavebního úřadu na 
RD před účinností těchto Zásad, nejdříve však dne 01.01.2017. I pro tyto žadatele platí 
podmínky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku. 

6. Účelová dotace na TI – komunikaci a veřejné osvětlení bude poskytnuta i žadatelům, kteří 
disponovali pravomocným stavebním povolením, souhlasem s ohlášením stavby, pravomocným 
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem stavebního úřadu na účelovou komunikaci a 
VO k RD před účinností těchto Zásad, nejdříve však dne 01.01.2011 a do doby účinnosti těchto 
Zásad nebyl tento druh TI vybudován. I pro tyto žadatele platí podmínky uvedené v předchozích 
odstavcích tohoto článku. 

7. Účelová dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě a pouze pro výstavbu TI k jednomu 
RD a je spojena s konkrétním pozemkem určeným k výstavbě právě tohoto RD dle povolení 
stavebního úřadu. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde 
v průběhu výstavby RD ke změně vlastnictví pozemku, popř. rozestavěné stavby RD, přechází 
nárok na poskytnutí účelové dotace na nového stavebníka.  

 
Článek IV 

Evidence a postup vyřizování žádostí 

1. Evidenci a vyřizování žádostí o poskytnutí účelové dotace dle těchto Zásad zajišťuje odbor 
ekonomický Magistrátu města Děčín (dále jen „OE“). 

2. Žádosti musí být podávány pouze na zvláštním formuláři označeném „Žádost o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu TI“, který je přílohou č. 1 těchto Zásad. 

3. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín a musí 
obsahovat: 

- identifikační data žadatele (příjmení, jméno, datum narození, adresa bydliště žadatele o 



dotaci, v případě manželů pak příjmení a jména obou manželů); číslo účtu, na který má být 
dotace městem poukázána, 

- specifikaci TI, na které bude požadována účelová dotace, 

- stavební povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, souhlas s ohlášením, 
územní souhlas stavebního úřadu nebo pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu TI, a 
to výhradně za část, která je považována za TI dle těchto Zásad, 

- úplný výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy na pozemek, který 
bude zastavěn objektem RD se zakreslením budovaných TI, popřípadě situace 
z dokumentace stavby., 

- v případě žadatele dle čl. III odst. 5 těchto Zásad kolaudační souhlas nebo souhlas 
s užíváním stavby. 

4. Žadatel bude OE písemně informován v termínu do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti o 
poskytnutí dotace o přijetí této žádosti, případně požádán o její doplnění. Žadatel musí 
žádost doplnit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k doplnění. 

5. Pokud nebude žádost ve stanoveném termínu doplněna, bude považována za neúplnou, 
nebude odborem vyřizována a bude vrácena zpět žadateli. 

 
6. K zajištění řádného posouzení žádostí o dotaci a realizace těchto Zásad postoupí OE do 15 

pracovních dnů ode dne přijetí žádosti tuto k vyjádření příslušným odborům magistrátu, tj. 
odboru místního hospodářství, odboru komunikací a dopravy, odboru rozvoje a odboru 
stavební úřad a vyžádá si jejich stanoviska. 

 
7. Vedoucí odborů dle bodu 6. zajistí vypracování stanoviska odboru do 15 dnů ode dne přijetí 

žádosti od OE, a to zejména z pohledu dotčení majetku města, případného řešení 
komunikace, technických parametrů apod. Odbor rozvoje dále vydá stanovisko a posoudí 
předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace a fakturace i následně 
před vyplacením dotace žadateli. 

 
8. OE žádosti předloží k rozhodnutí orgánům příslušnému orgánu města nejpozději do 90 dní 

ode dne obdržení veškerých stanovisek. 
 

9. V případě, že žadatel bude mít v evidenci města vedeny nevyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Děčín, nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace do doby vyrovnání závazků. 

10. Žádosti budou do jednání orgánů města předkládány průběžně. Na dotaci není právní 
nárok. 

11. Po rozhodnutí zastupitelstva příslušného orgánu města o poskytnutí účelové dotace a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude se žadatelem/žadateli uzavřena 
smlouva. 

12. Finanční prostředky budou poukázány na účet žadatele na základě žádosti o výplatu 
účelové dotace dle přílohy 2 těchto Zásad, ve které budou uvedeny skutečně vybudované 
TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle čl. III bod 4. a doklady prokazují 
výši SVN dle čl. II písm. d). 

13. Žádost o vyplacení účelové dotace musí dále obsahovat: 
- Doklad o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí (v případě účelové dotace na TI 

s výjimkou komunikace a VO). 



- Kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby (v případě účelové dotace na 
komunikaci a VO).  

 

Článek V 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto novelizované Zásady doplňují a mění Zásady schválené zastupitelstvem města dne 
21.09.2017, byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 07 06 02 ZM 18 xx xx xx 
dne 26.04.2018 a nabývají účinnosti dne 27.04.2018. ze dne 21.09.2017 a nabývají účinnosti 
dnem 22.09.2017. 

2. Žádosti se budou přijímat počínaje 30. dnem ode dne zveřejnění těchto Zásad, které Tyto 
zásady budou po dobu jejich platnosti zveřejněny na webových stránkách města v sekci 
Dokumenty – Předpisy – Pravidla a zásady a žádosti budou přijímány po celou dobu jejich 
platnosti. 

Mgr. Marie Blažková  v.r. 
primátorka 

Mgr. Hana Cermonová  v.r. 
1. náměstkyně primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory 
výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín 

 

Statutární město Děčín      
se sídlem:  
Magistrát města Děčín  
odbor ekonomický  
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 

Tel. č.     ……………………………………. 
Bankovní spojení pro poskytnutí dotace:  č. ú. …..............................  
Název peněžního ústavu …........................................ 

 
Děčín dne……………………… 

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury 

Identifikace pozemku pro stavbu RD: 
p.p.č. ....................... katastrální území ......................................... 

majetkoprávní vztah k pozemku 1) 

– vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 1 měsíc) 

– jiný právní vztah k pozemku (doložen např. ověřenou kopií nájemní smlouvy, smlouvy o právu 
provedení stavby aj.) 
 
Pro výstavbu RD na výše uvedeném pozemku bude budována tato technická infrastruktura: 
 
         Předpokládané náklady/SVN* 

vodovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN*..................,- Kč 
plynovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN*..................,- Kč 
kanalizace ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN*..................,- Kč 
komunikace   ......... m2  na  p.p.č ............... k.ú. ............................. SVN*..................,- Kč  
veřejné osvětlení      ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN*..................,- Kč 

 
CELKEM   … ks sítí technické infrastruktury     SVN*..................,- Kč 
 
Předpokládáná maximální výše požadované dotace    ……………… Kč 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji, že: 

• že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného 
projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a 
zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly 
uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání 
orgánů města a dále v smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané 
věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena 
v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů 
nestanovuji jakékoli další podmínky; 

• že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se 
zásadami nazvanými Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování 
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 
statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám. 

 

....................................................................................... 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
Přílohy: 
1. Úúplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky. 

2. Ssnímek z katastrální mapy. 

3. Sstavební povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, souhlas s ohlášením resp. 
územní souhlas stavebního úřadu na výstavbu RD a TI (platí pro TI kromě komunikace a VO). 

4. kolaudační souhlas s vyznačenou doložkou právní moci, resp. písemný souhlas stavebního 
úřadu s užíváním stavby, příp. prohlášení stavebního úřadu (platí pro žadatele dle čl. III odst. 5 
Zásad) Pravomocné stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby, pravomocné územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního úřadu (platí pro účelovou komunikaci a VO k RD). 

 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
 
1) -  nehodící se škrtněte 
 

SVN* – skutečně vynaložené náklady – vyplní žadatel v případě již dokončených TI 



Příloha č. 2  Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory 
výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín 

 

Statutární město Děčín      
se sídlem:  
Magistrát města Děčín  
odbor ekonomický  
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 

Tel. č.     ……………………………………. 
Bankovní spojení pro poskytnutí dotace:  č.ú. …..............................  
Název peněžního ústavu …........................................ 

 
Děčín dne……………………… 

 

Žádost o vyplacení účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury 

Identifikace pozemku pro stavbu RD: 
p.p.č. ....................... katastrální území ......................................... 
 
 
Specifikace vybudované technická infrastruktury: 
  
vodovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
plynovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
kanalizace ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
komunikace   .........  m2  na  p.p.č ............... k.ú. ............................. SVN..................,- Kč  

veřejné osvětlení      ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč
   

 
CELKEM   … ks sítí technické infrastruktury                                      SVN..................,- Kč 
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji, že: 

• jsem splnil/a veškeré podmínky stanovené Zásadami postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín; 

• údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné 
nezamlčel/a. Jsem si vědom/a, že nepravdivost tohoto čestného prohlášení může mít 
za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů včetně postihu 
v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu. 

 

 

 

....................................................................................... 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
Přílohy: 
1. Doklad o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí (platí pro TI kromě komunikace a VO). 

2. Kolaudační souhlas (platí pro komunikace a VO). 

3. SVN (faktury, výpisy z účtů, příjmové doklady na jméno). 

 
 
 

Vysvětlivky: 
SVN – skutečně vynaložené náklady, specifikované v čl. II písm. d) Zásad  



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové 
dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 

statutárního města Děčín 

Článek I 

1. V souladu se strategickým plánem, územním plánem a koncepcí bytové politiky je v zájmu 
statutárního města Děčín (dále jen „město“) aktivně podporovat výstavbu rodinných domů na 
území města v zájmu stabilizace resp. navýšení počtu obyvatel města. 

2. Účelem těchto Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 
v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na jeho území (dále jen „Zásady“) je 
upravit podmínky, za nichž mohou žadatelé požádat město o poskytnutí níže uvedené účelové 
dotace. Přidělení účelové dotace je dle těchto zásad podmíněno jednak splněním podmínek 
stanovených těmito zásadami a dále pak schválením žádosti o poskytnutí dotace příslušným 
orgánem města s tím, že tento orgán města není povinen schválit poskytnutí dotace a 
vyhrazuje si právo žádost o dotaci neschválit i v případě, že žadatel splní veškeré podmínky 
stanovené těmito zásadami a na základě splnění podmínek stanovených v těchto zásadách 
tak nevzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace.  

3. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na příslušný kalendářní 
rok na podporu těmito Zásadami stanoveného účelu se předpokládá ve výši 5 mil. Kč. 

 
Článek II 

Základní pojmy 
 
Vymezení pojmů pro účely těchto zásad 
a) Rodinný dům (dále jen „RD“) – stavba určená pro bydlení, ve kterém více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; 
RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví,  

b) Technická infrastruktura (dále jen „TI“) – jedná se zejména o přípojky vody, plynu, kanalizace, 
vedené od napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD; za součást TI 
je pro účely těchto zásad považována i komunikace – stavba pozemní komunikace zajišťující 
přístup k RD povolená stavebním úřadem a veřejné osvětlení (dále jen VO), 

c) Stavebník - vlastník pozemku nebo jiná fyzická osoba mající jiný právní vztah k pozemku, 
určenému územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro zástavbu RD, který je investorem TI a 
má trvalé bydliště v Děčíně, 

d) Skutečně vynaložené náklady (dále jen „SVN“) – jsou takové náklady, které jsou přímo a 
výhradně spojeny s výstavbou TI splňujících podmínky těchto Zásad. Náklady musí být řádně 
doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka/stavebníků a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). 
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu 
na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené se 
stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem.   

  
 



Článek III 
Účelová dotace 

1. Účelová dotace může být poskytnuta na základě žádosti podané stavebníkem. Žádosti je 
možno podávat průběžně v kalendářním roce po získání podkladů nezbytných pro předložení 
této žádosti. 

2. Účelová dotace může být poskytnuta až do výše 50 000 Kč na jednu budovanou TI, maximálně 
však do výše SVN nebo podílu stavebníka na celkových SVN (podíl v závislosti na počtu 
stavebníků) každé budované TI. Celková výše účelové dotace může dosáhnout maximálně 
částky 250 000 Kč ve vztahu k jednomu RD a jednomu stavebníkovi. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle bodu 2 tohoto článku podléhá schválení příslušného orgánu města. 

4. Dotace schválená příslušným orgánem města bude poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouva“). Účelová dotace bude vyplacena v termínu do 
90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí nebo po předložení 
kolaudačního souhlasu na komunikaci a VO. Tyto podklady musí být vydány nejdéle do pěti let 
po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD (netýká 
se komunikací a VO). V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 
31.01. následujícího kalendářního roku. 

5. Účelová dotace na TI (s výjimkou komunikací a veřejného osvětlení) bude poskytnuta i 
žadatelům, kteří disponovali pravomocným stavebním povolením, souhlasem s ohlášením 
stavby, pravomocným územním rozhodnutím nebo územním souhlasem stavebního úřadu na 
RD před účinností těchto Zásad, nejdříve však dne 01.01.2017. I pro tyto žadatele platí 
podmínky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku. 

6. Účelová dotace na TI – komunikaci a veřejné osvětlení bude poskytnuta i žadatelům, kteří 
disponovali pravomocným stavebním povolením, souhlasem s ohlášením stavby, pravomocným 
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem stavebního úřadu na účelovou komunikaci a 
VO k RD před účinností těchto Zásad, nejdříve však dne 01.01.2011 a do doby účinnosti těchto 
Zásad nebyl tento druh TI vybudován. I pro tyto žadatele platí podmínky uvedené v předchozích 
odstavcích tohoto článku. 

7. Účelová dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě a pouze pro výstavbu TI k jednomu 
RD a je spojena s konkrétním pozemkem určeným k výstavbě právě tohoto RD dle povolení 
stavebního úřadu. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde 
v průběhu výstavby RD ke změně vlastnictví pozemku, popř. rozestavěné stavby RD, přechází 
nárok na poskytnutí účelové dotace na nového stavebníka.  

 
Článek IV 

Evidence a postup vyřizování žádostí 

1. Evidenci a vyřizování žádostí o poskytnutí účelové dotace dle těchto Zásad zajišťuje odbor 
ekonomický Magistrátu města Děčín (dále jen „OE“). 

2. Žádosti musí být podávány pouze na zvláštním formuláři označeném „Žádost o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu TI“, který je přílohou č. 1 těchto Zásad. 

3. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín a musí 
obsahovat: 

- identifikační data žadatele (příjmení, jméno, datum narození, adresa bydliště žadatele o 
dotaci, v případě manželů pak příjmení a jména obou manželů); číslo účtu, na který má být 



dotace městem poukázána, 

- specifikaci TI, na které bude požadována účelová dotace, 

- stavební povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, souhlas s ohlášením, 
územní souhlas stavebního úřadu nebo pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu TI, a 
to výhradně za část, která je považována za TI dle těchto Zásad, 

- úplný výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy na pozemek, který 
bude zastavěn objektem RD se zakreslením budovaných TI, popřípadě situace 
z dokumentace stavby., 

4. Žadatel bude OE písemně informován v termínu do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti o 
poskytnutí dotace o přijetí této žádosti, případně požádán o její doplnění. Žadatel musí 
žádost doplnit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k doplnění. 

5. Pokud nebude žádost ve stanoveném termínu doplněna, bude považována za neúplnou, 
nebude odborem vyřizována a bude vrácena zpět žadateli. 

 
6. K zajištění řádného posouzení žádostí o dotaci a realizace těchto Zásad postoupí OE do 15 

pracovních dnů ode dne přijetí žádosti tuto k vyjádření příslušným odborům magistrátu, tj. 
odboru místního hospodářství, odboru komunikací a dopravy, odboru rozvoje a odboru 
stavební úřad a vyžádá si jejich stanoviska. 

 
7. Vedoucí odborů dle bodu 6. zajistí vypracování stanoviska odboru do 15 dnů ode dne přijetí 

žádosti od OE, a to zejména z pohledu dotčení majetku města, případného řešení 
komunikace, technických parametrů apod. Odbor rozvoje dále vydá stanovisko a posoudí 
předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace a fakturace i následně 
před vyplacením dotace žadateli. 

 
8. OE žádosti předloží k rozhodnutí příslušnému orgánu města nejpozději do 90 dní ode dne 

obdržení veškerých stanovisek. 
 

9. V případě, že žadatel bude mít v evidenci města vedeny nevyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Děčín, nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace do doby vyrovnání závazků. 

10. Žádosti budou do jednání orgánů města předkládány průběžně. Na dotaci není právní 
nárok. 

11. Po rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude se žadatelem/žadateli uzavřena smlouva. 

12. Finanční prostředky budou poukázány na účet žadatele na základě žádosti o výplatu 
účelové dotace dle přílohy 2 těchto Zásad, ve které budou uvedeny skutečně vybudované 
TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle čl. III bod 4. a doklady prokazují 
výši SVN dle čl. II písm. d). 

13. Žádost o vyplacení účelové dotace musí dále obsahovat: 
- Doklad o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí (v případě účelové dotace na TI 

s výjimkou komunikace a VO). 

- Kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby (v případě účelové dotace na 
komunikaci a VO).  

 



Článek V 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto novelizované Zásady doplňují a mění Zásady schválené zastupitelstvem města dne 
21.09.2017, byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 xx xx xx dne 26.04.2018 
a nabývají účinnosti dne 27.04.2018. 

2. Tyto zásady budou po dobu jejich platnosti zveřejněny na webových stránkách města v sekci 
Dokumenty – Předpisy – Pravidla a zásady a žádosti budou přijímány po celou dobu jejich 
platnosti. 

Mgr. Marie Blažková  v.r. 
primátorka 

Mgr. Hana Cermonová  v.r. 
1. náměstkyně primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Příloha č.1 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory 

výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín 

 

Statutární město Děčín      
se sídlem:  
Magistrát města Děčín  
odbor ekonomický  
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 

Tel. č.     ……………………………………. 
Bankovní spojení pro poskytnutí dotace:  č. ú. …..............................  
Název peněžního ústavu …........................................ 

 
Děčín dne……………………… 

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické 
infrastruktury 

Identifikace pozemku pro stavbu RD: 
p.p.č. ....................... katastrální území ......................................... 

majetkoprávní vztah k pozemku 1) 

– vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 1 měsíc) 

– jiný právní vztah k pozemku (doložen např. ověřenou kopií nájemní smlouvy, smlouvy o právu 
provedení stavby aj.) 
 
Pro výstavbu RD na výše uvedeném pozemku bude budována tato technická infrastruktura: 
 
         Předpokládané náklady/SVN* 

vodovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. .............................  ..................,- Kč 
plynovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. .............................  ..................,- Kč 
kanalizace ........ mb na p.p.č ................ k.ú. .............................  ..................,- Kč 
komunikace   ......... m2  na  p.p.č ............... k.ú. .............................  ..................,- Kč  
veřejné osvětlení      ........ mb na p.p.č ................ k.ú. .............................  ..................,- Kč 

 
CELKEM   … ks sítí technické infrastruktury     ..................,- Kč 
Předpokládáná maximální výše požadované dotace    ……………… Kč 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji, že: 

• souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného 
projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a 
zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly 
uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání 
orgánů města a dále v smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané 
věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena 
v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů 
nestanovuji jakékoli další podmínky; 

• jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami 
nazvanými Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 
v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města 
Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám. 

 

....................................................................................... 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
Přílohy: 
1. Úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky. 

2. Snímek z katastrální mapy. 

3. Stavební povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, souhlas s ohlášením resp. 
územní souhlas stavebního úřadu na výstavbu RD a TI (platí pro TI kromě komunikace a VO). 

4. Pravomocné stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby, pravomocné územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas stavebního úřadu (platí pro účelovou komunikaci a VO k RD). 

 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: 
 
1) -  nehodící se škrtněte 
 

SVN* – skutečně vynaložené náklady – vyplní žadatel v případě již dokončených TI 

 

 



Příloha č. 2  Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory 
výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín 

 

Statutární město Děčín      
se sídlem:  
Magistrát města Děčín  
odbor ekonomický  
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 

Tel. č.     ……………………………………. 
Bankovní spojení pro poskytnutí dotace:  č.ú. …..............................  
Název peněžního ústavu …........................................ 

 
Děčín dne……………………… 

 

Žádost o vyplacení účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury 

Identifikace pozemku pro stavbu RD: 
p.p.č. ....................... katastrální území ......................................... 
 
 
Specifikace vybudované technická infrastruktury: 
  
vodovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
plynovod ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
kanalizace ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč 
komunikace   .........  m2  na  p.p.č ............... k.ú. ............................. SVN..................,- Kč  

veřejné osvětlení      ........ mb na p.p.č ................ k.ú. ............................. SVN..................,- Kč
   

 
CELKEM   … ks sítí technické infrastruktury                                      SVN..................,- Kč 
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji, že: 

• jsem splnil/a veškeré podmínky stanovené Zásadami postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín; 

• údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné 
nezamlčel/a. Jsem si vědom/a, že nepravdivost tohoto čestného prohlášení může mít 
za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů včetně postihu 
v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu. 

 

 

 

....................................................................................... 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
Přílohy: 
1. Doklad o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí (platí pro TI kromě komunikace a VO). 

