
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 03 01

Název:
Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 20/2019 – RO 22/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 176.912 tis. Kč a 
zvýšení financování o 176.912 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2019 a usnesením č. RM 19 05 35 01 
ze dne 12. 3. 2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 20/2019 - RO 22/2019 
dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 176.912 tis. Kč a zvýšení financování o 176.912 tis. Kč.

Cena: 176 912 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje ZM schválit



Důvodová zpráva:
Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2018 a 
předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2018. 

Hospodaření města v roce 2018 skončilo účetním přebytkem ve výši 19.416 tis. Kč. 
Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2018 celkem 236.912 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých 
období ve schváleném rozpočtu na r. 2019 ve výši 60 000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných 
dotací za rok 2018 ve výši 632 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 1.290 tis. Kč a po 
zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 ve výši 23.117 tis. Kč, 
zbývají zdroje ve výši 151.873 tis. Kč (příloha č. 1). Kapitálová rezerva k 26. 2. 2019 činí 54.539 tis. Kč. 
Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 206.412 tis. Kč