2. Kolaudační souhlas (platí pro komunikace a VO). 

3. SVN (faktury, výpisy z účtů, příjmové doklady na jméno). 

 
 
 

Vysvětlivky: 
SVN – skutečně vynaložené náklady, specifikované v čl. II písm. d) Zásad  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 09

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

Mimořádný materiál:  



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2018 a
rozhodlo

o poskytnutí dotací subjektům působícím v oblasti sociálních věcí pro rok 2018 u žádostí ve výši nad 
50.000,00 Kč:

01. Agentura Naděje, z.s. - Odlehčovací služba: 54.000,00 Kč
02. Agentura Osmý den, o.p.s. - Sociální rehabilitace: 63.000,00 Kč
03. Agentura Osmý den, o.p.s. - Poradna: 52.000,00 Kč
04. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s. - Odborné sociální 
poradenství, činnost CSP AVAZ: 102.000,00 Kč
05. Agentura osobní asistenční služby z.ú. - Osobní asistenci: 92.000,00 Kč
06. Centrum Lira, z.ú. - Raná péče: 94.000,00 Kč
07. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociální rehabilitace: 75.500,00 Kč 
08. Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - Sociálně terapeutické dílny: 68.000,00 Kč
09. "Cinka" z.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku: 107.000,00 Kč
10. "Cinka" z.s. - Tančím s knihou v ruce: 10.000,00 Kč
11. Demosthenes, o.p.s. - Raná péče: 23.000,00 Kč 
12. Dobrá rodina o.p.s. - Vybavení herny pro terapii hrou: 0,00 Kč
13. Dobrá rodina o.p.s. - Letní dětský pobyt pro děti z pěstounských rodin: 10.000,00 Kč 
14. Fokus Labe, z.ú. - Sociální rehabilitace Děčín: 92.000,00 Kč
15. Fokus Labe, z.ú. - Sociálně aktivizační služby Děčín: 60.000,00 Kč
16. Fokus Labe, z.ú. - Odborné sociální poradenství Děčín: 60.000,00 Kč 
17. Fokus Labe, z.ú. - Terénní komunitní tým: 76.000,00 Kč 
18. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi): 
248.000,00 Kč 
19. Charitní sdružení Děčín, z.s. - Občanská poradna Děčín: 222.000,00 Kč
20. Indigo Děčín, z.s. - Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád: 130.000,00 Kč
21. JIPRO-CASH s.r.o. - Domov se zvláštním režimem: 102.000,00 Kč 
22. JUDr. Hana Kozáková - Pečovatelská služba: 122.000,00 Kč 
23. JUDr. Hana Kozáková - Odlehčovací služba: 89.000,00 Kč 
24. Jurta, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny: 62.000,00 Kč 
25. Jurta, o.p.s. - Sociální rehabilitace: 70.000,00 Kč 
26. Jurta, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení: 62.000,00 Kč 
27. Jurta, o.p.s. - Chráněné bydlení: 62.000,00 Kč
28. Mateřské centrum Bělásek, z.s. - Společnou cestou: 60.000,00 Kč
29. Mateřské centrum Bělásek, z.s. - Mikrojesle: 300.000,00 Kč 
30. Oblastní charita Česká Kamenice - Domov se zvláštním režimem: 122.000,00 Kč 
31. Oblastní charita Česká Kamenice - Chráněné bydlení: 62.000,00 Kč 
32. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Pečovatelská služba: 73.000,00 Kč
33. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Odlehčovací pobytová služba: 57.000,00 Kč 
34. Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - Domov se zvláštním režimem: 127.000,00 Kč
35. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat do společnosti: 84.000,00 Kč
36. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. - Návrat dítěte do rodiny: 68.000,00 Kč 
37. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Denní centrum pro seniory Děčín: 17.000,00 Kč
38. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Poradna Prosapia: 17.000,00 Kč 
39. Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu - Pečovatelská služba Prosapia Děčín: 22.000,00 Kč
40. Rákosníček Děčín, z.s. - Centrum podpory rodiny: 50.000,00 Kč 
41. Slunečnice, z.s. - Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC: 80.000,00 Kč 
42. Spirála, Ústecký kraj, z.s. - Centrum krizové intervence: 20.000,00 Kč 



43. Spirála, Ústecký kraj, z.s. - Intervenční centrum: 29.000,00 Kč 
44. Svaz tělesně postižených v České Republice z.s. místní organizace Děčín - Klub dobré pohody: 40.000,00 
Kč 
45. Svaz neslyšících osob v ČR z.s. - Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín: 25.000,00 Kč
46. Svaz neslyšících osob v ČR z.s. - Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj: 43.000,00 Kč
47. Valerie - Homecare s.r.o. - Domov pro seniory: 107.000,00 Kč 
48. Valerie - Homecare s.r.o. - Terénní odlehčovací služba: 42.000,00 Kč 
49. Valerie - Homecare s.r.o. - Doprava pro seniory: 25.000,00 Kč 
50. Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s. - Krizová poradna: 293.000,00 Kč 
51. Křesťanské společenství Jonáš, z.s. - Nízkoprahové denní centrum: 249.000,00 Kč

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. 

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 18 07 38 02 ze dne 10.4.2018 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotací v roce 2018 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč subjektům působícím v oblasti sociálních 
věcí a na podporu rodiny a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Cena: 4 219 500,00
Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotací a uzavření smluv

Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva města č. ZM 17 10 03 01 ze dne 14.12.2017 byly v rozpočtu města na rok 2018 
schváleny finanční prostředky na příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 4.300.000,00 Kč. Tato 
částka je rozdělena dle účelu na dotace na sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a aktivity v sociální 
oblasti (4.000.000,00 Kč) a dotace na hlídání dětí do 3 let věku (300.000,00 Kč). 

V rámci dotačního řízení bylo přijato celkem 60 projektů, požadovaná výše finančních prostředků byla 9.170. 
443,00 Kč, z toho 46 projektů na podporu sociálních služeb v celkové výši 7.658.396,00 Kč, 13 projektů na 
podporu aktivit v celkové výši 1.212.047,00 Kč. Pro oblast podpory rodiny – byl přijat 1 projekt na hlídání dětí 
do 3 let věku v celkové výši 300.000,00 Kč. Z celkového počtu byly vyřazeny 3 projekty pro nesplnění 
formálních náležitostí dle platné Výzvy v hodnotě 816.726,00 Kč. 

Jednotliví žadatelé představili svoje žádosti v koordinačních skupinách procesu komunitního plánování. Dne 
07.03.2018 proběhlo jednání sociálně zdravotní komise. Členové komise hodnotili přijaté žádosti dle platné 
Výzvy a dle specifik každého projektu individuálně. Návrh dotací u žádostí nad 50.000,00 Kč včetně 
vyřazených projektů na základě nesplnění formálních náležitostí uvedených ve Výzvě je uveden v Příloze č. 1.

Vyjádření:

Příloha: Dotace_2018_nad_50tis.p
df Komentář: Příloha č. 1

Příloha: Dotace_2018_nad_50tis.p
df Komentář: Příloha č. 1



Příloha: Smlouvy_nad_50tis.pdf Komentář: Příloha č. 2

Příloha: Smlouvy_nad_50tis_anon
ym.pdf Komentář: Příloha č. 2

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Renáta Grešíková OSV 16.4.2018 16:53 podepsáno

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová 18.4.2018 08:09 podepsáno
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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 Osmý den, o.p.s., IČ: 26667649, Lužická 727/7, 405 02 Děčín II-Nové Město,  
dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená Mgr. Zuzanou Thürlovou, ředitelkou 
 

 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 115 000 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 dotaci na podporu sociálních 
služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 63 000 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace“ a 52 000 Kč na projekt „Poradna“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 7 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.07.2017, 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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               Mgr. Zuzana Thürlová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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 IV-
Podmokly,  ., dále jen jako „příjemce 
dotace“. 
Zastoupený Evou Zaiptovou, ředitelkou 
 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Osobní asistence“ ve výši 

92 000 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 dotaci na 
podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 92 000 Kč na projekt 
„Osobní asistence“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 8 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.07.2017, s tím, 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                     Eva Zaiptová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR–zapsaný spolek, z.s., 
IČ: 14866391, Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín II-Nové Město, 

, dále jen jako „příjemce dotace“. 
     Zastoupený Petrem Kumstátem, předsedou spolku 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Odborné sociální 

poradenství, činnost CSP AVAZ“ ve výši 102 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 
2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 102 000 Kč na projekt 
„Odborné sociální poradenství, činnost CSP AVAZ“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 25 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, 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                    Petr Kumstát 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, IČ: 00426067, Mírové nám. 234/3, 405 02  
Děčín, , dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Irenou Cachovou, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 257 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 73 000 Kč na projekt 
„Pečovatelská služba“, 57 000 Kč na projekt „Odlehčovací služba“ a 127 000 Kč na projekt 
„Domov se zvláštním režimem“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 139 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.07.2017, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                    Irena Cachová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., IČ: 72068396, Hudečkova 664/1, 405 02 
Děčín 1,   , a.s., dále jen jako „příjemce 
dotace“. 

 Zastoupený Šárkou Zimovou Dostálovou, předsedkyní rady 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 143 500 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 dotaci na podporu sociálních 
služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 75 500 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace“ a 68 000 Kč na projekt „Sociálně terapeutické dílny“ ve lhůtě do 30 
dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 32 k zajištění 
dostupnosti 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, 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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             Šárka Zimová Dostálová   
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) “Cinka“, z.s.,  IČ: 22856838, Palackého 643/3, 405 02 Děčín IV - Podmokly,   
, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Olivií Bílou, předsedkyní výboru 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Centrum u parku“ ve výši 107 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 
2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 107 000 Kč na projekt 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum u parku“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 33 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.07.2017, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                       Olivie Bílá 



1 

 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) Demosthenes, o.p.s., IČ: 25421018, Mírová 2820/2, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa,  
 a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená PaedDr. Lenkou Pospíšilovou, ředitelkou 
 

 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Raná péče“ ve výši 23 000 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 dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 23 000 Kč na projekt 
„Raná péče“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 35 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 ………………. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková            PaedDr. Lenka Pospíšilová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Fokus Labe, z.ú.  IČ: 44226586, Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem - centrum, 
., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 288 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 92 000 Kč na projekt 
„Sociální rehabilitace Děčín“, 60 000 Kč na projekt „Sociálně aktivizační služby Děčín“, 
60 000 Kč na projekt „Odborné sociální poradenství Děčín“ a 76 000 Kč na projekt 
„Terénní komunitní tým“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 1 k zajištění 
dostupnosti 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, 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 …………………… dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková       PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Charitní sdružení Děčín, z.s., IČ: 26590719, Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín IV-Podmokly,    
., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Bc. Jitkou Repešovou, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v  celkové výši 470 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 248 000 Kč na projekt 
„Služby pro rodiny s dětmi (Asistenční služba pro rodiny s dětmi)“ a 222 000 Kč na 
projekt „Občanská poradna Děčín“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 8 a 194 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 
01.07.2017, s tím, že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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. Jitka Repešová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Indigo Děčín, z.s., IČ: 68975244, Sněžnická 94, 407 01 Jílové, 
 a. s. dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Miroslavem Grajcarem, předsedou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Komunitní centrum dětí a 

mládeže Kamarád“ ve výši 130 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 130 000 Kč na projekt 
„Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 490 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                  Miroslav Grajcar 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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)    JIPRO-CASH s.r.o., IČ: 28744349,  Na Jílech 2637, 470 06 Česká Lípa, 

., dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupená Ing. Igorem Prokešem, ředitelem 

 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Domov se zvláštním 

režimem“ ve výši 102 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 102 000 Kč na projekt 
„Domov se zvláštním režimem“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6) Příjemce dotace tímto bere na vědomí, že peněžní dotace poskytnutá ve smyslu odst. 3) 
tohoto článku je podporou poskytnutou v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu čl. 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU. Podpora se považuje za poskytnutou dnem zápisu do centrálního 
registru podpor malého rozsahu (de minimis). 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 
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odděleně pod samostatnou účetní řadou, 
e) je povinen vést evidenci o čerpání dotace a nejpozději do 15.01.2019 (pokud tento den 

připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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. 
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2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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 ………………….. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková                   Ing. Igor Prokeš 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Křesťanské společenství Jonáš, z. s., IČ: 26648661, Březová 394/60, 405 02 Děčín III-Staré 
Město, ., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Šárkou Malevičovou, předsedkyní 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Nízkoprahové denní 

centrum“ ve výši 249 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 249 000 Kč na projekt 
„Nízkoprahové denní centrum“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 127 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                 Šárka Malevičová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) JURTA, o.p.s., IČ: 63778718, Pěší 9, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín,  
dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená Ing. Davidem Landsperským, Ph.D., ředitelem  
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 256 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 62 000 Kč na projekt 
„Sociálně terapeutické dílny“, 70 000 Kč na projekt „Sociální rehabilitace“, 62 000 Kč 
na projekt „Podpora samostatného bydlení“ a 62 000 Kč na projekt „Chráněné bydlení“ 
ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 86 k zajištění 
dostupnosti 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, 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

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

 

 V Děčíně dne V Děčíně dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková           Ing. David Landsperský, Ph.D.  
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) JUDr. Hana Kozáková, IČ: 69637539,  
, a.s., dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupená JUDr. Hanou Kozákovou, majitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt v celkové výši 211 000 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 dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 122 000 Kč na projekt 
„Pečovatelská služba“ a 89 000 Kč na projekt „Odlehčovací služba“ ve lhůtě do 30 dnů 
ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 14 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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              JUDr. Hana Kozáková 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec III - Jeřáb,  
, dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená PaedDr. Alexandrou Bečvářovou, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Raná péče“ ve výši 94 000 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 dotaci na podporu 
sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 94 000 Kč na projekt 
„Raná péče“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 



2 

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

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 22 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 …………………. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková          PaedDr. Alexandra Bečvářová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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 “NADĚJE“, z.s., IČ: 26635933, 40502 Děčín - Děčín XXVI-Bechlejovice 7, 
, dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Irenou Lenghartovou, předsedkyní 
 

 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Odlehčovací služba“ ve výši 

54 000 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 dotaci na 
podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 54 000 Kč na projekt 
„Odlehčovací služba“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 6 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                 Irena Lenghartová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Oblastní charita Česká Kamenice, IČ: 70818134, Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice    
dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupená Bc. Štěpánkou Keckovou, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 184 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 122 000 Kč na projekt 
„Domov se zvláštním režimem“ a 62 000 Kč na projekt „Chráněné bydlení“ ve lhůtě 
do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 132 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 01.07.2017, s tím, 
že finanční podpora na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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. Štěpánka Kecková 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s., IČ: 69898588, Bezručova 87/2, 
405 02 Děčín IV-Podmokly, , dále jen jako „příjemce 
dotace“. 

 Zastoupený Mgr. Kateřinou Fiedlerovou, předsedkyní 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Krizová poradna“ ve výši 

293 000 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 dotaci na 
podporu sociálních služeb ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 293 000 Kč na projekt 
„Krizová poradna“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 160 k zajištění 
dostupnosti 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 



3 

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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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             Mgr. Kateřina Fiedlerová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. IČ: 70100691, Ječná 548/7, 120 00 
Praha 2 – Nové město,  dále jen jako 
„příjemce dotace“. 
Zastoupený RNDr. et Mgr. Ladislavem Zambojem, předsedou  
 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 152 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 84 000 Kč na projekt 
„Návrat do společnosti“ a 68 000 Kč na projekt „Návrat dítěte do rodiny“ ve lhůtě 
do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
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připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 150 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 ………………….. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková         RNDr. et Mgr. Ladislav Zamboj    
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu IČ: 69411239, Fügnerova 355/16, 405 01 Děčín 1 , 
. dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Mgr. Janou Pittnerovou, MBA, ředitelkou 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 56 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 17 000 Kč na projekt 
„Denní centrum pro seniory“, 17 000 Kč na projekt „Poradna Prosapia“ a 22 000 Kč 
na projekt „Pečovatelská služba Prosapia Děčín“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 153 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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            Mgr. Jana Pittnerová, MBA   
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, 
p.s., IČ: 70942412, K. H. Borovského 1853, 434 01 Most, 

 dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupený Věrou Váchovou, DiS., ředitelkou 

 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 68 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 25 000 Kč na projekt 
„Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín“ a 43 000 Kč na projekt 
„Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 531 a 539 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 …………………. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková                 Věra Váchová, DiS. 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČ: 68954221, K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem  
 dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Ing. Martinou Jankurovou, členkou rady spolku 
 
 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace v celkové výši 49 000 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 dotaci na podporu sociálních služeb ve 
městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 20 000 Kč na projekt 
„Centrum krizové intervence“ a 29 000 Kč na projekt „Intervenční centrum“ ve lhůtě 
do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 164 k zajištění 
dostupnosti 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 
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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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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 ………………….. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
          Mgr. Marie Blažková              Ing. Martina Jankurová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 I. Subjekty smlouvy 
 
1) Statutární město Děčín, IČ: 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-Homecare, s.r.o., IČ: 06479600, Arnoltice 100, 407 14 Arnoltice  
 dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená Valerií Machovou, jednatelkou 
 

 II. Předmět smlouvy 
 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na v celkové výši 174 000 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 žádostí o dotaci na podporu sociálních služeb 
i ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 107 000 Kč na projekt 
„Domov pro seniory“, 42 000 Kč na projekt „Terénní odlehčovací služba“ a  25 000 Kč 
na projekt „Doprava pro seniory“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je zajištění sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě projektu „doprava pro seniory“ budou finanční 
prostředky použity k úhradě nákladů dle žádosti. 

 
 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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
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poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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 oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 na sociální služby dle zákona 108/2006Sb., o sociálních službách touto 
smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 551 a č. 552 k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 
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na období 2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne 27.06.2017, 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 s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019. 

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 31.12.2018. 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. 

7) 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                  Valerie Machová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Mateřské centrum Bělásek  z.s., IČ: 26549191, Tělocvičná 192/9, 405 02 Děčín X-Bělá,  
 dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Hanou Pacinovou, předsedkyní 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Společnou cestou“ ve výši 
60 000 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 dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 60 000 Kč na projekt 
„Společnou cestou“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti. 
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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, 
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g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 
finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 

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 



3 

poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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                   Hana Pacinová 



1 

 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) “Cinka“, z.s.,  IČ: 22856838, Palackého 643/3, 405 02 Děčín IV - Podmokly,   
, dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Olivií Bílou, předsedkyní výboru 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Tančím s knihou v ruce“ ve 
výši 10 000 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 dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 10 000 Kč na projekt 
„Tančím s knihou v ruce“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je nákup materiálu, kostýmů, cestovné na soutěže a veřejná vystoupení, dále 
úhrada dohody o provedení práce lektora aj. dle žádosti.  
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 
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3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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                       Olivie Bílá 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Dobrá rodina o.p.s., IČ: 24286664, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 – Nové město,  
, dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupená Zdeňkem Soudným, ředitelem 
 

 II. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Letní dětský pobyt pro děti 
z pěstounských rodin“ ve výši 10 000 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 dotaci na podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 10 000 Kč na projekt „Letní 
dětský pobyt pro děti z pěstounských rodin“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je úhrada nákladů na projekt dle žádosti.  
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
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, 



2 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 

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 
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poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., 

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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 ………………….. dne  

 

 

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

 za poskytovatele dotace za příjemce dotace 
         Mgr. Marie Blažková                   Zdeněk Soudný 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Rákosníček Děčín, z.s. IČ: 28559738, Severní 1495/4, 405 02 Děčín VI-Letná,  
 dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Lucií Haškovou, předsedkyní  
 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Centrum podpory rodiny“ 

ve výši 50 000 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 dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 50 000 Kč na projekt 
„Centrum podpory rodiny“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti.  
 
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 
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3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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                    Lucie Hašková 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Slunečnice, z.s., IČ: 68455429, Hudečkova 664/1, 405 02 Děčín I-Děčín,  
, dále jen jako „příjemce dotace“. 

Zastoupený Šárkou Zimovou Dostálovou, předsedkyní rady 
 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Dobrovolnická služba v soc. 

organizacích v DC“ ve výši 80 000 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 dotaci na podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 80 000 Kč na projekt 
„Dobrovolnická služba v soc. organizacích v DC“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je úhrada osobních nákladů dle rozpočtu.  
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 
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f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 

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

h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 
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3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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             Šárka Zimová Dostálová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Subjekty smlouvy 
 

1) Statutární město Děčín, IČ: 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) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Děčín, IČ: 75014211, 
Litoměřická 136/35, Děčín III-Staré město, 405 02 Děčín, 

, dále jen jako „příjemce dotace“. 
Zastoupený Irenou Lenghartovou, předsedkyní místní organizace 

 
 II. Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na projekt „Klub dobré pohody“ ve výši 

40 000 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 dotaci na 
podporu ostatních aktivit ve městě Děčín v roce 2018. 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 40 000 Kč na projekt „Klub 
dobré pohody“ ve lhůtě do 30 dnů ode 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 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také bude dosaženo účelu dotace. 

5) Účelem dotace je úhrada provozních a osobních nákladů dle žádosti. 
  

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 podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“,  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému 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 25 % 
z výše přidělené dotace na projekt mezi položkami rozpočtu je nezbytný předchozí 
písemný souhlas poskytovatele dotace, 

c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 
připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“, 

f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 
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hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“.  

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 15.01.2019. 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
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celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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                 Irena Lenghartová 
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 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
 o poskytnutí účelové dotace na podporu rodiny (hlídání dětí předškolního věku) 

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) Mateřské centrum Bělásek  z.s., IČ: 26549191, Tělocvičná 192/9, 405 02 Děčín X-Bělá,  
 dále jen jako „příjemce dotace“. 

 Zastoupený Hanou Pacinovou, předsedkyní 
 
 
 II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžní dotace na hlídání dětí předškolního věku na základě 
žádosti o dotaci na období roku 2018 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.  
Účelem dotace je zajištění péče o děti v předškolním věku. 
 
 III. Příjemce dotace 

Příjemce dotace je provozovatelem Mikrojeslí s kapacitou 12 míst pro umístění dětí předškolního 
věku. Příjemce dotace se primárně zabývá hlídáním dětí do 3 let věku na území města Děčína. 
 

IV. Poskytnutí dotace 

1) Příjemce dotace tímto bere na vědomí, že peněžní dotace poskytnutá ve smyslu 
odst. 3) tohoto článku je podporou poskytnutou v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu 
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpora se považuje za poskytnutou dnem zápisu 
do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis). 

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

3) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši 300 000 Kč na hlídání dětí 
předškolního věku ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy bezhotovostně, 
převodem na účet uvedený v čl. I., bod 2) této smlouvy. Přidělená dotace může být použita 
pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. V této době také 
bude dosaženo účelu dotace. 

 
 

V. 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 aktivity v projektu podporované dotačním řízením 
statutárního města Děčín. V případě, že v průběhu čerpání dotace poskytnuté statutárním 
městem Děčín, začne příjemce dotace čerpat finanční prostředky z individuálního projektu, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dále 
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jen „OSV.“ Dále bude postupováno dle schváleného Dotačního programu „Podpora oblasti 
sociálních věcí a podpora rodiny“.  

b) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy,  
c) odpovídá poskytovateli dotace 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 15.01.2019 (pokud tento den 

připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den) předložit 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování dle podmínek stanovených v Dotačním 
programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny, které bude mj. obsahovat:    
- přehledy měsíčních docházek dětí (jméno dítěte, datum narození), s výpočtem 

skutečně čerpané částky dotace po jednotlivých měsících roku (děti do 3 let budou 
podpořeny částkou 100 Kč/dítě/den a 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), 

- kopie přihlášek dětí do mateřského centra 
f) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména 

hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb, 
g) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití 

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou, 
h) je povinen předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu dle platného 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 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 dotace zavazuje využívat ke své hlavní činnosti 
po dobu nejméně pěti let nebo se souhlasem poskytovatele dotace bezúplatně převést jiné 
neziskové organizaci, 

l) je povinen se po uzavření této smlouvy řídit platným Dotačním programem 
„Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“. 

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 
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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. 
 
 

 VI. 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 tuto smlouvu s výpovědní dobou o délce 15 dnů 
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 15.01.2019, 

3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit 
celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle 
poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.  

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

5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. 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 Hana Pacinová  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 10

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a 
schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 19.343,00 Kč v předloženém 
znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 3. 2018 žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a 
povolení splátek a usnesením č. RM 18 06 37 01 doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o uznání 
dluhu a povolení splátek s paní ****** v celkové výši 19.343,00 Kč v předloženém znění.

Cena: 19 343,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

V souladu se směrnicí č. 4-5 ze dne 23. 8. 2016 požádala paní ****** odbor místního hospodářství o 
projednání a schválení dohody o uznání dluhu a povolení splátek, za škodu v bytové jednotce č. 15, Tržní 
1932/26, Děčín IV, která je majetkem města. Škodu způsobil pan ******, syn výše jmenované.

OMH předkládá ke schválení návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s dobou splácení nad 18 
měsíců podléhající rozhodnutí zastupitelstva města. 

Žadatelka: ******
Dlužná částka 19.434,00 Kč je za škodu způsobenou na zařízení bytu. Došlo k poškození vestavěné skříně, 
sprchového koutu a vnitřních dveří.

Vyjádření:

Příloha: koubikova_gavrun_zados
t.pdf Komentář:          



Příloha: Koubikova_gavrun_nahr_
skody__dohoda_ZM.pdf Komentář:          

Příloha: zadost_ZM_18040310.pdf Komentář:          

Příloha: dohoda_ZM_18040310.pd
f Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 17.4.2018 07:15 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.4.2018 08:39 podepsáno
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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 
 
paní
trvale bytem  
(dále jen „dlužník“) 
 
uzavírají toto 
 

Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
 

I. 
 

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

Náhradu škody způsobenou panem  na bytové jednotce 

ve výši                                          19.343,00 Kč         
 

2. Částku 19.343,00 Kč, slovy: devatenáct tisíc tři sta čtyřicet tři koruny české, uznává 
dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a zavazuje se jej zaplatit 
v souladu s čl. II. této dohody.  

 
 

II. 
 

1. Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 19.343,00 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 1.000,00 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. 193201502 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města Děčín.  
 

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

 
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 smluvními 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. 4. 2018 ZM 18 04 03 11

Název:
Návrh na změnu Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu 
podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh změny Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování 
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném 
území statutárního města Děčín a

schvaluje

novelizované Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu 
podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín s 
účinností od 27.04.2018.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh změny Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 
v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území 
statutárního města Děčín a doporučuje zastupitelstvu města schválit novelizované Zásady postupu 
statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín s účinností od 27.04.2018.

Cena: 2 000 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 schválilo Zásady postupu 
statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín s účinností od 22.09.2017.
Změna těchto Zásad je navrhována z důvodu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a na základě zkušeností s administrací dotací.

Vyjádření:

Příloha:
Aktualizace 2018 
Zasady_COV_RD_09_201
7_OE.pdf

Komentář: Původní text s vyznačenými změnami



Příloha: ZM 18 04 03 11 Zásady 
ČOV aktualizace.pdf Komentář: Aktualizovaný text

Příloha: ZM 18 04 03 11 Zásady 
ČOV aktualizace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Jiří Hykš OZP 17.4.2018 11:28 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.4.2018 08:40 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 

 
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 

v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy 
na vymezeném území statutárního města Děčín 

 

Článek I 
 
1) V souladu se strategickým plánem, územním plánem a platným Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací, je v zájmu statutárního města Děčín (dále jen „město“) aktivně 
podporovat výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen 
„ČOV“) za účelem zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod. Důvodem podpory 
stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu v kvalitě vypouštěných 
odpadních vod z rodinných domů a zlepšení životního prostředí na území města. 

 
2) Účelem těchto Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace 

v rámci programu podpory výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV na vymezeném 
území města (dále jen „Zásady“) je upravit podmínky, za nichž mohou žadatelé požádat 
město o poskytnutí níže uvedené účelové dotace. Přidělení účelové dotace je dle těchto 
zásad podmíněno jednak splněním podmínek stanovených těmito zásadami a dále pak 
schválením žádosti o poskytnutí dotace příslušným orgánem města s tím, že tento orgán 
města není povinen schválit poskytnutí dotace a vyhrazuje si právo žádost o dotaci 
neschválit i v případě, že žadatel splní veškeré podmínky stanovené těmito zásadami a 
na základě splnění podmínek stanovených v těchto zásadách tak nevzniká žadateli 
nárok na poskytnutí dotace. 

 
3) Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na příslušný 

kalendářní rok na podporu těmito Zásadami stanoveného účelu se předpokládá ve výši  
2 mil. Kč. 

 
 

Článek II 
Základní pojmy 

 

Vymezení pojmů pro účely těchto zásad 

a) Rodinný dům (dále jen „RD“) – stavba určená pro bydlení, ve kterém více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu 
určena; RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží a podkroví, 

 
b) Čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“) – technologické zařízení plnící limity platného 

povolení k vypouštění odpadních vod vydaného příslušným vodoprávním úřadem: 
- typová ČOV dodaná výrobcem, 
- ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr, 
- ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna. 

 



c) Žadatel – vlastník, spoluvlastník a/nebo nájemce pozemku, který má s vlastníkem 
pozemku uzavřenou platnou smlouvu o právu provedení stavby na pozemku, na kterém 
bude realizována stavba ČOV sloužící ke zneškodňování odpadních vod z RD v jeho 
vlastnictví, je investorem stavby a má trvalé bydliště v Děčíně,  
 

d) Skutečně vynaložené náklady (dále jen „SVN“) – jsou náklady na projektovou 
dokumentaci, hydrogeologický posudek (pokud je požadován), náklady na stavební 
práce a dodávky technologie v přímé vazbě na daný projekt, které jsou přímo a 
výhradně spojeny s výstavbou ČOV a splňují podmínky těchto Zásad. Náklady musí být 
řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno žadatele/žadatelů a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným 
dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany žadatele a doložena 
relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového 
pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nejsou 
uznatelným nákladem. 

 
e) Vymezené území statutárního města Děčín (dále jen „vymezené území“) – je lokalita na 

území města, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost 
připojení nemovitosti – RD ke stokové síti zakončené centrální ČOV. 

 
Článek III 

     Účelová dotace 
 

1) Účelová dotace může být poskytnuta na základě žádosti podané žadatelem. Žádosti je 
možno podávat průběžně v kalendářním roce po získání podkladů nezbytných pro 
předložení této žádosti. 
 

2) Účelová dotace může být poskytnuta do výše 80% SVN na budovanou ČOV, maximálně 
však do výše 80 000 Kč.  

 
3) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace dle bodu 2 tohoto článku podléhá schválení příslušného orgánu 
města. 

 
4) Dotace schválená příslušným orgánem města bude poskytnuta na základě uzavřené 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouva“). Účelová dotace bude 
vyplacena v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že 
stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena 
nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku. Tyto podklady musí být vydány 
nejdéle do 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu 
s ohlášením stavby ČOV. 

 
5) Účelová dotace bude poskytnuta i žadatelům, kteří disponovali pravomocným stavebním 

povolením včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní 
moci a/nebo souhlasem s ohlášení stavby ČOV od vodoprávního úřadu, před účinností 
těchto Zásad, nejdříve však k  01.01.2016 a do doby účinnosti těchto Zásad nebyla ČOV 
vybudována a neproběhlo kolaudační řízení nebo závěrečná kontrolní prohlídka. 

 



6) Účelová dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě/fyzickým osobám a pouze pro 
výstavbu ČOV k jednomu RD ve vymezeném území a je spojena s konkrétním 
pozemkem určeným k výstavbě právě této ČOV dle povolení vodoprávního nebo 
stavebního  úřadu. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
dojde v průběhu stavby ČOV ke změně žadatele, přechází nárok na poskytnutí účelové 
dotace, při splnění podmínek stanovených v článku II písm. c), na nového žadatele. 

 
Článek IV 

      Evidence a postup vyřizování žádostí 
 

1) Evidenci a vyřizování žádostí o poskytnutí účelové dotace dle těchto Zásad zajišťuje 
odbor ekonomický Magistrátu města Děčín (dále jen „OE“). 

 
2) Žádosti musí být podávány pouze na zvláštním formuláři označeném „Žádost o 

poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV“, který je přílohou č.1 těchto Zásad. 
 
3) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín a musí 

obsahovat: 
 

- identifikační data žadatele (příjmení, jméno, datum narození, adresa bydliště žadatele 
o dotaci, v případě manželů pak příjmení a jména obou manželů); číslo účtu, na který 
má být dotace městem poukázána, 

- specifikaci budovaného typu ČOV, na kterou bude požadována účelová dotace, 
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou 

nabytí právní moci, a/nebo  souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo 
stavebního úřadu, 

- výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) prokazující stav dané nemovitosti 
evidované v katastru nemovitostí. Tento výpis nesmí být starší tří měsíců k datu 
podání žádosti a musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního 
úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu. 

  
4) Žadatel bude OE písemně informován v termínu do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti 

o poskytnutí dotace o přijetí této žádosti, případně požádán o její doplnění. Žadatel musí 
žádost doplnit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k doplnění. 

 
5) Pokud nebude žádost ve stanoveném termínu doplněna, bude považována za neúplnou, 

nebude odborem vyřizována a bude vrácena zpět žadateli. 
 
6) K zajištění řádného posouzení žádosti o dotaci a realizace těchto Zásad postoupí OE do 

15 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti tuto k vyjádření příslušnému odboru 
magistrátu, tj. odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín (dále jen „OŽP“) a 
vyžádá si jeho stanovisko. 

 
7) Vedoucí OŽP zajistí posouzení předložených podkladů z hlediska stavebně technické 

dokumentace, umístění stavby a technických parametrů budovaného zařízení na 
zneškodňování odpadních vod a zajistí vypracování stanoviska odboru do 15 dnů ode 
dne přijetí žádosti od OE. 

 
8) OE žádost předloží k rozhodnutí orgánům města nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení 

stanoviska OŽP. 



 
9) V případě, že žadatel bude mít v evidenci města vedeny nevyrovnané závazky vůči 

městu, nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace do doby 
vyrovnání závazků. 

 
10) Žádosti budou do jednání orgánů města předkládány průběžně. Na dotaci není právní 

nárok. 
 
11) Po rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí účelové dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude se žadatelem uzavřena smlouva. 
 
12) Finanční prostředky budou poukázány na účet žadatele na základě žádosti o výplatu 

účelové dotace dle přílohy č. 2 těchto Zásad, ve které bude uveden skutečně 
vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle čl. III bod 4. a 
doklady prokazující výši SVN dle čl. II písm. d). 

 
13) Před vyplacením dotace žadateli OŽP vydá stanovisko a posoudí předložené podklady 

z hlediska stavebně technické dokumentace a fakturace. 
 

 
Článek V 

Závěrečná ustanovení 
 

Tyto novelizované Zásady, které doplňují a mění Zásady schválené zastupitelstvem 
města dne 21.09.2017, byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 04 03 
11 ze dne 26.04.2018 a nabývají účinností dnem 27.04.2018.  

 
Zásady budou po dobu jejich platnosti zveřejněny na webových stránkách města v sekci 
Dokumenty – Předpisy – Pravidla a zásady a žádosti budou přijímány po celou dobu 
jejich platnosti. 

 

 

Mgr. Marie Blažková  v.r. 

 primátorka 

 

Mgr. Hana Cermonová  v.r. 

1. náměstkyně primátorky 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu   
podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města 

Děčín 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem: 
Magistrát města Děčín 
odbor ekonomický 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 
 

 
Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 
 
Tel. č.  …………………………………..  

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. ……………………………………. 

Název peněžního ústavu: …………………………………… 
 

Děčín dne ………………… 
 

 
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV 

 
 
Identifikace pozemku na stavbu ČOV: 

p. p. č. ………………… katastrální území …………………………………… 
 
majetkoprávní vztah k pozemku 
- vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)  
 
Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV 
          
1) typová ČOV dodána výrobcem     Předpokládané náklady 

na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….    ……………………………….Kč 
 

2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr 
na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….      ……………………………Kč 

 
3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna  

na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….     ………………………           Kč 
 
Předpokládaná maximální výše požadované dotace …………………………… Kč 
 



Prohlašuji: 
 

 že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem 
řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města 
a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto 
údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech 
předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a 
rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města 
Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další 
podmínky; 
 

 že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se 
zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování 
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na 
vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách 
uvedené přijímám. 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky 
- snímek z katastrální mapy 
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí 

právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního 
úřadu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Příloha č. 2 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu   
podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města 

Děčín 
 

Statutární město Děčín 
se sídlem: 
Magistrát města Děčín 
odbor ekonomický 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  Děčín IV 
 

 
 
Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození: 
 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele) 
 
Tel. č.  …………………………………..  

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. ……………………………………. 

Název peněžního ústavu: …………………………………… 
 

Děčín dne ………………… 
 

 
Žádost o vyplacení účelové dotace na výstavbu ČOV 

 
 
Identifikace pozemku na stavbu ČOV: 

p. p. č. ………………… katastrální území …………………………………… 
 
 
Specifikace vybudovaného typu ČOV 
 
4) typová ČOV dodána výrobcem 

na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….     SVN ………………………Kč 
 

5) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr 
na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….     SVN ………………………Kč 

 
6) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna  

na p. p. č. …………………….     k. ú. …………………….     SVN ………………………Kč 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 
 
 
 
Prohlašuji, že: 
 

 jsem splnil/a veškeré podmínky stanovené Zásadami postupu Statutárního 
města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory 
výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města 
Děčín; 
 

 údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, úplné a nezkreslené, a že jsem 
žádné nezamlčel/a. Jsem si vědom/a, že nepravdivost tohoto čestného 
prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních 
předpisů včetně postihu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu. 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis žadatele(ů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky 
- sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního 

povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení 
- SVN (faktury, výpisy z účtu, příjmové pokladní doklady….) 

 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 
SVN - skutečně vynaložené náklady, specifikované v čl. II písm. d) Zásad  
 
 

 
 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 03 12

Název:
Nabídka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s na odkup 1 ks akcie OHK.

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, 
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč a 

rozhodlo

o nepřijetí nabídky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 
nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 
Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, 
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč a doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o nepřijetí nabídky. 

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje nepřijmout nabídku Regionální rozvojové agentury ÚK

Důvodová zpráva:
Statutárnímu městu Děčín byl zaslán dopis předsedy představenstva Regionální rozvojové agentury 
Ústeckého kraje, a.s. (dále jen „RRA“), ve kterém v souladu s příslušným ustanovením stanov společnosti, 
nabízí ke koupi ostatním akcionářům společnosti 1ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, 
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „OHK“) za cenu 25. 000,00 Kč. K hlavním činnostem 
RRA dle obchodního rejstříku patří projektová činnost ve výstavbě a výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona. Již v roce 2014, a to na svém zasedání dne 25.9.2014, rozhodlo 
zastupitelstvo města nepřijmout nabídku shora uvedené společnosti k odkupu 4 ks akcií s tím, že společnost 
nevyplácí dividendy, vytvářený zisk je převáděn do fondů společnosti a následně používán k zajištění chodu 
rozvoje společnosti a na financování vybraných rozvojových projektů. Majoritním akcionářem je Ústecký kraj, 
vlastníky zbývajících akcií ve společnosti jsou městské samosprávy, hospodářské komory a zaměstnanecké 
svazy. Akcionářský podíl města na základním kapitálu společnosti je 1,5 % (3 ks akcií/10 000,00 Kč). Jelikož v 
nákupu akcií nelze spatřovat žádný přínos pro město, navrhuje se, aby zastupitelstvo města rozhodlo o 
nepřijetí nabídky RRA na odkup 1 ks akcie Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, Masarykova 
3488/1, 400 01 Ústí nad Labem. 

Vyjádření:
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Zastupitelstvo města projednalo návrh dokumentu „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se 
ztíženými životními podmínkami“ a

schvaluje

dokument „Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami“.

Stanovisko RM:
Rada města č. RM 18 07 39 08 ze dne 10. 4. 2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit dokument 
„Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami“.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Dokument je podkladem pro řešení situací, které mohou nastat ve školách s vyšším výskytem žáků se 
ztíženými životními podmínkami. Cílem dokumentu bylo nastavení metodického systému, který by měl vést k 
fungující spolupráci mezi jednotlivými subjekty a k propojení jejich postupů především za účelem zlepšení 
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Záměrem je zvýšit atraktivitu škol zavedením potřebných opatření tak, aby motivace rodičů ke změně školy 
byly postupně oslabovány, aby školy měly pověst kvalitních vzdělávacích institucích se stabilním 
pedagogickým sborem, potřebnou kvalitou výuky a dostatečnou nabídkou mimoškolních aktivit v bezpečném 
prostředí s maximálním soustředěním na odstranění všech vlivů, které mohou školní prostředí jakkoli 
negativně ovlivňovat. 
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1 Úvod 

Dokument je podkladem pro řešení situací, které mohou nastat v základní škole s vyšším výskytem 
žáků se ztíženými životními podmínkami. Na základě statistických údajů a analýz bylo zpracováno 
několik zásadních koncepčních a strategických materiálů (Koncepce rozvoje školství statutárního města 
Děčín 2016 - 2020, Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018, Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 2017 - 2023, Místní plán 
inkluze Děčín 2018 - 2021), ze kterých jednoznačně vyplynula potřeba vytvořit metodickou pomůcku 
pro školy s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami.  Na základě iniciativy Mgr. Hany 
Cermonové (1. náměstkyně primátorky města Děčín) byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců 
Magistrátu města Děčín odboru školství a kultury, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru 
správních činností a obecního živnostenského úřadu, městské policie a externích odborníků za účelem 
zmapování současného stavu a navržení přijetí opatření k rozvoji školy v souladu s opatřením 6.2.22 
Koncepce rozvoje školství statutárního města. 
 
Externí odborníci: 

 J. Hauzírek – ředitel ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o.  

 M. Slavík – ředitel ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o. 

 M. Grajcar – Indigo Děčín, z. s. 

 Y. Rychnovská – Indigo Děčín, z. s. 

 O. Bílá – "Cinka", z. s. 

 D. Vališ – Agentura pro sociální začleňování 

 M. Tichý – Agentura pro sociální začleňování 

 I. Šimánková – Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 

 L. Stajčevová – Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.  

 V. Musilová – Charitní sdružení Děčín, z. s. 

 B. Pekařová – Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

 M. Macourková – Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Děčín 
 

Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout maximální podporu základní škole, která se 
z pohledu některých rodičů může stát neatraktivní institucí, kde zákonní zástupci i za cenu zvýšených 
nákladů volí pro své děti komplikovanou cestu dojíždění do jiných základních škol na území města. 
Motivací pro tento postup jsou pravděpodobně obavy rodičů o kvalitu vzdělávání a obavy o bezpečnost 
dětí ve škole a jejím okolí. Příčinou tohoto stavu je zvýšený počet žáků s výchovnými problémy a 
nedostatečným rodinným zázemím. Záměrem tak je zvýšit atraktivitu školy zavedením potřebných 
opatření tak, aby motivace rodičů ke změně školy byly postupně oslabovány, aby škola měla pověst 
kvalitní vzdělávací instituce se stabilním pedagogickým sborem, potřebnou kvalitou výuky a 
dostatečnou nabídkou mimoškolních aktivit v bezpečném prostředí s maximálním soustředěním na 
odstranění všech vlivů, které mohou školní prostředí jakkoli negativně ovlivňovat. 
 
Cílem, který pracovní skupina sleduje je navržení a přijetí takových opatření, která usnadní výchovně 
vzdělávací proces a vytvoří lepší podmínky pro náročnou práci především pedagogických pracovníků. 
Při jednáních byla jednak analyzována situace ve školách a popsány mechanismy a možnosti 
spolupráce škol s dalšími subjekty. Zároveň byly podrobně popisovány možnosti, které se jeví jako 
vhodné řešení v každé z identifikovaných situacích. 
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2 Metodická část 

Prioritou a hlavním posláním všech základních škol je vzdělávání žáků. Školy s vyšším výskytem žáků se 
ztíženými životními podmínkami se však potýkají s celou řadou dalších problémů, které přímo se 
vzdělávacím procesem nesouvisejí, ale výrazně jej ovlivňují. 

U tzv. problémových rodin řeší školy řadu dalších věcí, které jsou pro optimální nebo alespoň přijatelný 
chod vzdělávacího procesu nezbytné. Často je nutné spolupracovat s dalšími organizacemi, což obnáší 
zvýšenou administrativu a časovou náročnost pro zaměstnance školy. Je třeba, aby škola měla 
nastavené vnitřní mechanismy, které v případě potřeby použije. 

2.1 Děti a rodiče 

2.1.1 Ohrožení dítěte školním neúspěchem či výchovnými problémy 

2.1.1.1 Ohrožení dítěte školním neúspěchem 

V případě ohrožení dítěte školním neúspěchem je první, kdo danou situaci řeší, základní škola. 
Výchovné potíže zpravidla souvisí s obtížemi vzdělávacími a jsou doprovázené častou absencí. 

 

Postup školy: 

a) Výchovné obtíže - Škola má vypracované vnitřní postupy pro řešení konkrétních situací, s nimiž 
jsou učitelé seznámeni. Každý vyučující, pokud zaznamená ve svých hodinách jakýkoliv 
problém s žákem, který není schopen sám vyřešit ihned, informuje třídního učitele (dále jen 
„TU“) a domluví se na dalším postupu řešení. Třídní učitel ví, jak řešit konkrétní situace. Většina 
nestandardních situací (absence, chybějící pomůcky, rušení hodiny nevhodným chováním, 
atd.) se nejprve řeší pohovorem se žákem, někdy za spolupráce výchovného poradce, školního 
psychologa a/anebo metodika primární prevence. Důležitá je též spolupráce s dalšími 
vyučujícími a sjednocení postupu. Pokud se situace opakuje, problém přetrvává, je informován 
zákonný zástupce (dále jen „ZZ“) a pozván přes žákovskou knížku na jednání s třídním učitelem. 
Pokud se ZZ nedostaví, což se u problémových rodin stává často, je odeslán oficiální dopis na 
hlavičkovém papíře školy. Pokud ani toto nepomůže, problém s žákem stále přetrvává, 
oslovuje TU výchovného poradce, který situaci vyhodnotí a zajišťuje jednání s OSPOD či 
kurátorem. Poté proběhne oficiální jednání ve škole, kde jsou přizvaní jak ZZ oficiálním 
úředním dopisem, tak výchovný poradce, ev. koordinátor inkluze, psycholog, TU a kurátor. V 
průběhu tohoto procesu se v každé fázi vyhotovuje zápis o jednání a nastavují se další postupy 
a povinnosti jednotlivých subjektů. V obzvláště obtížných případech je vyhotoven individuální 
výchovný plán žáka. Stanoví se rovněž termín dalšího setkání a vyhodnocení účinnosti 
nastavených opatření. Postup je opět stejný, začíná TU a pracuje dle zavedených pravidel. 
Škola např. nabídne trvalou spolupráci rodiny se školním psychologem, docházku do SVP, 
doučování – pedagogickou intervenci atd. Pokud se ani opakovaně nedaří situaci řešit a zlepšit, 
oslovují se a žádají o pomoc další instituce, viz informace níže. 

b) Vzdělávací obtíže - Třídní učitel nejprve sám, následně ve spolupráci s koordinátorem inkluze 
(speciálním pedagogem) nastavuje podpůrná opatření, je vypracován plán pedagogické 
podpory, intervence školního psychologa resp. speciálního pedagoga. O podpůrných 
opatřeních jsou informováni všichni vyučující žáka. Žáci jsou zváni na doučování, pedagogy jsou 
vedeny přípravy na vyučování. Škola vyzve ke spolupráci rodiče, pozve je na jednání, kde jsou 
informováni o možnostech pomoci dítěti, nastavení domácího režimu. V případě nedostatečné 
spolupráce ZZ, musí být tento upozorněn na možné důsledky a případné sankce. 

c) Častá (vysoká, opakovaná) absence - TU v případě zvýšené absence kontaktuje ZZ a poučí je 
o důsledcích časté absence na vzdělávání a o způsobu omlouvání absence. Pokud se situace 
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nezlepší, požaduje škola omluvenku potvrzenou lékařem při každé absenci. Žáku je vystavena 
Kartička pro lékaře (opatření zabraňující zneužívání omluvenek z důvodu nemoci), která je 
protokolárně předána ZZ. 

2.1.1.2 Záškoláctví 

Pokud opatření učiněná školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími institucemi. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) MM Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor správních činností (příloha č. 1 
Metodický návod pro školy k postihu záškoláctví) 

 Do 20 neomluvených hodin – řeší škola ve své kompetenci (pohovory s dítětem, 
s rodiči, výchovná komise). 

 Při navyšování neomluvené absence – druhá výchovná komise s možností přizvat 
kurátora. Kurátor by měl být seznámen s tím, o jaké dítě se jedná, jaká opatření byla 
již vyčerpána a v čem je spatřováno ohrožení dítěte. 

 Výstupem je, že škola podá na MM Děčín návrh na přestupek na rodiče dítěte (pozn.: 
školy by měly dostat jednotný formulář a postup k podávání přestupků – věcně řešeno 
bude v dubnu 2018 na plánovaném pracovním setkání Komise SPOD). Na základě 
postoupených dokumentů dochází k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny za 
účelem posouzení ohroženosti dítěte v návaznosti na školní absenci. Dítě se stává 
klientem sociálně-právní ochrany a další spolupráce probíhá dle individuálních potřeb 
dítěte. OSPOD předá podnět na OSC. Škola může být informována o koordinátorovi 
případu (pracovník SPOD), který řídí další postup. 

 Oddělení správních činností – na základě postoupených oznámení projedná 
přestupek. Výstupem je, že rodič dítěte je uznán vinným z přestupku. Na základě toho 
OSC informuje ÚP a OSPOD o vydaném rozhodnutí a tyto správní orgány postupují dále 
podle platných právních předpisů, tj. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

b) Úřad práce 

 Za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním 
povinné školní docházky je uložena sankce podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). Dojde k tomu, že rodiče nejsou osobami v hmotné nouzi po dobu tří měsíců, 
tzn., že nemají nárok na dávky. To se týká i dávek státní sociální podpory (např. 
rodičovský příspěvek). 

c) Městská policie – asistenti prevence kriminality 

 V případě zjištění záškoláctví v terénu předají dítě zástupci příslušné základní školy. O 
události informují OSVaZ MM Děčín. 

d) Státní zastupitelství ČR, policie ČR 

 V případě opakovaného záškoláctví, neúčinnosti předchozích opatření a sankcí škola 
rovnou podává trestní oznámení na ZZ již po 10 (20, 30) dalších neomluvených 
hodinách. 

2.1.1.3 Výchovné problémy 

Základní škola (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-
doporuceni-a-pokyny) 

Pokud opatření učiněné školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími institucemi. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) Terénní programy 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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 Motivace rodiče ve vztahu k potřebě vzdělávání dětí, zdůrazňování rodičům nutnost 
účasti na jednání, případně je možné nabídnout doprovod terénního pracovníka. 

 Terénní pracovník (dále jen „TP“) může navázat kontakt s rodinou a působit na rodiče, 
aby dítě na doučování do ZŠ doprovodili, na spolupracující rodiče pak intenzivně 
působit, často navštěvovat, ověřit si u rodičů zájem, případně nabídnout doprovod 
rodič + TP do ZŠ, pokud má komunikační bariéru. 

 Terénní pracovník vysvětlí i možné sankce a důsledky, v případě neplnění 
rodičovských povinností. 

b) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

 Spolupracuje s rodinami, které projeví alespoň minimální snahu o řešení své situace. 
Asistentka s rodinou spolupracuje dlouhodobě. Rodiče i děti motivuje a podporuje ke 
vzdělávání. Do rodin dochází pravidelně. Podporuje rodiče při jednání se školou, 
případně je doprovodí (škola, SVP, PPP, SPC). Asistentka může s rodiči plánovat 
finanční rozpočet pro zajištění nákupu školních pomůcek dětí. S rodiči mluví o 
výchově a rozvoji jejich dětí, případně navrhuje řešení při problematickém chování. 
Motivuje rodiče ke změně přístupu ke vzdělání i výchově svých dětí. 

c) Sociální pedagog 

 Sociální pedagog by měl plnit funkci prostředníka mezi školou a rodinou. Specifikace 
náplně práce je plně v kompetenci školy. 

d) MM Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor správních činností 

 Řeší v první fázi škola dle vlastních metodik. Znovu je třeba vyčerpat všechny možnosti 
školy (odborné poradenství s rodiči, dítětem, doporučení SVP aj.). 

 Při opakování či zvyšování intenzity výchovných potíží s dítětem se oslovuje kurátor. 
Je třeba mu písemně sdělit situaci kolem dítěte a jeho rodiny, včetně doposud 
poskytnutých intervencí ze strany školy. 

 Kurátor pracuje s dítětem v návaznosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Další 
postupy volí kurátor v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, stává se koordinátorem případu a zpětně probíhá spolupráce se školami a 
dalšími institucemi. 

2.1.2 Migrace žáků 

2.1.2.1 Odstěhování 

Při odstěhování žáků dochází k těmto situacím: 

a) Rodiny se přestěhují a přihlásí dítě do jiné školy, která si vyžádá dokumentaci žáka. V takovém 
případě se původní škola dozví, co se s žákem stalo – vše je v pořádku. 

b) Do jiné školy se dítě nepřihlásí, čímž narůstá jeho neomluvená absence. 
c) Rodina se odstěhuje do zahraničí a škola nedostane informaci. 
d) Odstěhuje se jen část rodiny, některé děti zůstávají u příbuzných, kteří nejsou zákonnými 

zástupci a fakticky nemají právo rozhodovat o věcech dítěte. Funkční kontakt na rodinu obvykle 
chybí.  

V posledních třech případech dochází ke vzniku neomluvené absence. 
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V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín (OSVaZ) - ve spolupráci s OSPODem nebo 
OPKČ (kurátorem) - situace by měla být oznámena na OSPOD, nejlépe spolupracujícímu 
pracovníkovi OSPOD, který má obvod školy spádově na starosti (tento pracovník je škole znám, 
je s ní běžně v kontaktu), případně vedoucí OSPOD, která určí pracovníka OSPOD. OSPOD 
předá podnět na OSC. 

b) APK či příslušníci MP – poskytnou informace o pohybu (stěhování) v oblasti, kterou monitorují. 
c) Bylo by vhodné zřídit funkci sociálního pedagoga – monitoroval by situaci v rodinách, viz 

2.1.1.3 c). 
d)  Terénní programy - pokud se terénní pracovník dozví od spolupracující rodiny, že se 

přistěhovali, či se chtějí odstěhovat, poučí je o odhlášení a přihlášení dítěte do ZŠ. Sociální 
pracovník terénního programu může e-mailem poskytnout ZŠ informaci o pohybu rodiny (kdy 
a kam se stěhují), jakmile se to dozví. 

e) Oddělení správních činností – na základě postoupených oznámení projedná přestupek. 
Výstupem je, že rodič dítěte je uznán vinným z přestupku. Na základě toho OSC informuje ÚP 
a OSPOD o vydaném rozhodnutí a tyto správní orgány postupují dále podle platných právních 
předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře. 

f) Úřad práce – za nezvládání povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním 
povinné školní docházky je uložena sankce podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dojde 
k tomu, že rodiče nejsou osobami v hmotné nouzi po dobu tří měsíců, tj. nemají nárok na 
dávky. To se týká i dávek státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek). 

2.1.2.2 Přistěhování 

Při přistěhování žáků dochází k těmto situacím: 

U nově příchozích žáků se řeší v prvé řadě bydliště a předchozí vzdělávání. 

Přicházejí žáci po docházce ze zahraničí, kteří často nemají elementární znalosti, včetně znalosti 
českého jazyka. Nastávají problémy, mimo jiné též díky rozdílným školním vzdělávacím programům. 
Škola je povinna poskytnout čas a vytvořit podmínky pro doplnění učiva. Škola tak činí, což ji při zvýšené 
fluktuaci žáků velmi zatěžuje, ale bohužel nezřídka není patřičná odezva na straně rodiny. Rodina na 
doplnění učiva nespolupracuje, neposílá děti na přípravy na vyučování či doučování. Tam, kde žáci 
často mění školu, chybí jakákoli motivace na doplnění učiva. 

Pokud opatření učiněná školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími institucemi. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) Terénní programy – terénní pracovník může navázat kontakt s rodinou a působit na rodiče, 
aby dítě doprovodili na doučování do ZŠ, na spolupracující rodiče pak intenzivně působit. Je 
potřebné tyto rodiny často navštěvovat, ověřit si u rodičů zájem, případně rodiči nabídnout 
doprovod terénním pracovníkem do ZŠ, pokud má rodič komunikační bariéru. 

b) Sociálního pedagoga - sociální pedagog by měl plnit funkci prostředníka mezi školou a 
rodinou. Specifikace náplně práce je plně v kompetenci školy. 

c) OSPOD 

 V některých případech je mu postupována dokumentace přistěhovaných dětí z jiných  
OSPOD, neboť nad rodinami je často nařízen dohled a tyto děti jsou s ohledem na 
povinnosti vyplývající ze zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
sledovány. Proto je pracovník OSPOD v takových případech již informován jiným 
OSPOD a může snáze nastavit intervenci. 
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 V ostatních případech OSPOD vyhodnocuje podnět školy v souladu s ustanovením § 6 
zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

d) CHSD – poskytují službu „sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ (podpora v přípravě 
dětí do školy, doučování, spolupráce s rodinami na základě smluvního vztahu). Asistentka 
s rodinou spolupracuje dlouhodobě.  Asistentka rodiče i děti motivuje a podporuje ke 
vzdělávání. Do rodin dochází pravidelně. Podporuje rodiče při jednání se školou, případně je 
doprovodí (škola, SVP, PPP, SPC). Také rodiny může doprovodit při jednání s úřady, např. při 
změně trvalého pobytu, vyřízení dávek apod. V případě volné kapacity služba nabízí bezplatné 
doučování dětí ze sociálně slabých rodin. 

e) APK či příslušníci MP – poskytnou informace o pohybu (stěhování) v oblasti, kterou monitorují. 
V případě, že APK nebo strážníci MP získají informaci o přistěhování rodiny s dětmi ve věku 
povinné školní docházky, informují OSVaZ – oddělení sociální práce. Zákonné zástupce 
upozorní na nutnost přihlásit potomka do ZŠ.  

2.1.2.3 Bez trvalého bydliště 

Další skupinu tvoří rodiny bez trvalého bydliště v Děčíně, často se stěhují, mají ztížené životní 
podmínky, které škola zpravidla tuší, ale nemá kompetence je posuzovat. Žáci vzhledem k časté migraci 
šetření z poradenského zařízení nemají nebo je neaktuální. Děti nemají žádné pomůcky. O rodinách 
škola nemá dostatečné informace, OSPOD ještě také nemá informace z původního bydliště, rodiny 
nemají nájemní smlouvu, ale už bydlí. Nezřídka je velká prodleva mezi nastěhováním a přihlášením do 
školy. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) OSVaZ – oddělení sociální práce a služeb – pracovník může vyjednat s rodinou potřebné 
finanční zajištění, včetně zajištění pomůcek, a kontaktovat rodinu na další návazné podpůrné 
služby. 

b) Terénní pracovníci, APK, MP - přehled o pohybu (stěhování) v lokalitě, kontaktovat rodinu, 
zjistit, zda mají děti školou povinné. 

c) CHSD – poskytují službu „sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ (podpora v přípravě 
dětí do školy, doučování, spolupráce s rodinami na základě smluvního vztahu). Asistentka s 
rodinou spolupracuje dlouhodobě.  Asistentka rodiče i děti motivuje a podporuje ke 
vzdělávání. Do rodin dochází pravidelně. Podporuje rodiče při jednání se školou, případně je 
doprovodí (škola, SVP, PPP, SPC). Také rodiny může doprovodit při jednání s úřady např. při 
změně trvalého pobytu, vyřízení dávek apod. V případě volné kapacity, služba nabízí bezplatné 
doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Nabízí také volnočasové aktivity dětem. 

d) Terénní programy – terénní pracovník může spolupracující rodinu navštívit a zjistit, zda mají 
děti školou povinné, popř. je nasměrovat k návštěvě ZŠ a nabídnout doprovod TP. 

2.1.2.4 Rodiny se ztíženými životními podmínkami 

Rodina s trvalým bydlištěm v Děčíně, ale též se ztíženými životními podmínkami, děti nemají pomůcky, 
selhávají ve výuce, mají kázeňské problémy. V mnoha případech nemají prostředky na uhrazení obědů. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) OSVaZ – oddělení sociální práce a služeb – pracovník může vyjednat s rodinou potřebné 
finanční zajištění, včetně zajištění pomůcek, a kontaktovat rodinu na další návazné podpůrné 
služby. Pracovník může při podpoře klientů nahlížet do OK SYSTÉMU a kontrolovat, zda si 
rodina uplatnila všechny své nárokové dávky vyplácené z úřadu práce (přídavek na dítě, 
rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti,…), v případě, že rodina nemá po uplatnění 
nárokových dávek dostatek finančních prostředků, je možné využít posledního podpůrného 



9 
 

systému – uplatnění dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 
mimořádná okamžitá pomoc,…). 

b) ÚP – je možné požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci na pořízení školních pomůcek 
(žádost podává písemně ZZ dítěte). Tato finanční podpora je vždy zaslána přímo na účet 
základní školy. S těmito prostředky potom nakládá ZŠ. O tuto dávku lze zažádat kdykoli v 
průběhu školního roku (týká se tedy i přistěhovaných dětí v kterémkoli období). Část dávky 
hmotné nouze lze také poslat přímou úhradou na účet školní jídelny na zaplacení obědů. V 
takovém případě rodič s podporou vedoucí školní jídelny sepíše žádost o zasílání konkrétní 
částky na účet školy, která pak poskytne dítěti stravování. 

2.1.3 Výchovné a vzdělávací obtíže – role zákonných zástupců 

2.1.3.1 Žáci s neřešenými výchovnými problémy a záškoláctvím 

Žáci s neřešenými výchovnými problémy a záškoláctvím - mezi žáky stálými, tj. žijícími v dané lokalitě 
trvale, existuje skupina s výchovnými problémy, záškoláctvím skrytým i zjevným a vzdělávacími 
obtížemi, jako je neprospěch či nezájem o další studium (SŠ). V obzvláště těžkých případech se 
vyskytuje opakované záškoláctví, šikana apod. 

V případě, že škola vyčerpá všechny možnosti, nastupují opatření popsaná v kapitole 2.1.1.2 a 
2.1.1.3. 

OSC - v případě opakovaného záškoláctví je udělována vyšší sazba pokuty za přestupek. 

2.1.3.2 Žáci z rodin s odlišným kulturním zázemím 

Žáci z rodin se ztíženými životními podmínkami, žáci z neúplných rodin, někdy v péči pěstounů, v péči 
jiné osoby, než která je oficiálním zákonným zástupcem, jsou často bez zájmů-koníčků, finančně 
negramotní (stejně jako jejich rodiny), neúčastní se placených, často i neplacených školních akcí 
(divadlo, výlety, exkurze atd.). 

Pokud opatření učiněná školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími institucemi. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce:  

a) Terénní programy -  terénní pracovník může informovat spolupracující rodiny o existenci 
NZDM Kamarád přímo v lokalitě, kde může jejich dítě trávit smysluplně svůj volný čas. TP může 
vysvětlit rodičům, jaké aktivity v NZDM probíhají a že jsou zcela zdarma. 

b) DDM - klienti si v případě nedostatku finančních prostředků na zájmové útvary /kroužky/ 
mohou zažádat na Úřadu práce o dávku pomoci v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá 
pomoc. V případě poskytnutí dávky je částka zaslaná přímo na účet DDM, aby nedošlo k jejímu 
zneužití. Pokud dítě nenastoupí, je dávka vrácena zpět na ÚP. 

c) Nadační fond Děti a rodina – jejich hlavním cílem je zajistit dětem a mládeži z Děčína pozitivní 
vyplnění volného času a tím předcházet negativním vlivům vycházejícího z tzv. nicnedělání. 
Nadace poskytuje finanční prostředky na konkrétní dítě a jeho volnočasovou aktivitu. Nadace 
se snaží hledat a podporovat především to, co je potřebné a co míří do budoucna.  NF se stará 
o děti ve volném čase a tím poskytuje formu prevence jak primární, tak i sekundární. Zaměřuje 
se na děti, které jsou nadané, ale rodiče je nemohou finančně podporovat, i na děti nenadané, 
které dělají aktivitu jen pro zábavu, ale vyplní si svůj volný čas pozitivně (pro obě skupiny je to 
důležité a prospěšné). 
NF se snaží vždy dítě, které je mu doporučeno k podpoře, dobře motivovat. To si vybere 
zájmový kroužek, do kterého začne chodit a nemá čas na závadovou činnost. Pokud je to dítě 
nadané, rozvíjí svůj talent. Motivace dětí stoupá ještě s tím, jak si plní docházku do kroužku. 
NF děti kontroluje a je ve spojení s jejich trenéry, učiteli, vedoucími. Pokud na kroužek 
nedochází, jsou vyloučeni z nadačního projektu a nadále již nemohou být podporovány. Před 
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vstupem do kroužku s fondem sepisují smlouvu o spolupráci, ve které se mu k docházce 
zavazují, a také k tomu, že musí NF pozvat na zápas či besídku. Představitelé fondu se správní 
radou tato vystoupení navštěvují. Pokud dítě celý rok pravidelně chodí, financuje NF kroužek i 
v následujícím roce. Cílem je nedělat věci jednorázové, ale vykonávat podporu dlouhodobě a 
kontinuálně. Děti se rozvíjí každým rokem více a více. I finanční příspěvek roste za odměnu. 
První rok je příspěvek 1.500 Kč, druhý rok vyšší, aby pokryl celý výdaj. V dalším roce, pokud 
dítě pravidelně dochází a splňuje smlouvu o spolupráci, má nárok na příspěvek na soustředění 
či nějakou věc ke kroužku potřebnou. Jak stoupá finanční motivace, stoupají i náklady NF, ale 
potvrdilo se, že je to účinná cesta. Každý rok se zpracovává statistika o úspěšnosti, ze které 
vyplývá prospěšnost a důležitost této činnosti. 
Odkaz: www.nadacedetiarodina.cz 
Doporučení: dítě může doporučit kdokoliv - lékař, sociální odbor, škola, zájmový útvar, sám 
rodič. Podmínkou je sociální či finanční nestabilita, důležité je plnění zadaných podmínek, cesta 
k zodpovědnosti. 

d) OSPOD – úsek pracovníků na náhradní rodinné péči sleduje pravidelně děti v pěstounské péči 
a v péči jiné fyzické osoby. Je proto možné kontaktovat příslušnou pracovnici na NRP a úzce 
spolupracovat. 

2.1.3.3 „Problémoví“ zákonní zástupci 

„Problémoví“ zákonní zástupci - často se školou nespolupracují, někteří jsou prakticky negramotní a 
většina z nich je negramotná finančně. Objevuje se nesouhlas ZZ s podpůrnými opatřeními a nezřídka 
nepochopení rodičů s nutností šetření dítěte v poradenském zařízení. Častá je neschopnost své dítě na 
toto šetření doprovodit ve stanovený čas. 

Ve spolupráci s ÚP by bylo vhodné organizovat nebo nasměrovat rodiče či již evidované dorostence 
bez vzdělání k účasti na vzdělávacích akcích a zapojení se na pracovním trhu. 

V takových momentech lze kontaktovat tyto instituce: 

a) PPP Děčín – v rámci spolupráce na jednání ze dne 27. 2. 2018 bylo dohodnuto, že rodiny, kde 
zákonní zástupci mají prokazatelné potíže navštívit poradenské zařízení a shromáždit 
potřebné materiály nutné k vyšetření jejich dítěte, budou osloveni prostřednictvím 
výchovných poradců, konzultantů nebo koordinátorů. Poradenské zařízení bude komunikovat 
s pověřenými osobami, kterým také bude sdělen termín vyšetření. Předpokládá se, že tyto 
pověřené osoby budou s rodinami v úzkém kontaktu a s jejich pomocí se dostaví ve stanovený 
termín, případně jim budou nápomocni shromáždit potřebné materiály. Objednat klienta lze 
telefonicky, emailem nebo osobně. 

b) SPC Děčín – v podobném modelu, jako je výše popsaná domluvená spolupráce s PPP, již SPC 
funguje a není důvod ji měnit. 

c) ÚP - pokud je ZZ uchazečem o zaměstnání, lze ho zařadit do skupinového poradenství Finanční 
gramotnost. 
V případě potřeby je možné zorganizovat jakoukoli cílenou akci (buď pro děti, nebo rodiče) za 
účelem rozvoje kariérových kompetencí: 

 Skupinová poradenství pro žáky ZŠ (příp. společně s rodiči) – volba povolání 

 Skupinová poradenství zaměřená na uplatnění na trhu práce (životopis, příprava na 
pohovor, kde a jak hledat zaměstnání, příp. další na míru) 

 Individuální poradenství pro všechny zmíněné cílové skupiny v oblasti volby povolání 
a hledání zaměstnání 

 VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 
Tyto aktivity nabízí ÚP v prostorách ÚP ČR, KoP Děčín, U Plovárny 1190/14 nebo dle dohody 
lze aktivity realizovat v základní škole nebo v NZDM. 

http://www.nadacedetiarodina.cz/
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d) Terénní programy - TP mohou uspořádat různé přednášky a besedy, týkající se osvětové a 
vzdělávací činnosti, pořídit leták a distribuovat prostřednictvím TP spolupracujícím rodinám s 
dětmi. K těmto tématům může přizvat odborníky (např. dluhová poradna, SPC, ÚP atd.). 

e) OSVaZ 

 Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tj. OSPOD i oddělení prevence a 
kurátorské činnosti) mohou v tomto případě vstupovat do řešení situace pouze, pokud je 
dítě vyhodnocené jako ohrožené podle § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, neboť by se mohlo jednat o neoprávněné vstupování do soukromí lidí. V případě, že 
dítě ohrožené dle zmíněného zákona je, jsou nastavovány intervence pracovníka OSPOD a 
rodiče jsou vedeni a motivováni ke změně postoje a orgán SPOD může využít také 
sankčních kroků ve správním řízení za účelem nápravy. 

 oddělení sociální práce a služeb (OSP) v případě potřeby doprovází klienty na úřady, 
k lékařům i do jiných institucí.  V případě potřeby zajistí potřebnou službu u dalších 
poskytovatelů sociální pomoci. 

2.1.3.4 Zákonní zástupci žáků, kteří jsou v péči dětského psychiatra 

Zákonní zástupci žáků, kteří jsou v péči dětského psychiatra - malou, ale přesto významnou skupinou 
jsou zákonní zástupci žáků, kteří jsou v péči dětského psychiatra. Jsou to lidé, kteří obvykle plní své 
rodičovské povinnosti v rámci svých schopností dobře, chodí do zaměstnání a zajistí dětem pomůcky, 
obědy, peníze na akce. Ale vzhledem k vysoké psychické zátěži, kterou jim jejich dítě přináší, nezvládají 
nestandardní situace, které se občas vyskytnou doma i ve škole. Pak tyto situace musí řešit škola. 
Zákonní zástupci chodí na pravidelné konzultace, slíbí všechno, co je ve spolupráci s výchovným 
poradcem, kurátorem, psychologem, psychiatrem, SVP ETOPem domluveno, ale sliby nedodrží. 
Opakovaně se řeší závažné poruchy chování, včetně slovního a fyzického napadání žáků i pedagogů 
a za spolupráce mnoha institucí se kvůli selhání rodiny nedaří situace trvale zvládnout. Jedinou 
možností je v těchto těžkých případech psychiatrická léčebna, ale s tím musí souhlasit rodiče. Ti 
v některé části procesu couvnou, přestanou spolupracovat, přestanou plnit dohody.  

V případě, že škola vyčerpá všechny možnosti, nastupují opatření popsaná v kapitole 2.1.1.2 a 
2.1.1.3. 

2.2 Učitelé a zaměstnanci školy 

2.2.1 Napadání učitelů a narušování průběhu hodin 

Práce s novými žáky je dlouhodobá záležitost a často, než začnou opatření fungovat, odejde žák ze 
školy. Opět jsou to mnohdy problémoví žáci, kteří nabourávají klima třídy. Díky časté migraci není dítě 
ošetřeno doporučením ŠPZ nebo škola nemá toto doporučení k dispozici – potíže zvyšuje nejednotnost 
škol v řádu a pravidlech (tolerance absence, komunikace se školou), odlišné vzdělávací programy škol, 
častou změnou učitelů nemají vytvořený vztah k autoritám, což vede k verbálnímu napadání učitelů, 
narušování hodin, odmítání práce - nepodnětné rodinné prostředí - chybí materiální vybavení doma 
(psací stůl, postel, židle, svůj prostor). V případě, že spolupráce rodiny nefunguje, je třeba zvát si ZZ na 
konzultace a vysvětlovat jim nutnost vzdělávání s aktivní účastí na výše uvedených opatřeních. 

Pokud opatření učiněné školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími 
institucemi: 

a) Městská policie, případně státní policie - v případě, že škola očekává jednání s problémovým 
rodičem/žákem, obrátí se na MP, která zajistí přítomnost strážníka nebo asistenta. V případě 
aktuálního incidentu je nutné volat MP/PČR. V případě incidentu během výuky se škola obrátí 
na MP, která se pokusí kontaktovat zákonné zástupce žáka. O události s účastí nezletilého 
dítěte je informován OSPOD. MP doporučuje zajistit kontrolovaný vstup do školy. 



12 
 

b) Poradenská zařízení 
c) PPP, SPC – nedomnívá se, že je dostatečně kompetentní, aby zamezila tomuto chování 

prostřednictvím AP. Náplň práce asistenta pedagoga tomu ani neodpovídá. Navíc AP může být 
sdílený a nemůže být pro jeho přijetí kritériem fyzická zdatnost (evidentně potřebná). Je to spíš 
záležitost výchovných poradců, výchovných komisí a případových konferencí. AP je určen pro 
žáky se speciálními vzdělávacími prostředky. Pokud by se jednalo o žáka s poruchou chování, 
tam by nesdílený AP na místě byl, ale tím by se mělo zabývat středisko výchovné péče nebo 
psychiatr. Pokud se ŠPZ vejde v jednání, může poradna podpůrná opatření nastavit. Domnívá 
se však, že tyto děti nemají poruchy v pravém slova smyslu, jsou ovlivněné prostředím, ve 
kterém vyrůstají, a výchovné modely v těchto rodinách nejsou příliš standardní. Pro děti jsou 
některé projevy prakticky vnímány jako norma.  

d) Podpůrná práce s pedagogy – možnost supervize, podpora psychologa aj. 

2.2.2 Soustavné řešení problémových situací na úkor učitelovy přípravy na 
vyučování 

Zákonní zástupci nemají zájem o vzdělávání dítěte, o docházku dítěte - nechodí na konzultace a třídní 
schůzky, ani na vyzvání TU, ani na oficiální dopis nereagují - podpora negativního chování k autoritě 
učitele - jsou špatným vzorem pro své dítě (napadání učitele, vyhrožování) - vzdělávání není v mnoha 
rodinách prioritou. Mimo svou přímou vyučovací povinnost musí učitel žádat o spolupráci OSPOD + 
MP, účastnit se jednání a výchovných komisí, připravovat pro ně podklady. Zákonní zástupci nezajišťují 
základní potřeby pro dítě (svačina, oběd, pomůcky) – opět dochází k narušení výuky, učitelé musí vše 
řešit písemně přes ŽK, jednání s rodiči. V řadě případů dotují žáky ze svých prostředků. Soustavné 
řešení těchto problémů je na úkor učitelovy přípravy na vyučování – hledání nových metod, forem, 
nápadů, přípravy a použití didaktických pomůcek, zvyšování názornosti výuky, často i na úkor jeho 
volného času. 

Pokud opatření učiněná školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími 
institucemi. 

CHSD – asistenční služba pro rodiny s dětmi – nabízí bezplatné doučování dětí ze sociálně slabých rodin. 
Škola předá rodičům kontakt na službu. Rodiče sami vyvinou aktivitu a zkontaktují CHSD. CHSD bude 
doučovat děti, pokud bude mít volnou kapacitu. 

2.2.3 Agrese rodičů a žáků 

Pedagogové jsou vystavováni agresivním verbálním, ale i fyzickým atakům ze strany rodičů i žáků. 

Pokud opatření učiněná školou neúčinkují, přistoupí se k opatřením ve spolupráci s dalšími 
institucemi: 

a) Městská policie a APK – viz bod 2.2.1. V případě aktuálního incidentu ihned volat MP. MP 
doporučuje zajistit stálé zaměstnance, kteří by měli bezpečnost přímo ve škole na starosti a 
budou schopni kdykoli zakročit a situaci zklidnit. V tomto případě se ale nelze spolehnout na 
dotace nebo podporu ÚP. Dotace od ÚP by byla možná v případě, že by šlo o APK. 

b) Podpůrná práce s pedagogy – možnost supervize, podpora psychologa. 
c) Koučing, mentoring – zajištění odbornou firmou. 

2. 3 Spolupráce základní a mateřské školy 

Zintenzivněním spolupráce mezi jednotlivými subjekty, tj. ZŠ a MŠ, by mohlo dojít i k snížení odlivu 
žáků spádové oblasti ze základní školy. Zároveň to nevylučuje i zvýšení počtu dětí v MŠ ze spádové 
oblasti. 
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a) Koordinace předškolní přípravy – sladění školních vzdělávacích programů RVP PV a RVP ZV, 
nabídnout kurzy dovedností budoucího prvňáka (komunikační dovednosti, sociální dovednosti, 
koordinace ruky, rozvoj dílčích funkcí atd.). Včasným zmapováním terénu připravenosti 
předškolních dětí na základní vzdělávání zajistíme snadnější přestup dětem, usnadníme práci 
učitelům i rodičům. 

b) Nastavení shodných postupů při řešení vysoké absence v docházce. ZŠ bude mít včasné 
informace o dětech, které vykazují nepravidelnou docházku či častou absenci v povinném 
ročníku docházky do MŠ a mohla by nastavit opatření. Práce s rodinami se ztíženými životními 
podmínkami dřív, než dítě zahájí povinnou školní docházku. 

c) Včasná diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - díky zkušenostem, které 
mají učitelé ZŠ se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky s jinými životními 
podmínkami promítajícími se do vzdělání, můžeme při vzájemné užší spolupráci a kooperaci 
s předškolním zařízením podchytit žáky, kterým bude škola poskytovat podpůrná opatření již 
od počátku školní docházky. Můžeme začít řešit problémy s předstihem a společně s MŠ zajistit 
šetření v poradenském zařízení. 

d) Budování vztahu k lokalitě „Naše lokalita = naše škola“ - chceme upevnit vztah rodin žáků 
školy mimo jiné tím, že nebudou zpřetrhány přátelské vazby mezi dětmi, sourozenci, rodiči po 
přechodu z MŠ do ZŠ. Rodiče budou lépe informováni o chodu školy, mladší sourozenci budou 
mít možnost bližšího kontaktu se staršími sourozenci či kamarády. 

e) Personální prostupnost – AP, psycholog, využití školního poradenského pracoviště.  
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3 Kontakty 

Bc. Ivana Šimánková, DiS 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 
e-mail: poradna@poradna-prava.cz 
mobil: 724 701 600 

Lenka Stajčevová, DiS. 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 
e-mail: lenka.stajcevova@poradna-prava.cz 
mobil: 724 701 630 

Věra Musilová 
Charitní sdružení Děčín, z. s. 
e-mail: asistencnisluzbadc@gmail.com 
mobil: 773 775 961 

Olivie Bílá 
"Cinka", z. s. 
e-mail: os.cinka@seznam.cz 
mobil: 739 029 681 

Mgr. Daniel Vališ 
Agentura pro sociální začleňování 
e-mail: valis.daniel@vlada.cz 
mobil: 702 153 421 

Mgr. Mikuláš Tichý 
Agentura pro sociální začleňování 
e-mail: tichy.mikulas@vlada.cz 
mobil: 737 031 302 

Miroslav Grajcar 
Indigo Děčín, z. s. 
e-mail: miroslav.grajcar@seznam.cz 
mobil: 731 105 424 

Bc. Yvetta Rychnovská 
Indigo Děčín, z. s. 
e-mail: yvetta.rychnovska@seznam.cz 
mobil: 775 861 942 

Mgr. Jaroslav Hauzírek 
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, p. o. 
e-mail: hauzírek@zsboletice.cz 
mobil:  731 460 292 
telefon: 412 517 711 
  

mailto:poradna@poradna-prava.cz
mailto:lenka.stajcevova@poradna-prava.cz
mailto:asistencnisluzbadc@gmail.com
mailto:os.cinka@seznam.cz
mailto:valis.daniel@vlada.cz
mailto:tichy.mikulas@vlada.cz
mailto:miroslav.grajcar@seznam.cz
mailto:yvetta.rychnovska@seznam.cz
mailto:hauzírek@zsboletice.cz
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Mgr. Lenka Galambová 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a kurátorské činnosti 
e-mail: lenka.galambova@mmdecin.cz 
mobil: 778 436 539 
telefon: 412 593 154 

Mgr. Radka Mrazíková 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
e-mail: radka.mrazikova@mmdecin.cz 
mobil: 774 307 651 
telefon: 412 593 153 

Bc. Radek Střelka 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb 
e-mail: radek.strelka@mmdecin.cz 
mobil: 608 371 877 
telefon: 412 593 356 

Mgr. Tomáš Pavlík, MBA 
Městská policie 
e-mail: tomas.pavlik@mmdecin.cz 
mobil: 731 609 790 
telefon: 412 593 193 

Mgr. Bc. Iva Bajerová 
Odbor školství a kultury 
e-mail: iva.bajerova@mmdecin.cz 
mobil: 731 168 950 
telefon: 412 591 148 

Ing. Milena Šikýřová Mestlová 
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně 
správních agend 
e-mail: milena.sikyrova@mmdecin.cz 
mobil: 604 294 640 
telefon: 412 591 172 

Bc. Jana Komová 
Úřad práce Děčín 
e-mail: jana.komova@uradprace.cz 
mobil: 777 780 426 
telefon: 950 111 600 

Mgr. Blahoslava Pekařová 
Psychologická poradna Ústeckého kraje 
e-mail: info@pppuk.cz 
telefon: 417 535 218 
  

mailto:lenka.galambova@mmdecin.cz
mailto:radka.mrazikova@mmdecin.cz
mailto:radek.strelka@mmdecin.cz
mailto:tomas.pavlik@mmdecin.cz
mailto:iva.bajerova@mmdecin.cz
mailto:milena.sikyrova@mmdecin.cz
mailto:jana.komova@uradprace.cz
mailto:info@pppuk.cz
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Mgr. Michaela Macourková 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Děčín 
e-mail: info@pppuk.cz 
mobil: 775 969 435 
telefon: 412 532 071 
 
  

mailto:info@pppuk.cz


17 
 

4 Seznam použitých zkratek 

AP asistent pedagoga 
APK asistent prevence kriminality 
ASZ Agentura pro sociální začleňování 
ČVUT České vysoké učení technické 
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 
FÚ Finanční úřad 
ChSD Charitní sdružení Děčín 
IVýp individuální výchovný plán 
KHS Krajská hygienická stanice 
KoP Kontaktní pracoviště 
KÚ Krajský úřad 
MAP Místní akční plán 
MM Děčín Magistrát města Děčín 
MP Městská policie 
MŠ  mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NRP náhradní rodinná péče 
NZDM nízkoprahové centrum dětí a mládeže 
OPKČ Oddělení prevence a kurátorské činnosti 
OP VVV – SVL III Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Sociálně vyloučené lokality 
OSC Oddělení správních činností 
OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
OSVaZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
p. o. příspěvková organizace 
PČR Policie České republiky 
PPP Pedagogicko-psychologická poradna 
RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
SPC Speciálně pedagogické centrum 
SŠ střední škola 
SVP Středisko výchovné péče 
ŠPP školní poradenské pracoviště 
ŠPZ školské poradenské zařízení 
SVP Středisko výchovné péče 
TP terénní pracovník 
TU třídní učitel 
UJEP Universita Jana Evangelisty Purkyně 
ÚP Úřad práce 
VŠ vysoká škola 
z. s. zapsaný spolek 
ZŠ základní škola 
ZZ zákonný zástupce 
ŽK žákovská knížka 
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Příloha č. 1 

Metodický návod pro školy k postihu záškoláctví 
ORP Děčín OSPOD 

 
vypracovaný na základě požadavků zástupců základních škol a základních speciálních 
škol, kteří se zúčastnili semináře Prevence sociálně - patologických jevů, pořádaného 
Komisí pro sociálně - právní ochranu dětí Magistrátu města Děčín, dne 6. září 2007, 
za účelem sjednocení postupu při sledování, nahlašování a postihu záškoláctví. 
 
- Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá v souladu s platnými právními 
předpisy zákonný zástupce žáka. 
 
- Škola může požadovat, v odůvodněných případech doložení nepřítomnosti žáka 
z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené 
zákonným zástupcem.  
 
- Školy jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, povinny 
oznamovat OSPODu skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech 
jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
 
- O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Neomluvenou absenci do 10 hodin řeší třídní 
učitel a ředitel školy se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je 
zákonný zástupce prokazatelným způsobem pozván. Z tohoto pohovoru provede 
zápis (příloha č. 1) 
Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží jeho kopii.  Odmítnutí podpisu nebo 
převzetí, stejně jako nedostavení se  k pohovoru, se zaznamená do zápisu. 
 
- Při počtu neomluvených 11 – 19 hodin, svolá ředitel školní výchovnou komisi, na 
kterou pozve zástupce OSPODu. Pozvání zákonných zástupců se provádí tak, aby 
bylo jasné, že o termínu konání komise jsou prokazatelným způsobem informováni. O 
průběhu a závěrech jednání je pořízen zápis, který zúčastněné osoby podepíší, a 
zákonný zástupce obdrží kopii. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými 
zástupci se v zápisu zaznamená. 
 
- V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 20 hodin, ředitel školy zašle 
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (příloha č. 3) s náležitou 
dokumentací orgánu sociálně-právní ochrany MM Děčín, který řeší přestupky na úseku 
záškoláctví. OSPOD je povinen do 1 měsíce ředitele školy písemně informovat o 
opatřeních, které učinil. 
 
- Pokud se bude záškoláctví v průběhu školního roku opakovat a všechny výše 
zmíněné kroky již byly provedeny nebo jednorázově neomluvená absence přesáhne 
hranici 20 hodin, zašle škola hlášení o zanedbání školní docházky s veškerou 
dokumentací Policii ČR, kde by měl být případ řešen jako trestní oznámení pro 
podezření spáchání trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Kopii tohoto hlášení 
zašle OSPODu a prokazatelným způsobem o tom informuje zákonné zástupce. 
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Příloha č. l 
 

Doporučený vzor záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka 
Záznam o pohovoru  
o neomluvené nepřítomnosti žáka 

 
Jméno žáka /žákyně:  
Datum narození:   
Bydliště:  
Škola – třída – ročník:  

 
Zákonní zástupci žáka navštívili školu: - na vyzvání - z vlastního zájmu 
 
Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení): 
 
 
  
 
Stanovisko výchovného poradce: 
 
 
 
Zápis z pohovoru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup: 
 
 
 
S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru. 
 
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 
spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 
 
Datum:    Podpis zákonných zástupců: 
 
 
 
Razítko školy:        Podpis třídního učitele / učitelky: 
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Příloha č. II 

 
Doporučený vzor zápisu z výchovné komise 

Zápis z výchovné komise  
k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka 

 
Jméno žáka /žákyně:  
Datum narození:  
Bydliště:  
Škola – třída - ročník:  

 
Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka 
  
 třídní učitel  
 výchovný poradce 
 vedení školy 
 kurátor sociálně-právní ochrany dětí  
 školní metodik protidrogové prevence 
 zástupce rady školy 
 ostatní 
 
 
Předmět jednání:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchovná opatření: 
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a/:  
 
 
S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání. 
 
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 
spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 
 
Datum:   Podpis zákonných zástupců: 
 
 
 
 
Razítko školy:      Podpis ředitele / ředitelky školy: 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Příloha č. III 
 

Doporučený vzor oznámení o zanedbání školní docházky 
 

Přestupková komise obce či městské části v.........…………………………. 
 
 

OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 

Žák/žákyně: Bydliště: 
R.Č.:   Ročník:  
Rok školní docházky:   
Počet zameškaných hodin celkem: 
Z toho neomluveno: 
Jedná se o záškoláctví: a)jednorázové  
 
    b)opakované 

Dítě je ve výchově:  
1)  zákon. zástupců: a) obou rodičů  
   b) pouze otce  
   c) pouze matky 
 
2) ostatní: ………............................................  

 
Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo:  

  
Zaměstnavatel:  
Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo: 
  
Zaměstnavatel:  

 
 
 
Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou: 
1/ Ve věci neomluvené absence byli dne.....................zákonní zástupci žáka písemně pozváni k 
návštěvě školy. 
2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne ………………….. 
3/ Ve spolupráci třídního učitele s lékařem byla ověřena fakta (věrohodnost omluvenky, porušování 
léčebného řádu apod.).  
4/ Výchovným poradcem bylo zpracováno vyjádření k případu záškoláctví. 
5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne...........................zákonní zástupci písemně 
pozváni do školy na jednání výchovné komise. 
6/ Jednání výchovné komise se konalo dne ……………… 
7/ Záškoláctví přesáhlo (25)....... neomluvených hodin a pokračuje. Oznamuje se jako přestupek na 
Školskou přestupkovou komisi 
..............................................................................……………………………….. 
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Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Datum   třídní učitel/učitelka      ředitel/ředitelka 

 

 
razítko školy 

 
Přílohy: podklady k jednání Školské přestupkové komise 
 1. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy  
 2. Kopie zápisu z pohovoru se zákonnými zástupci žáka  
 3. Písemné vyjádření výchovného poradce 
 4. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka na jednání výchovné komise  
 5. Kopie zápisu z jednání výchovné komise

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 01

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemek p.č. 3656/4 o vým. 12 m2 a části pozemků dle GP č. 4020-121/2017 nově ozn. 
jako p.p.č. 3652/1 o vým. 210 m2, p.č. 3652/2 -díl „c“ o vým. 51 m2, p.č. 3658/7 - díl „b“ o vým. 0,48 m2, p.č. 
3656/1 - díl „i“ o vým. 246 m2, p.č. 3656/3 o vým. 78 m2 a díl „f“ o vým. 13 m2, v k.ú. Podmokly, s podmínkou 
zatížení pozemku, dle GP č. 4020-121/2017 nově ozn. jako p.p.č. 3652/2, služebností inženýrské sítě – práva 
umístění, užívání a údržby podzemního vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství dle GP, který bude 
vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasdání dne 20. 3. 2018 návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 18 06 37 14 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
3656/4 o vým. 12 m2 a části pozemků dle GP č. 4020-121/2017 nově ozn. jako p.p.č. 3652/1 o vým. 210 m2, 
p.č. 3652/2 -díl „c“ o vým. 51 m2, p.č. 3658/7 - díl „b“ o vým. 0,48 m2, p.č. 3656/1 - díl „i“ o vým. 246 m2, p.č. 
3656/3 o vým. 78 m2 a díl „f“ o vým. 13 m2, v k.ú. Podmokly, s podmínkou zatížení pozemku, dle GP č. 
4020-121/2017 nově ozn. jako p.p.č. 3652/2, služebností inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby 
podzemního vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství dle GP, který bude vyhotoven, pro oprávněného, 
statutární město Děčín, bezúplatně. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr města.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost spol. Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy o prodej částí 
pozemků p.č. 3652/4, 3652/5, 3656/1, 3656/6, 3656/7, 3656/5 a 3656/4 v k.ú. Podmokly na vybudování 
parkoviště osobních vozidel a k vytvoření parkové úpravy pozemků před vjezdem do areálu společnosti;

- jedná se o pozemky uvedené v geometrickém plánu č. 4044-136/2017, který byl žadatelem doložen 
společně s žádostí o prodej;

- dle současného stavu označení pozemků v evidenci katastru nemovitostí se jedná o části pozemků p.č. 
3652, p.č. 3656/3, p.č. 3656/1 a pozemek p.č. 3656/4 k.ú. Podmokly;

- jedná se o prodej zbývajících částí pozemků, které nejsou dotčené stavbou „Prodloužení ul. Ovocná“, dle GP 
č. 4020-121/2017 a zaměření skutečného provedení stavby vyhotoveného pro potřeby kolaudace stavby, 
doloženého OR, se jedná o části pozemků uvedené v návrhu na usnesení;

- evidována Výpůjční smlouva č. 4/2010/Vil/Če-35011, ve znění uzavřených dodatků, uzavřená mezi městem 
Děčín a ŘSD ČR, Správa Chomutov pro realizaci stavby „Silnice I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III.“ s 
dobou výpůjčky do 31. 12. 2018;

- dle situace stavby „Silnice I/62“ doložené zástupcem ŘSD jsou v místě budoucího parkoviště plánovány 
vegetační úpravy – zástupce ŘSD a žadatel jsou vzájemně o svých záměrech informováni a bylo 
konzultováno s OŽP;

- prodej pozemků bude realizován až po kolaudaci stavby „Prodloužení ul. Ovocná“ a stavby „Silnice I/62“, 
případně po dohodě se zástupcem ŘSD tak, aby nedošlo k narušení průběhu prací na obou akcích. 

Vyjádření: 
OR – k žádosti o prodej částí pozemků p. č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. Podmokly sdělujeme, že odbor rozvoje 
nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků p.č. 3652, 
3656/1, 3656/3 v katastrálním území Podmokly za účelem vybudování parkoviště. Upozorňujeme, že stavba 
parkoviště vyžaduje vydání povolení podle stavebního zákona.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny D – plochy a areály dopravy. 
Upozorňujeme, že pozemky p.č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. Podmokly jsou dotčeny již realizovanou veřejně 
prospěšnou stavbou D5 – Komplexní rekonstrukce ulice Práce (přeložka sil. I/62) v Rozbělesích a realizace 
mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu. S prodejem částí pozemků p.č. 3652, 3656/1, 
3656/3 k.ú. Podmokly a pozemku p.č. 3656/4 k.ú. Podmokly za účelem parkoviště souhlasíme.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 (pro HG až 3), intenzita zast. pozemku v %: 90 (zohlednit speciální 
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy V – plocha výroby a skladování.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji částí p.p.č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. 



Podmokly na zřízení parkoviště pro zaměstnance společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o. 
Upozorňujeme na skutečnost, že realizace parkoviště bude podléhat vydání stavebního povolení.

OKD – doporučuje prodej částí pozemku p.č. 3652, p.č. 3656/1, p.č. 3656/3 k.ú. Podmokly po kolaudaci 
stavby „přeložka silnice č. I/62- Vilsnice, stavba I., II., III.“ OZP – souhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 
3652, 3656/1 a 3656/3 o výměrách dle GP č. 4044-136/2017 a dále pozemku p.č. 3656/4 vše v k.ú. Podmokly 
za účelem vybudování parkoviště osobních vozidel před výrobní halou a částečně k vytvoření parkové úpravy 
pozemků před vjezdem do areálu společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o., za podmínky, že nebude 
kácena stávající vzrostlá zeleň a v případě nutnosti kácení bude, v souladu s platnými právními předpisy, 
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Během stavebních prací v okolí stromů budou dodrženy níže uvedené 
podmínky:
1) Hloubení výkopů pro stavbu musí být vedeno takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové 
zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 
koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Je-li 
nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 
2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod 
kořenovým prostorem tzv. protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 
3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším 
než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran.
2) V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební 
materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), 
zřizovány deponie, či mezideponie zeminy nebo umisťováno zařízení staveniště.

OMH eviduje žádost společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy o 
prodej částí pozemků p.č. 3652/4, 3652/5, 3656/1, 3656/6, 3656/7, 3656/5 a 3656/4 v k.ú. Podmokly na 
vybudování parkoviště osobních vozidel a k vytvoření parkové úpravy pozemků před vjezdem do areálu 
společnosti. Současně s žádostí byl doložen i geometrický plán č. 4044-136/2017 pro oddělení požadovaných 
částí pozemků. Část pozemku dle GP nově ozn. jako p.p.č. 3656/1 o vým. 1 m2 je součástí nově budované 
komunikace-prodloužení ul. Ovocná. Žadatel byl na tuto skutečnost upozorněn.

Dle současného stavu označení pozemků v evidenci katastru nemovitostí se jedná o části pozemků p.č. 3652, 
p.č. 3656/3, p.č. 3656/1, 3658/7 a pozemek 3656/4 k.ú. Podmokly. Na pozemcích p.č. 3652, p.č. 3656/3, p.č. 
3656/1 a 3658/7 k.ú. Podmokly byla realizována stavba „Prodloužení ul. Ovocná“.
Jedná se o prodej zbývajících částí pozemků, které nejsou touto stavbou dotčené a o navazující pozemek p.č. 
3656/4 k.ú. Podmokly.

Odborem rozvoje byl doložen GP č. 4020-121/2017 a zaměření skutečného provedení stavby vyhotoveného 
pro potřeby kolaudace stavby, ze kterých je patrné uložení nového podzemního vedení a umístění lamp 
veřejného osvětlení a nové dělení a slučování pozemků. Geometrický plán bude dle sdělení OR po kolaudaci 
stavby vložen do katastru nemovitostí. Následný případný prodej pozemků bude realizován již podle nových 
mapových podkladů. V návrhu na usnesení jsou požadované pozemky označeny dle tohoto GP. Oba 
doložené geometrické plány jsou téměř totožné, liší se především ve způsobu dělení a slučování pozemků a 
ve způsobu jejich označení.

OMH eviduje Výpůjční smlouvu č. 4/2010/Vil/Če-35011, ve znění uzavřených dodatků, uzavřenou mezi 
městem Děčín a ŘSD ČR, Správa Chomutov pro realizaci stavby „Silnice I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., 
III.“ s dobou výpůjčky do 31. 12. 2018. Pozemky, jejichž části má společnost Constellium Extrusions Děčín 
s.r.o. zájem odkoupit, jsou její součástí. Dle situace stavby „Silnice I/62“ doložené zástupcem ŘSD, jsou v 
místě budoucího parkoviště plánovány vegetační úpravy – zástupce ŘSD a žadatel jsou vzájemně o svých 
záměrech informováni a bylo konzultováno s OŽP.

Prodej pozemků bude realizován až po kolaudaci stavby „Prodloužení ul. Ovocná“ (03/2018-vydán kolaudační 
souhlas s užíváním stavby) a stavby „Silnice I/62“ (cca 06-07/2018), případně po dohodě se zástupcem ŘSD 
tak, aby nedošlo k narušení průběhu prací na obou akcích.

Jedná se o prodej částí pozemků dle GP č. 4020-121/2017
- p.č. 3652 - nově p.č. 3652/1 o vým. 210 m2 a p.č. 3652/2 - díl „c“ o vým. 52 m2



- p.č. 3656/1 - nově p.č. 3656/1 - díl „i“ o vým. 246 m2
- p.č. 3656/3 - nově p.č. 3656/3 o vým. 78 m2 a p.č. 3656/1 - díl „f“ o vým. 13 m2
- p.č. 3658/7 - nově p.č. 3652/2 díl „c“ o vým. 0,48 m2
a pozemek p.č. 3656/4 o vým. 12 m2, vše v k.ú. Podmokly.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1000,- Kč/m2 - podnikání (koef. 0,8) tj. 800,00 Kč/m2 – celkem 489 600,00 Kč

Výpůjční smlouva: 1x

Účel dle žádosti: parkoviště osobních vozidel a vytvoření parkové úpravy

Žadatel: Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: constellium 
zad_20180307150944.pdf Komentář: plné znění

Příloha: ovocna 
km_20180307150635.pdf Komentář: plné znění

Příloha: ovocna 
gp_20180307150712.pdf Komentář: plné znění

Příloha:
ovocna gp 
detail_20180307150741.p
df

Komentář: plné znění

Příloha:
ovocna zamereni 
stavby_20180307150811.p
df

Komentář: plné znění

Příloha:
constellium 
parkoviste_201803071509
21.pdf

Komentář: plné znění



Příloha:
rsd ovocna 
zelen_20180307150840.pd
f

Komentář: plné znění

Příloha: ovocna ul_verejne 
osvetleni.pdf Komentář: plné znění

Příloha: constellium zad 
an_20180307150944.pdf Komentář:          

Příloha: ovocna 
km_20180307150635.pdf Komentář:          

Příloha: ovocna 
gp_20180307150712.pdf Komentář:          

Příloha:
ovocna gp 
detail_20180307150741.p
df

Komentář:          

Příloha: ovocna zamereni stavby 
an_20180307150811.pdf Komentář:          

Příloha:
constellium 
parkoviste_201803071509
21.pdf

Komentář:          

Příloha:
rsd ovocna 
zelen_20180307150840.pd
f

Komentář:          

Příloha: ovocna ul_verejne 
osvetleni.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:23 podepsáno

































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 02

Název:
Prodej části pozemku p.č. 389 k.ú. Podmokly – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat část pozemku p.č. 389, dle GP č. 4059-2/2018 nově ozn. jako p.p.č. 389/2 o vým 82 m2, 
v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 10. 4. 1018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 18 07 37 16 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 389, dle GP č. 4059-2/2018 nově ozn. jako p.p.č. 389/2 o vým 82 m2, v k.ú. Podmokly. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr města.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost Ústeckého kraje o prodej části pozemku p.č. 389 k.ú. Podmokly – pozemek pod stavbou komunikace 
ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní vypořádání stavby na cizím pozemku.

Vyjádření: 
OR - k prodeji části pozemku pod silnicí č. III/25852 ve vlastnictví Ústeckého kraje sdělujeme, že v uvedené 
lokalitě je v současné době vedena Cyklotrasa č. 2 – Labská.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 389 v 
katastrálním území Podmokly o výměře 82 m² pod silnicí č. III/25852 ve vlastnictví Ústeckého kraje.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny D – plochy a areály dopravy. 
Upozorňujeme, že předmětný pozemek je dotčen veřejně prospěšnou stavbou D 11 – cyklotrasa vedená 
údolím Labe, Nebočady – Prostřední Žleb. S prodejem části pozemku souhlasíme za předpokladu, že nedojde 
k ovlivnění výše uvedené veřejně prospěšné stavby.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 (pro HG až 3), intenzita zast. pozemku v %: 90 (zohlednit speciální 
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad doporučuje převod části p.p.č. 389 k.ú. Podmokly, nacházející se 
pod silnicí č. III/25852 – ul. Labské nábřeží, Děčín IV do vlastnictví Ústeckého kraje.

OKD – jde o část pozemku pod silnicí č. III/25852 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Odbor komunikací a dopravy 
nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 389, dle GP č. 4059-2/2018 je označen jako pozemek p.č. 389/2 
k.ú. Podmokly.

OZP – souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 389, dle GP č. 4059-2/2018 nově označený jako pozemek p.č. 
389/2 o výměře 82 m2, v k.ú. Podmokly, a to z důvodu majetkoprávního vypořádání. Jedná se o část pozemku 
pod silnicí č. III/25852 ve vlastnictví Ústeckého kraje.

OMH – jedná se o prodej části pozemku p.č. 389, dle doloženého GP č. 4059-2/2018 nově ozn. jako p.p.č. 
389/2 o výměře 82 m2, v k.ú. Podmokly pod stavbou komunikace č. III/25852 ve vlastnictví Ústeckého kraje – 
majetkoprávní vypořádání stavby na cizím pozemku.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 389 o vým. 82 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena pozemku:
dle Výměru č. 01/2018 Ministerstva financí ČR – silnice II. a III. třídy - 50,00 Kč/m2, tj. celkem 4.100,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání stavby na cizím pozemku – silnice č. III/25852



Žadatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: 389 zadost 
uk_20180327072333.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 389 
km_20180327072249.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 389 podm foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 389 an zadost 
uk_20180327072333.pdf Komentář:          

Příloha: 389 
km_20180327072249.pdf Komentář:          

Příloha: 389 podm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:22 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 03

Název:
Prodej části pozemku p.č. 271/1 k.ú. Dolní Žleb – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a 
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Dolní Žleb. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 3. 2018 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a 
usnesením č. RM 18 06 37 13 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p.č. 271/1 v k.ú. Dolní Žleb, tj. varianta č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2 - doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p.č. 271/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Dolní Žleb. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města nedoporučila zveřejnit záměr města.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej částí pozemku p.č. 271/1 o vým. cca 15 m2 v k.ú. Dolní Žleb pro zajištění přístupu ke garáži 
a možnost parkování;

- prodej části pozemku (cca 980 m2) za tímto účelem byl v minulosti již projednáván, usn. č. ZM 11 01 06 23 
ze dne 20. 1. 2011 nebyl záměr města zveřejněn;

- přístup ke stavbě garáží je řešen formou věcného břemene.

Vyjádření: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. 
Dolní Žleb za účelem zajištění přístupu ke garáži a parkování.
OSU – odd. Úřad územního plánování 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 části pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny BV 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: 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 O – plocha občanského vybavení.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad doporučuje prodej části pozemku p.č. 271/1 k.ú. Dolní Žleb v 
rozsahu celého věcného břemene (viz příloha). Prodej jen části pozemku p.č. 271/1 k.ú. Dolní Žleb v rozsahu 
15 m2 nevyřeší problematiku zajištění přístupu k řadovým garážím na st.p.č. 215 k.ú. Dolní Žleb.

OKD – pozemek p.č. 271/1 k.ú. Dolní Žleb je z části místní komunikací, přístupem ke hřbitovu a zelení. V 
tomto případě není vhodné oddělit a prodat část před vjezdem do garáže. V současné době zde probíhají 
stavební práce na sanaci svahu a úpravě prostoru u kostela. V prostoru u kostela vzniknou parkovací stání 
(situace, viz příloha). Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 271/1 k.ú. Dolní 
Žleb.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 271/1 v k.ú. Dolní Žleb za účelem 
zajištění přístupu ke garáži ve vlastnictví žadatele.

OV Dolní Žleb – se jednohlasně shodl na tom, že by tato žádost měla být pozastavena. V současné době 
probíhá v prostoru u kostela a bývalé požární zbrojnice oprava místní komunikace, která by měla být 
dokončena někdy na jaře t.r. Součástí opravy je i plán na vyznačení jasného počtu parkovacích míst s 
vyznačením zákazu stání mimo tato parkovací místa. Tímto by měl být problém přístupu k nemovitosti 
vyřešen. Navrhujeme tedy vyčkat do doby, než bude výše zmíněná akce ukončena.

OMH – žadatelé vlastní stavbu garáží na pozemku st.p.č. 215 k.ú. Dolní Žleb, přístup k nim je řešen formou 
věcného břemene. Po dokončení stavebních prací vzniknou v prostoru u kostela nová parkovací místa. Prodej 
části pozemku (část o vým. cca 980 m2) byl v minulosti již projednáván, zastupitelstvo města usnesením č. 
ZM 11 01 06 23 ze dne 20. 1. 2011 nezveřejnilo záměr města část pozemku prodat.

Jedná se o prodej částí pozemku p.č. 271/1 o vým. cca 15 m2 v k.ú. Dolní Žleb.
Cena pozemku dle „Zásad“:



III. pásmo – ostatní samostatně prodávané pozemky 200,00 Kč/m2 – celkem 3.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: pro zajištění přístupu ke garáži a možnost parkování

Žadatelé: ******

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

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OV D.Žleb OMH
A A A N A N N

Vysvětlivky:

Příloha: 271 dzl 
zad_20180307145609.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 271 
km_20180307145633.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 271 dzl foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha:
271 
parkovani_201803071458
14.pdf

Komentář: plné znění

Příloha:
271 vb 
pristup_20180307145658.
pdf

Komentář: plné znění

Příloha: 271 an dzl 
zad_20180307145609.pdf Komentář:          

Příloha: 271 
km_20180307145633.pdf Komentář:          

Příloha: 271 dzl foto.pdf Komentář:          



Příloha:
271 
parkovani_201803071458
14.pdf

Komentář:          

Příloha:
271 vb 
pristup_20180307145658.
pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:26 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 04

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

záměr města prodat pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. 
č. 1385/1 vše v k. ú. Děčín o výměře stanovené geometrickým plánem, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.4.2018 návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 18 07 37 15
doporučila zastupitelstvu města zvěřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, p. č. 
1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku p. č. 1385/1 vše v k. ú. Děčín o výměře stanovené geometrickým 
plánem, který bude vyhotoven.

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



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 1387/1, pozemek p. č. 1386/1 a části pozemku p. č. 1385/1 v 
k.ú. Děčín na zahradu k RD; 

- jedná se o opětovné zveřejnění – záměr města byl zveřejněn usnesením č. ZM 13 02 37 02 ze dne 
28.3.2013 – z důvodu vysoké ceny se prodej neuskutečnil; 

- výše uvedené pozemky jsou dlouhodobě pronajaty nájemní smlouvou ze dne 15.4.1992 za účelem výstavby 
mycí linky, na kterou vydáno stavební povolení, stavba byla zahájena, ale do současné doby nebyla stavba 
dokončena; 

- OMH informoval současné nájemce o přijaté žádosti k prodeji výše uvedených pozemků, nájemci následně 
sdělili, že pozemky v k. ú. Děčín mají zájem odkoupit a svůj podnikatelský záměr stále chtějí zrealizovat; 

- RM se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 20.2.2018 a odložila s tím, že OMH zjistí, za 
jakým účelem si současný nájemce pozemků p. č. 1387/1,p. č. 1386/1 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. 
Děčín pronajal. 

Nové skutečnosti: 

- Pozemky p. č. 1387/1, p. č. 1386/1 a část pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín, jsou pronajaté k 
dlouhodobému pronájmu, a to od 15.4.1992 na 49 let, tj. do 14.4.2041. 

- Žadatelé jsou nájemci pozemků a zároveň vlastníky započaté stavby („Autoumývárna“ – stavební povolení 
ze dne 16.12.1992), která se nachází v zarostlém porostu na uvedených pozemcích; 

- dle sdělení nájemců chtějí svůj podnikatelský záměr zrealizovat, z tohoto důvodu žádají o odkoupení 
pronajatých pozemků. 

Poznámka:

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 1387/1, 
1386/1 a 1385/1 v katastrálním území Děčín na zahradu, za podmínky, že bude nejdříve vyřešen stávající 
nájemní vztah (včetně stavebního povolení). 
OSU – odd. 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 a pozemky p. č. 1386/1 a 1387/1 se nachází v zóně 
BM – RD městského typu a pozemek p. č. 1385/1 se nachází v zóně NV - zóna nerušící výroby a výrobních 
služeb, vše k. ú. Děčín. Vzhledem k dlouhodobé nájemní smlouvě na výstavbu mycího boxu, prodej pozemků 
k jiným účelům nedoporučujeme. 
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c) 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. 
Funkční využití zóny NV dle čl. 8 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: 
areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a rozsahem 
malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i PHO, 
hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací plochy, 
odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná, 
Výjimečně přípustné: 
komerce, garáže, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a 
dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, 
zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území, 
Nepřístupné: 
ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická a sociální 
zařízení. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80. 
Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 1386/1, 1387/1 do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a pozemek p.č. 1385/1 do plochy DS – plocha 
pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemků p. č. 1385/1, 1386/1 a 1387/1 v k. ú. 
Děčín. Upozorňujeme na skutečnost, že část p. p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín by měla zůstat zachována v majetku 
města z důvodu zachování přístupu na pozemek p.č. 3006/1 v k. ú. Děčín, který je užíván jako neoficiální 
cyklotrasa. V případě rozšiřování sítě cyklotras na území města Děčín by pak oficiální přístup na p. p. č. 
3006/1 v k. ú. Děčín chyběl. 

OMH – žadatelka žádá o prodej pozemků na zahradu ke stávajícímu RD na pozemku p.č. 1339 k.ú. Děčín. 
Jedná se o pozemky, které jsou pronajaté k dlouhodobému pronájmu, a to od 15.4.1992 na dobu 49 let, tj. do 
14.4.2041 - viz příloha nájemní smlouva. 

Nájemci, kteří jsou také vlastníky započaté stavby („Autoumývárna“ – stavební povolení ze dne 16.12.1992), 
mají zájem o odprodej výše uvedených pozemků. 

OMH prověřil stávající nájemní smlouvu ve spolupráci s právním zástupcem města – blíže viz stanovisko 
právníka. 

Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nebyly ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba, nelze tuto smlouvu 
vypovědět, současně bylo v této nájemní smlouvě zřízeno předkupní právo pro nájemce, tudíž je město 
zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky ke koupi nájemci a nemůže je bez dalšího 
prodat jiné osobě. Nájemní vztah je možné ukončit pouze dohodou smluvních stran, jednostranně ho však v 
daném případě ukončit nelze. 

Pro úplnost OMH uvádí, že pozemke zmiňovaný ve stanovisku OZP - p.č. 3006/1 k.ú. Děčín - neoficiální 
cyklotrasa vede nad zahradami mezi lesním pozemkem a právě zahradami a je jedině přístupný po pozemku 
p.č. 1383/1 k.ú. Děčín, tj. mezi dvěma řadami garáží s vjezdem z Kamenické ul. po pozemku p.č. 2975 k.ú. 
Děčín, tyto pozemky jsou v majetku města, tudy by musel být případně řešen vjezd, vstup na cyklotrasu. Toto 
není možné přes pozemek p.č. 1385/1, který nenínyní napojen na komunikaci ul. Kamenická. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 - zahrada, tj. 300,00 Kč/m2 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 – podnikání, tj. 800,00 Kč/m2 

Jedná se o pozemky p. č. 1387/1 o výměře 264 m2, pozemek p. č. 1386/1 o výměře 280 m2 a část pozemku 
p. č. 1385/1 v k. ú. Děčín o výměře, která bude stanovena geometrickým plánem. 



Účel dle žádosti: 
- zahrada - pozemek určený k podnikání 
– stavba a následný provoz autoumývárny 

Nájemní smlouva: 1x – na dobu určitou – do 14.4.2041 

Žadatel: p. Lenka Milatová, Kamenická 1009/215, Děčín II – zahrada k RD 
manž. Ludvík a Jaroslava Nesnídalová, Teplická 703/34, Děčín IV – stavba a následný provoz autoumývárny 

Nájemce: manž. Ludvík a Jaroslava Nesnídalovi, Teplická 703/34, Děčín IV 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A - pozn. A - pozn. A - pozn.                            

Vysvětlivky:

Příloha: 1385,1386,1387_1_101 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: zadost 1- 
1385,1386,1387_1_101.pdf Komentář:          

Příloha: zadost2_1385_1386_1387
_1_101.pdf Komentář:          

Příloha: NS 
1385,1386,1387_101.pdf Komentář:          

Příloha: stanovisko_pravnik.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka B.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka C.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka D.pdf Komentář:          



Příloha: Foto mycilinka E.pdf Komentář:          

Příloha: 1385,1386,1387_1_101 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha:
zadost 1- 
1385,1386,1387_1_101 - 
ANO.pdf

Komentář:          

Příloha: zadost2_1385_1386_1387
_1_101 - ANO.pdf Komentář:          

Příloha: NS 1385,1386,1387_101 - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: stanovisko_pravnik - 
ANO.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka B.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka C.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka D.pdf Komentář:          

Příloha: Foto mycilinka E.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:31 podepsáno
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Statutární město Děčín 
 
 
k Vaší zn. ….. 
 

Sp. zn. 2014/1985 
 

V Olomouci dne 15.3.2018 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ STANOVISKO 
 

ve věci 
 

Dotazy k pozemkům v k.ú. Děčín – parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 
a části pozemku parc. č. 1385/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
Na základě žádosti výše jmenovaného objednatele podávám následující právní stanovisko ve shora 
uvedené věci, a to takto: 

 
 

I. 
Shrnutí  skutkového stavu  a právní otázka  

 
Pozemky parc. č. 1387/1, parc. č. 1386/1 a část pozemku parc. č. 1385/1, vše v k.ú. Děčín (dále jen 
jako „pozemky“) jsou na základě nájemní smlouvy pronajaty (dále jen jako 
„nájemce“). Ten na základě stavebního povolení zahájil stavbu automyčky, kdy v současné době 
jsou zatím vystavěny jen základy. 
 
Údaje o pozemcích z KN: Výlučným vlastníkem pozemků je Statutární město Děčín, Mírové nám. 
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (dále jen jako „město“). 
 
Vlastnice sousedního pozemku má zájem o koupi pozemků. 
 
Právní otázky: 

1) Co se stane s rozestavěnou stavbou, když se pozemky prodají jiné osoby než 
stávajícímu nájemci? 

2) Pokud dojde ke skončení nájmu, jak se vyrovnají postavené základy automyčky? 
Vznikne nájemci povinnost tyto základy odstranit, nebo naopak vznikne městu 
povinnost hradit nájemci náhradu za vystavěné základy? 

3) Lze nájemní smlouvu ukončit v případě, kdy nájemce neporušuje žádné své 
povinnosti, příp. v jakých lhůtách? 

4) Lze změnit výši nájemného či dobu nájmu a jakým způsobem? 
5) Lze využít ustanovení čl. IV nájemní smlouvy o zvyšování nájemného pro případy 

změny právního předpisu pro oceňování pozemku – jakým způsobem? Je takové 
ustanovení vůbec platné? 

 
II. 

Použité podklady 
 

Při podání právního stanoviska jsem vycházela z podkladů předložených objednatelem, a to: 

- nájemní smlouvy ze dne 15.4.1992; 

- stavebního povolení ze dne 9.12.1992 (stavba – autoumývárna) – částečně nečitelné; 

- stavebního povolení ze dne 5.10.1992 (kanalizace pro autoumývárnu); 

- rozhodnutí o umístění stavby – nečitelné. 

 

Výňatky z nájemní smlouvy: 

- čl. I.: „Touto smlouvou se zřizuje pro 
k pozemkům právo provést na nich trvalou stavbu v souladu s územním rozhodnutím. 
Tímto není dotčeno rozhodování stavebního úřadu.“ 

- čl. II.: „Právo dočasného užívání k pozemkům se zřizuje na dobu 49ti let. Po uplynutí této 
doby bude dle rozhodování Městského úřadu Děčín, nebo jeho právního nástupce právo 
k dočasnému užívání pozemků prodlouženo do doby životnosti stavby. se 
současně zřizuje touto smlouvou právo k přednostnímu prodeji výše uvedených 
pozemků.“ 
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- Čl. III.: „Veškeré práce spojené s užíváním pozemků a v souvislosti s úpravou zmíněných 
pozemků finančně hradí  

- Čl. IV.: „Užívání pozemků se zřizuje úplatně na základě zákona 393/91 Sb., § 14 odst. 1 a to 
cenou 5,- Kč za 1 m2. Výše finanční úhrady za užívání pozemků se změní v případě 
revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů o oceňování 
pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ 
 

Při podání stanoviska předpokládám, že k předmětné stavbě byla vydána všechna potřebná povolení 
a postupovalo se podle nich (podklady jsou v tomto ohledu nečitelné). 

 
III. 

Použité právní předpisy 
 
Při vypracování právního stanoviska byla použita zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jako „OZ“). 

 
IV. 

Relevantní právní úprava 
 

§ 667 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 47/1992 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 667 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se 
souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, 
že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu 
nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo 
v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, 
může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ 
 
§ 676 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: „Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 
nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.“ 
 
§ 3073 OZ: „Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo 
před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani 
pro pacht.“ 
 
§ 2220 OZ: „Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-
li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. 
Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, 
pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.“ 
 
§ 2221 OZ: „Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.“ 
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§ 2229 OZ: „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve 
smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“ 
 

Komentář: „Ačkoliv to z komentovaného ustanovení nevyplývá, nájem na dobu určitou je 
možné vypovědět i v případě, kdy tak stanoví zákon. Nájem na dobu určitou je možné 
vypovědět v případě výpovědi bez výpovědní doby (§ 2208, 2210, 2212, 2227, 2228, 2232). 
Nájem na dobu určitou je možné vypovědět z důvodu změny vlastníka podle § 2222 odst. 2.“1 

 
§ 2232 OZ: „Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou 
újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.“ 
 
§ 2140 odst. 2 OZ: „Předkupní právo lze zvláštním ujednáním rozšířit i na jiné způsoby zcizení. 
Předkupní právo lze také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.“ 
 

Komentář: „Druhá věta druhého odstavce opět výslovně konstatuje to, co za předchozí právní 
úpravy bylo akceptováno a nevzbuzovalo žádné pochybnosti. Předkupní právo je možné 
sjednat mimo souvislost s kupní smlouvou. Předkupní právo může být sjednáno nejen jako 
akcesorické ujednání u jiného smluvního typu, např. smlouvy směnné nebo nájemní, ale 
i samostatnou dohodou mezi vlastníkem věci a zájemcem o její nabytí. … Předkupní právo 
zanikne zejména: c) zánikem kupní nebo jiné hlavní smlouvy, k níž byla připojena 
akcesorická dohoda o předkupním právu.“2 

 
§ 2143 OZ: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 
smlouvy s koupěchtivým.“ 
 
§ 2217 odst. 1 OZ: „Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé 
v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za 
obdobných podmínek.“ 
 

Komentář: „Obecná úprava nemá žádnou zvláštní úpravu změny nájemného. Platí zde 
obecně, že dohoda o nájemném nemůže být jednostranně měněna, pokud to zvláštní 
předpis nestanoví nebo pokud se tak smluvní strany nedohodly. Dohoda musí 
v takovém případě obsahovat jasně stanovené podmínky, za kterých buď pronajímatel, 
nebo nájemce mohou jednostranně výšku nájemného změnit, např. cenová doložka, 
inflační nebo měnová doložka. Obsah změny nemůže záviset pouze na vůli jedné ze 
smluvních stran (§ 1759 a 1790).“3 
 

                                                
1 HULMÁK, Milan. § 2229 [Nájem na dobu určitou]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 321. ISBN 978-80-7400-287-8. 
2 SVOBODA, Lukáš. § 2140 [Předkupní právo]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 110. ISBN 978-80-7400-287-8. 
3 HULMÁK, Milan. § 2217 [Výše nájemného]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, 
DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, 
Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, 
PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, 
Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. 
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 280. ISBN 978-80-7400-287-8. 
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§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku: „Majetek a služba se oceňují obvyklou 
cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto 
zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá 
cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

 
V. 

Právní posouzení 
 
V daném případě se na nájemní vztah použijí ustanovení o obecném nájmu (tj. nejedná se například 
o zvláštní režim nájmu bytu, ve kterém je nájemci poskytnuta větší ochrana). Vzhledem ke kontinuitě 
právní úpravy se na nájemní vztah užijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). 
 
Základní údaje z nájemní smlouvy: Nájemní vztah byl uzavřen na dobu určitou 49 let. Ve smlouvě 
nejsou uvedeny výpovědní důvody. Nájemci bylo povoleno zřídit na pozemcích stavbu, a to na své 
finanční náklady, přičemž způsob vyrovnání po zániku smlouvy nebyl stranami ujednán. Nájemci 
bylo v rámci nájemní smlouvy zřízeno předkupní právo k pozemkům. 
 
Nejprve je nutné posoudit možnost jednostranného ukončení dosavadní nájemní smlouvy a prodeje 
pozemků jiné osobě než nájemci: 

1) Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 49 let. OZ stanoví zvláštní režim pro smlouvy 
uzavírané na dobu delší než 50 let, což se však na rozebíraný případ nepoužije. Dle 
obecných ustanovení o nájmu může v případě nájmu na dobu určitou každá ze stran 
vypovědět nájem jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi 
a výpovědní doba. To v daném případě sjednáno nebylo. Pokud se tedy nejedná o zvlášť 
závažné porušení povinností, v důsledku kterého je druhá strana oprávněna nájem vypovědět 
bez výpovědní doby, příp. o jiný zákonem aprobovaný důvod (viz shora citovaný komentář), 
nelze nájem na dobu určitou vypovědět (zvláště ne v případě, kdy nájemce nic neporušuje). 

2) Sjednané předkupní právo dle výše citovaného komentáře zaniká až spolu se zánikem 
nájemní smlouvy (v samotné nájemní smlouvě není předkupní právo nijak časově omezeno). 
Město je tedy obligačně zavázáno v případě zamýšleného prodeje nabídnout pozemky 
ke koupi nájemci a nemůže je bez dalšího (aniž by byla realizována nabídka v rámci plnění 
povinnosti z předkupního práva) prodat jiné osobě. 

 
Dále je rozebrána otázka ohledně vypořádání postavených základů (předpokládám, že bylo 
postupováno v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu). Je nesporné, že nájemce měl souhlas 
města k provedení stavby na pozemcích, přičemž nebylo ujednáno, jak se budou náklady 
vypořádávat při případném ukončení nájemního vztahu. Tuto otázku podpůrně řeší ustanovení 
§ 2220 OZ, který stanoví, že dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se 
s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Jde tedy o to, zda postavené 
základy představují zhodnocení či naopak znehodnocení pozemků. Pokud byly pozemky 
zhodnoceny, bylo by město po ukončení nájemního vztahu povinno toto zhodnocení nájemci 
vyrovnat. V případě znehodnocení pozemků však obecně nárok městu na náhradu vůči nájemci 
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nevzniká.4 Město nemůže požadovat ani uvedení pozemků do předešlého stavu (odstranění 
postavených základů), jelikož stavba probíhala se souhlasem města jako pronajímatele.5 
 
Ohledně možnosti zvýšení nájemného obecně platí, že nájemné lze jednostranně měnit jen v případě, 
že si to strany sjednaly, přičemž musí být transparentně sjednána i pravidla, kterými se příp. změna 
výše nájemného řídí. V nájemní smlouvě je ujednáno: „Výše finanční úhrady za užívání pozemků 
se změní v případě revalvace či devalvace čs. měny a v případě nových právních předpisů 
o oceňování pozemků. Výše úhrady bude stanovena Městským úřadem v Děčíně s přihlédnutím 
k průměrným cenám v místě.“ Ohledně ustanovení o možnosti změny výše nájemného se přikláním 
k závěru, že v návaznosti na hodnotu měny (pokud jde o objektivně zjistitelnou hodnotu) a na nové 
oceňovací předpisy změna výše nájemného v tomto duchu bude možná (dle pravidel oceňování 
nájemného). 
 

VI. 
Závěr (právní názor)  

 
Sjednaný nájem může být samozřejmě ukončen dohodou stran, jednostranně ho však v daném 
případě bezdůvodně ukončit nelze (pokud se nejedná např. o případy závažného porušení 
povinností nájemce).  
 
V rámci nájemní smlouvy je sjednáno předkupní právo ve prospěch nájemce, které stále trvá – 
v případě zamýšleného prodeje pozemků je tedy nutné nabídnout pozemky ke koupi nájemci 
(za stejných podmínek, za jakých by byla kupní smlouvy uzavřena s koupěchtivým). 
 
Rozestavěná stavba (základy) se promítnou do vypořádání vztahů po ukončení nájmu 
v případě, že byly pozemky tímto zásahem zhodnoceny. Stav pozemků se hodnotí až 
v okamžiku skončení nájmu, kdy pokud došlo k jejich zhodnocení, je město povinno nájemci 
toto zhodnocení vyrovnat. Naopak pokud došlo tímto zásahem ke znehodnocení pozemků, nemá 
město právo na náhradu vůči nájemci, jelikož byla stavba provedena s výslovným písemným 
souhlasem města. V případě povolené změny pronajímané věci (zde postavení stavby na pronajatých 
pozemcích) není nájemce povinen pozemky uvést do původního stavu a nemusí tedy postavené 
základy odstraňovat. Pokud jde o charakter postavených základů, jedná se o stavbu a základy se 
staly součástí příslušného pozemku. 
 
Výši nájemného a dobu nájmu lze změnit dohodou stran. Jednostranně měnit dobu nájmu nelze 
a nájem nelze bez vážných důvodů ani ukončit před uplynutím doby určité. Jednalo by se 
o nepřípustné zásahy do právní jistoty a legitimního očekávání nájemce. 
 

                                                
4 HULMÁK, Milan. § 2220 [Změna pronajaté věci nájemcem]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, 
BOHMAN, Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 288. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Dojde-li provedením 
povolených úprav ke znehodnocení pronajaté věci, nevznikají pronajímateli žádná práva, když ke znehodnocení došlo 
s jeho souhlasem. Jinak v případě, kdy byly změny provedeny vadně, pak má právo na náhradu.” 
5 HULMÁK, Milan. § 2225 [Odevzdání pronajaté věci]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, 
Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, 
CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, 
PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, 
Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část  
(§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 305. ISBN 978-80-7400-287-8.: „Nájemce je oprávněn 
provádět změny pronajaté věci pouze se souhlasem pronajímatele (§ 2220). Povolené změny pronajaté věci není povinen 
při skončení nájmu odstranit, a to bez ohledu na to, zda v jejich důsledku došlo ke zhodnocení či znehodnocení 
pronajaté věci. Pokud tyto změny byly provedeny bez souhlasu, je povinen je nájemce odstranit nejpozději při skončení nájmu 
(§ 2220 odst. 2).“ 
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Ustanovení o zvyšování (resp. změně) nájemného považuji spíše za platné a mám za to, že nájemné 
může být v tomto duchu upraveno. 
 
Odůvodnění tohoto právního názoru je blíže podáno shora. 

 
VII. 

Doložka 
 

Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu závěru jsem dospěla 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle na jiných osobách, pouze na základě výše 
uvedených podkladů a bez překrucování práva; tzn. i nestranně z hlediska objednatele (klienta). 

Shora podané právní stanovisko vyjadřuje právní názor jeho autora, který je právně argumentačně 
podložen, jak je výše uvedeno. 

Právní stanovisko je předloženo bez rozporů. 
 
 
 

                                                                            Mgr. Renáta Havelková 
advokátní koncipient 

 













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 05

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 
a st. p. č. 463 o vým. 56 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 
309.500,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 20.3.2018 návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením 
č. RM 18 06 37 15 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. 
č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o vým. 56 m2 vše v k. ú. Prostřední 
Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 309.500,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 309 500,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 348/11 o výměře 1419 m2, p. č. 348/8 o výměře 1348 m2, p. 
č. 348/13 o výměře 272 m2 a st. p. č. 463 o výměře 56 m2 vše v k. ú. Prostřední Žleb za účelem 
vybudování ovocného sadu; 

- pozemky jsou zanedbané a zarostlé letitým náletem, pro město bez přístupu.

RM záměr usn. č. RM 17 15 37 22 ze dne 05.09.2017
ZM záměr usn. č. ZM 17 07 07 04 ze dne 21.09.2017

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 463, 
parc. č. 348/8, 348/11, 348/13 v katastrálním území Prostřední Žleb za účelem zemědělské činnosti – ovocný 
sad, zemědělství. 
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 pozemky p.č. 348/13 a st.p.č. 463 se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BV – 
smíšená zóna s RD venkovského typu. Pozemky p.č. 348/8 a 348/11 se nacházejí v zóně ZPF – zóna 
zemědělských kultur. Část pozemku p.č. 348/11 se nalézá v zastavitelném území v návrhové ploše doprava s 
označením D V/5 – plochy a areály dopravy, vše k.ú. Prostřední Žleb. Z důvodů možného rozšíření železnice, 
kolejových úprav a zkapacitnění trati ČD doporučujeme pouze pronájem pozemků. Upozorňujeme, že 
pozemek p.č. 348/11 k.ú. Prostřední Žleb je dotčen ochranným pásmem železnice. 
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. 
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. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p. č. 348/13 
a 463 do plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině a pozemky p. č. 348/8 a 348/11 do plochy NZ.2 – 
plocha zemědělská/trvalý travní porost, vše k. ú. Prostřední Žleb. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 348/11, p. p. č. 348/8, p. p .č. 
348/13 a st. p. č. 463 v k. ú. Prostřední Žleb za účelem obnovení ovocného sadu a chovu drobného zvířectva. 
Upozorňujeme, že pokud bude žadatel řešit v rámci obnovy ovocného sadu a 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. 

OKD - upozorňuje, že přístup, příjezd k pozemkům není zajištěn z místní komunikace. Odbor komunikací a 
dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 348/11, p.č. 348/8, p.č. 348/13 a st.p.č. 463 k.ú. Prostřední 
Žleb. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemky jsou zanedbané a zarostlé letitým náletem, pro město 
nepřístupné. S prodejem souhlasíme. 

Návrh ceny za prodej pozemků dle „Zásad“ 
III. pásmo – louka – 100,00 Kč/m2 (3095 m2) – celkem 309.500,00 Kč + ostatní náklady - (nejedná se o 
zemědelské podnikání - žadatel není registrovaný zemědělec. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: louka, ovocný sad, 

Žadatel: ****** 

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

Vyjádření:

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

Vysvětlivky:

Příloha: KM- zakres 
ov.sad_109.pdf Komentář:          

Příloha: zadost ov.sad_109.pdf Komentář:          

Příloha: KM- zakres 
ov.sad_109.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
ov.sad_109.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:33 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 06

Název:
Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – dohadovací řízení

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín formou dohadovacího řízení a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín formou dohadovacího řízení s tím, že cena 
stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ činí 901.600,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení a 

- s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost 
cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín; 

- s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú. 
Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve 
studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). 
Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro 
prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, 
potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a 
smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, 
sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. 
Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze 
strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho 
neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude 
tato smlouva zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín 
realizovat jiný záměr, než který předloží kupujícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má 
prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat 
prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy. 

- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10 
let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru 
nemovitostí. 



Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 20. 3. 2018 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín formou 
dohadovacího řízení a usnesením č. RM RM 18 06 37 12 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr 
města prodat pozemek p.č.118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín formou dohadovacího řízení s tím, že cena 
stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ činí 901.600,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení a 
- s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost 
cesty) k nemovitostem na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. Děčín; 
- s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú. 
Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve 
studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). 
Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro 
prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, 
potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a 
smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, 
sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. 
Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze 
strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho 
neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude 
tato smlouva zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín 
realizovat jiný záměr, než který předloží kupujícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má 
prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat 
prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy. 
- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10 
let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru 
nemovitostí. 

Cena: 901 600,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města prodat pozemek formou dohadovacího řízení



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- evidována žádost sp. Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín o 
prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín na stavbu víceúčelového domu, následně žádost aktualizována – žádost 
o prodej pouze p.p.č. 118 k.ú. Děčín;

- pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště a slouží pro přístup a příjezd k okolním objektům na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. 
Děčín, tj. nutnost zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem jiných vlastníků při prodeji pozemku formou 
zřízení věcného břemene – evidována žádost vlastníka nemovitosti na pozemku p.č. 117 k.ú. Děčín o zajištění 
přístupu;

- v návaznosti na úkol z PVO bylo vyžádáno stanovisko architekta města – návrh řešení na možné využití 
pozemku p. č. 118 v k.ú. Děčín – doložena prezentace možné zástavby, následně byla vyžádána její 
aktualizace – dle vyjádření architekta v současné době nelze blíže specifikovat, je možné prověřovat pouze 
během konkrétního ověřování jednotlivými fázemi projekční přípravy;

- dále byla oslovena Architektonická kancelář, J. z Poděbrad 56/1, Děčín VI, s žádostí o stanovení cenové 
nabídky za vyhotovení studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – cenový návrh stanoven ve výši 
181.500,00 Kč;

- bylo vykonáno společně místní šetření OMH a OKD ke stavu pozemku a způsobu jeho úpravy – zajištění 
projektové dokumentace, výběr zhotovitele, zasypání sklepních prostorů, dorovnání povrchu;

- usnesením č. ZM 18 01 04 04 ze dne 25. 1. 2018 zveřejněn záměr města prodat pozemek p.č.118 k.ú. 
Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy 
(služebnost cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p.č. 117, 119 a 123/3 k.ú. Děčín, za cenu dle 
„Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující předloží studii zástavby;

- na základě úkolu z PVO bylo vyžádáno stanovisko AKNT – případný prodej pozemku právně ošetřit tak, aby 
bylo možné takovýto prodej realizovat pouze v takovém případě, že záměr stavebníka bude akceptovatelný ze 
strany města (vyjádření městského architekta, komise pro urbanistiku a další) - stanovisko přílohou;

- v souladu se „Zásadami“ bude prodej pozemku realizovaný formou dohadovacího řízení s tím, že cena 
stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ je stanovena jako cena výchozí pro toto řízení, s podmínkou zřídit 
věcná břemena pro zajištění přístupu k okolním nemovitostem, s podmínkou zřídit předkupní právo pro město 
Děčín dle „Zásad“ a s podmínkami uvedenými ve stanovisku AKNT.

OMH – eviduje žádost sp. Office House Masaryk Square DC s. r. o., IČO 05697948, Hálkova 269/4, Děčín o 
prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Děčín na stavbu víceúčelového domu.
Pozemek p.č. 118 k.ú. Děčín je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště a slouží pro přístup a příjezd k okolním objektům na pozemcích p.č. 117, p.č. 119 a p.č. 123/3 k.ú. 
Děčín, přístup a příjezd k nemovitostem jiných vlastníků bude při prodeji pozemku nadále zajištěn zřízením 
věcného břemene. OMH eviduje žádost vlastníka nemovitosti na pozemku p.č. 117 o zajištění přístupu k 
nemovitosti z důvodu rekonstrukce objektu.

Na základě úkolu bylo OMH vyžádáno vyjádření odboru stavební úřad k možnosti zástavby pozemku – 
regulativ podle územního plánu na Masarykovo náměstí a následně byla u architekta města vyžádána její 
aktualizace. Dle vyjádření architekta v současné době nelze blíže specifikovat, je možné prověřovat pouze 
během konkrétního ověřování jednotlivými fázemi projekční přípravy.
Dále byla OMH oslovena Architektonická kancelář, J. z Poděbrad 56/1, Děčín VI, s žádostí o stanovení 
cenové nabídky za vyhotovení studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – cenový návrh stanoven ve výši 
181.500,00 Kč. S ohledem na výši cenové nabídky za vyhotovení studie zástavby byla v návrhu na usnesení 
uváděna podmínka doložení této studie budoucím kupujícím.
OMH ve spolupráci s OKD vykonal dne 30. 11. 2017 místní šetření za účelem vyřešení stavu pozemku a k 
tomuto OKD uvedl, že s ohledem na území, kde se nacházejí bývalé sklepní prostory je nutné zajistit 
projektovou dokumentaci a následně provést výběr zhotovitele stavby (zasypání a dorovnání území).



ZM usnesením č. ZM 18 01 04 04 ze dne 25. 1. 2018 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č.118 k.ú. 
Děčín, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy 
(služebnost cesty) pro vlastníky nemovitostí na pozemcích p.č. 117, 119 a 123/3 k.ú. Děčín, za cenu dle 
„Zásad“ a s podmínkou, že budoucí kupující předloží studii zástavby.

Na základě úkolu z PVO bylo následně vyžádáno stanovisko AKNT – případný prodej pozemku právně ošetřit 
tak, aby bylo možné takovýto prodej realizovat pouze v takovém případě, že záměr stavebníka bude 
akceptovatelný ze strany města (vyjádření městského architekta, komise pro urbanistiku a další) - stanovisko 
přílohou.

V souladu se „Zásadami“ bude prodej pozemku realizovaný formou dohadovacího řízení s tím, že cena 
stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ je stanovena jako cena výchozí pro toto řízení, s podmínkou zřídit 
věcná břemena pro zajištění přístupu k okolním nemovitostem, s podmínkou zřídit předkupní právo pro město 
Děčín dle čl. VII/2 „Zásad“ a s podmínkami uvedenými ve stanovisku AKNT.

Jednotlivé lhůty budou adekvátně zvoleny v závislosti na jednotlivých podmínkách kupní smlouvy s tím, že 
výchozí lhůtu pro podání studie navrhuje OMH v délce 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Tato lhůta 
byla konzultována i s odborem stavební úřad a je reálná. Po projednání výsledků dohadovacího řízení v 
orgánech města bude kupní smlouva zpracována a následně bude předložena ke schválení orgánům města, 
neboť se nejedná o standardní smlouvu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 118 o vým. 392 m2 v k.ú. Děčín.

Návrh ceny 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 dc km 
dr_20180307145154.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc 
aknt_20180307145240.pdf Komentář: plné znění

Příloha: 118 dc km 
dr_20180307145154.pdf Komentář:          

Příloha: 118 an dc 
aknt_20180307145240.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:35 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 07

Název:
Pozemky k.ú. Podmokly – bezúplatný převod 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Podmokly do majetku 
města a

schvaluje

nabytí pozemků p.č. 405/14 o vým. 149 m2, p.č. 405/16 o vým. 290 m2 a p.č. 416/4 o vým. 163 m2 v k.ú. 
Podmokly bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.

Stanovisko RM:
OMH doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků do majetku města dle návrhu na usnesení.

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila nabytí pozemků



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 405/14, p.č. 405/16 a p.č. 416/4 v k.ú. Podmokly do 
majetku města;

- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – neplodná půda a pro jejich 
vlastníka jsou bez možnosti přístupu;

- jedná se o pozemky situované mezi drážním tělesem, pozemky města a objekty bytových domů v 
soukromém vlastnictví;

- přes pozemek p.č. 405/14 procházejí trasy via ferraty;

- v případě schválení bezúplatného převodu pozemků do majetku města bude následně ze strany vlastníka 
doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků;

- ZM usnesením č. ZM 15 02 16 15 ze dne 16. 2. 2015 výkup těchto pozemků nechválilo.

OMH – převod pozemků p.č. 405/14, p.č. 405/16 a p.č. 416/4 v k.ú. Podmokly do majetku města byl v 
minulosti již projednáván (nabídka ministerstva zemědělství ČR), zastupitelstvo města usnesením č. ZM 15 02 
16 15 ze dne 16. 2. 2015 výkup těchto pozemků nechválilo.

Vzhledem k tomu, že přes pozemek p.č. 405/14 k.ú. Podmokly nově procházejí trasy via ferraty, OMH 
doporučuje získat pozemky formou bezúplatného převodu do majetku města.

Jedná se o pozemky, které jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – neplodná půda a 
pro jejich vlastníka jsou bez možnosti přístupu, situované mezi drážním tělesem, pozemky města a objekty 
bytových domů v soukromém vlastnictví.

V případě schválení bezúplatného převodu pozemků do majetku města bude následně ze strany vlastníka 
doručena ke schválení v orgánech města smlouva o bezúplatném převodu pozemků tak, aby mohlo dojít k 
ukončení řízení a převedení pozemků do majetku města.

S ohledem na termín stanovený pro předložení nabídky ÚZSVM do jednání RM a ZM, nebyla vyžadována 
stanoviska odborů.

Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín
p.č. 405/14 o vým. 149 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
p.č. 405/16 o vým. 290 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
p.č. 416/4 o vým. 163 m2 – ostatní plocha – neplodná půda

Cena: bezúplatný převod Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

Příloha: uzsvm podm 
nab_20180307154215.pdf Komentář: plné znění

Příloha: uzsvm podm 
km_20180307154044.pdf Komentář: plné znění



Příloha:
via ferrata 
trasy_20180307154121.pd
f

Komentář: plné znění

Příloha: uzsvm podm foto.pdf Komentář: plné znění

Příloha: uzsvm podm nab 
an_20180307154215.pdf Komentář:          

Příloha: uzsvm podm 
km_20180307154044.pdf Komentář:          

Příloha:
via ferrata 
trasy_20180307154121.pd
f

Komentář:          

Příloha: uzsvm podm foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:36 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 4. 2018 ZM 18 04 04 08

Název:
Výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
neschvaluje

výkup pozemků p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 
m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/7 o výměře 958 m2, p.č. 184/6 o výměře 1741 m2, p.č. 184/8 o 
výměře 1201 m2 a p.č. 184/3 o výměře 363 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, z majetku paní ******.

Stanovisko RM:
Rada města dne 20.3.2018 projednala návrh na výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 
18 06 37 17 schvália Variantu č. 1: tj. nedoporučila zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o 
výměře 1243 m2, p.č. 276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, 
p.č. 184/7 o výměře 958 m2, p.č. 184/6 o výměře 1741 m2, p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 a p.č. 184/3 o 
výměře 363 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, z majetku paní ******I, 

Dále rada města projednala:
Variantu č. 2: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 vše v k.ú. Březiny u 
Děčína, z majetku paní ******; 
Variantu č. 3: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 184/8 o výměře 1201 m2, p.č. 184/3 o výměře 
363 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, z majetku paní ******, za cenu 1.200.850,00 Kč; 
Variantu č. 4: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/8 o výměře 
1201 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, z majetku paní ******, za cenu 1.211.075,00 Kč; 
Variantu č. 5: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/8 o výměře 
1201 m2 a p.č. 184/3 o výměře 363 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína, z majetku paní ******, za cenu 
1.211.075,00 Kč; 
Variantu č. 6: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/7 o výměře 
958 m2, p.č. 184/6 o výměře 1741 m2, p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 a p.č. 184/3 o výměře 363 m2 vše v k.ú. 
Březiny u Děčína, z majetku paní ******, za cenu 1.346.000,00 Kč;
Variantu č. 7: doporučuje zastupitelstvu města vykoupit pozemek p.č. 276/105 o výměře 1243 m2, p.č. 
276/106 o výměře 77 m2, p.č. 276/107 o výměře 106 m2, p.č. 240/5 o výměře 409 m2, p.č. 184/7 o výměře 
958 m2, p.č. 184/6 o výměře 1741 m2, p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 a p.č. 184/3 o výměře 363 m2 vše v k.ú. 
Březiny u Děčína, z majetku paní ******. 



Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
 -nabídka prodeje pozemků p.č. 276/105, 276/106, 276/107, 240/5, 184/7, 184/6, 184/8 a 184/3 vše v k.ú. 
Březiny u Děčína; 
 - vlastníkem pozemků paní ******; 
-pozemky p.č. 276/106, 276/105 a 276/107 navazují na areál ZŠ, jsou travnaté a z převážné části rovinaté; dle 
územního plánu k možné zástavbě pro bydlení, sportovní využití; parkování; 
-pozemky p.č. 240/5, 184/8, 184/6, 184/7 a 184/3 jsou zarostlé vzrostlými stromy, svažují se od posledního 
panelového domu k řece Ploučnici (cyklostezce); nevhodné k zástavbě; 
-dle sdělení odborů nejsou pozemky v současné době využitelné k rozvoji města; 
-jejich získáním by došlo k navýšení ploch určených k nákladné údržbě; 
-OKD eviduje žádost o vybudování přístupové cesty ze sídliště dolů k cyklostezce; 
-v případě odkupu p.č. 184/3 k.ú. Březiny u Děčína (za účelem výstavby cesty) je však nutné vykoupit i část 
pozemků kolem p.č. 184/3 k.ú. Březiny tak, aby bylo možné provést výstavbu bezbariérové cesty; 
-RM dne 23.1.2018 rozhodnutí odložila; 
-úkol – vyvolat jednání s vlastníkem pozemků, zda je ochoten prodat pouze část těchto pozemků, tj. pouze 
těch u kterých územní plán povoluje výstavbu, nebo těch, u kterých se jedná o rovinaté pozemky vhodné k 
dalšímu využití; 
-jednání se konalo dne 28.2.2018; 
-vlastník pozemků požaduje prodej pozemků p.č. 276/105, 276/106, 276/107 a 184/8 a 240/5 k.ú. Březiny u 
Děčína jako celku; 
-současně navrhuje i prodej pozemku p.č. 184/3 – cesta k cyklostezce užívaná obyvateli sídliště; 
-u pozemků p.č. 184/7 a 184/6 je možná dohoda na případné snížení ceny -u předložené Varianty č. 7 není 
uvedena cena za výkup, protože bylo vlastníkem sděleno, že v případě výkupu ost. pozemků lze jednat o 
snížení ceny za pozemky p.č. 184/7 a 184/6; 
-pokud by byla přijata Varianta č. 7, pak OMH vstoupí do jednání s vlastníkem pozemků a následně předloží 
materiál do jednání orgánů města; 
-ve Variantách č. 3 a 5, kde je uveden i pozemek p.č. 184/3, který by měl být využit pro vybudování cesty, 
bude nutné následně dojednat výkup i částí sousedních pozemků právě z důvodu stavby cesty 

OR – Odbor rozvoje neeviduje na zmíněných pozemcích žádné záměry. Vzhledem k potřebám lokality 
doporučujeme zvážit výkup vhodných pozemků pro výstavbu parkovacích míst, kterých je v lokalitě stále 
nedostatek, případně pro výstavbu dětského hřiště, které nebylo vystavěno v blízkosti trafostanice v Březinách 
a dle současných informací není možné jej vystavět v Březinách, kde bylo původně plánováno, z důvodu 
nedostatku vhodných pozemků ve vlastnictví města.

OSU - oddělení územního rozhodování doporučuje zvážit před výkupem pozemků parc. č. 276/105, 276/106, 
276/107, 240/5, 184/3, 184/7, 184/6, 184/8 v katastrálním území Březiny u Děčína, zda budou tyto pozemky 
do budoucna vhodné k nějakému využití.

OSU - Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 276/106 a 184/8 se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. 
Pozemky p.č. 276/105, p.č. 276/107 se nachází v zastavěném území v zastavitelné návrhové ploše pro 
bydlení s označením BI – městské a příměstské č. 2Z-27. 
Pozemek p.č. 240/5 se nachází v nezastavěném území a je součástí zóny LPF – zóna pozemků určených k 
plnění funkci lesa. 
Pozemky p.č. 184/3, 184/6, 184/7 se nachází v nezastavěném území a jsou součástí zóny ZPF – zóna 
zemědělských kultur, vše k.ú. Březiny u Děčína. 
S výkupem pozemků do majetku města souhlasíme. 

Upozorňujeme, že pozemky se nachází v sesuvném území. Část pozemků p.č. 184/8, 184/3, 184/6 a 184/7 se 
nachází v ochranném pásmu el. vedení. Pozemky p.č. 184/6 a 184/7 se nachází částečně v ochranném 
pásmu trafostanice. 

Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 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. 

Funkční využití zóny SM (2Z-27) dle 2. změny Územního plánu města Děčín: 
Převažující účel využití: jedná se plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení 
pro rodinné bydlení, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku, 
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 000m2, 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 35-45º, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130 cm. Pro plochu 2Z-27 je podmínkou 
budoucího využití zpracování urbanistického konceptu – studie řešeného území dané lokality. Urbanistická 
studie bude obsahovat i řešení technické infrastruktury a dopravy. 
Podmínečně vhodná je plocha 2Z-27 ležící v možném dosahu dopravních komunikačních tras. Podmínkou je 
v následném stupni dokumentace prokázání nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu dopravních 
komunikacích pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb na nich umístitelných, a to v 
průběhu celého dne a respektování území přeložky pro plánovanou přeložku silnice II. třídy. 

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. 25 m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 



Funkční využití zóny LPF dle čl. 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
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. 

Poznámka: 
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 276/105, 276/107 do 
návrhové plochy v zastavitelném území Z215 SM – plocha smíšená obytná městská, pozemek p.č. 276/106 
do plochy BH – bydlení hromadné v zastavěném území, pozemek p.č. 240/5 do plochy NL – plocha lesní v 
nezastavěném území, pozemek p.č. 184/8 do plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině v 
nezastavěném území, pozemky p.č. 184/3, 184/6 a 184/7 do plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní 
porost v nezastavěném území, vše k.ú. Březiny u Děčína. 

OKD – eviduje žádost o vybudování přístupové cesty ze sídliště dolů k cyklostezce, pozemek p.č. 184/3 k.ú. 
Březiny u Děčína. V případě odkupu p.č. 184/3 k.ú. Březiny u Děčína (za účelem výstavby cesty) je však 
nutné vykoupit i část pozemků kolem p.č. 184/3 k.ú. Březiny. Tak, aby bylo možné provést výstavbu 
bezbariérové cesty.
Pozemky p.č. 276/105, p.č. 276/106, p.č. 276/107 k.ú. Březiny u Děčína jsou travnaté. Pozemky p.č. 240/5, 
p.č. 184/7, p.č. 184/6, p.č. 184/8 k.ú. Březiny u Děčína jsou v současné době zalesněné. Pokud v rámci 
rozvoje lokality sídliště Březiny nemáme záměr tyto pozemky využít, pak jejich výkupem získáme pouze 
pozemky k údržbě.
OKD nesouhlasí s výkupem pozemků p.č. 276/105, p.č. 276/106, p.č. 276/107, p.č. 240/5, p.č. 184/7, p.č. 
184/6, p.č. 184/8 k.ú. Březiny u Děčína. Výkup p.č. 184/3 k.ú. Březiny u Děčína doporučujeme. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemků p.č. 276/105, 276/106, 276/107, 240/5, 
184/7, 184/6, 184/8 a 184/36 v k.ú. Březiny u Děčína. Na některých z předmětných pozemků se nachází 
vzrostlé dřeviny. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud by mělo v rámci případných stavebních úprav dojít k 
zásahům do zeleně, je třeba postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Toto vyjádření nenahrazuje 
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění.

nové skutečnosti: 
Problematika výkupu pozemků byla předložena do jednání RM dne 23.1.2018, usnesení nebylo přijato a rada 
své rozhodnutí odložila. 

OMH obdržel úkol – vyvolat jednání s vlastníkem pozemků, zda je ochoten prodat pouze část těchto pozemků, 
tj. pouze těch u kterých územní plán povoluje výstavbu, nebo těch, u kterých se jedná o rovinaté pozemky 
vhodné k dalšímu využití.

Jednání se konalo dne 28.2.2018 – viz zápis v příloze. 
Vlastník pozemků požaduje prodej pozemků p.č. 276/105, 276/106, 276/107 a 184/8 a 240/5 k.ú. Březiny u 
Děčína jako celku; současně navrhuje i prodej pozemku p.č. 184/3 – cesta k cyklostezce užívaná obyvateli 
sídliště; u pozemků p.č. 184/7 a 184/6 je možná dohoda na případné snížení ceny. 

OMH – předkládá materiál ve variantách, tak aby mohlo dojít k projednání a případnému schválení jen 
některých pozemků. 

Jedná se o výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína: 
-p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 trv. travní porost 
-p.č. 276/106 o výměře 77 m2 ost. plocha 
-p.č. 276/107 o výměře 106 m2 ost. plocha 
-p.č. 240/5 o výměře 409 m2 lesní pozemek 
- p.č. 184/7 o výměře 958 m2 trv. travní porost 



- p.č. 184/6 o výměře 1741 m2 trv. travní porost 
- p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 ost. plocha 
- p.č. 184/3 o výměře 363 m2 trv. travní porost 

Cena za výkup: 
- návrh vlastníka pozemků (dle výpočtů realitní kanceláře – viz příloha žádosti) 
50,00 Kč/m2 pozemku p.č. 184/6, 184/7, 184/8 (3900 m2) 
25,00 Kč/m2 pozemku p.č. 240/5 (409 m2) 
800,00 Kč/m2 pozemku p.č. 276/105, 276/106, 276/107 (1426 m2) 
pozemek p.č. 184/3 bezúplatně za předpokladu výkupu okolních pozemků – celkem 1.346.000,00 Kč 

Cena dle jednotlivých variant: 

Varianta č. 2: 
p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2,
tj. celkem za cenu 1.200.850,00 Kč 

Varianta č. 3: 
p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2, 
p.č. 184/3 o výměře 363 m2 – bezúplatně, 
tj. celkem za cenu 1.200.850,00 Kč 

Varianta č. 4: 
p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 240/5 o výměře 409 m2 - 25,00 Kč/m2, 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2,
tj. celkem za cenu 1.211.075,00 Kč 

Varianta č. 5: 
p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 240/5 o výměře 409 m2 - 25,00 Kč/m2, 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2, 
p.č. 184/3 o výměře 363 m2 – bezúplatně, 
tj. celkem za cenu 1.211.075,00 Kč 

Varianta č. 6: 
p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 240/5 o výměře 409 m2 - 25,00 Kč/m2, 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2, 
p.č. 184/7 o výměře 958 m2 - 50,00 Kč/m2, 
p.č. 184/6 o výměře 1741 m2 - - 50,00 Kč/m2 
p.č. 184/3 o výměře 363 m2 – bezúplatně, 
tj. celkem za cenu 1.346.000,00 Kč. 
u pozemků p.č. 184/6 a 184/7 lze nadále jednat o možném snížení ceny 

Varianta č. 7: 



p.č. 276/105 o výměře 1243 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/106 o výměře 77 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 276/107 o výměře 106 m2 - 800,00 Kč/m2, 
p.č. 240/5 o výměře 409 m2 - 25,00 Kč/m2, 
p.č. 184/8 o výměře 1201 m2 - 50,00 Kč/m2, 
p.č. 184/7 o výměře 958 m2 – cena k jednání, 
p.č. 184/6 o výměře 1741 m2 – cena k jednání, 
p.č. 184/3 o výměře 363 m2 – bezúplatně, 
tj. celkem za cenu dle výsledku jednání s vlastníkem pozemků 

- dle „Zásad“ II. pásmo - 1.000.00 Kč/m2 
- ost. plocha (1384 m2) koeficient 0,9 – ostatní účely jinde neuvedené – 900,00 Kč/m2, 
- trv.tr.p., lesní p. (4714 m2) koeficient 0,3 – zahrada – 300,00 Kč/m2 
tj. celkem 2.659.800,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Vlastník: ****** 

Vyjádření:

OR OSU OKD OZP OMH                   
N A/N A/N A N                   
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Příloha: les (4).pdf Komentář:          
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Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 16.4.2018 11:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.4.2018 14:38 podepsáno
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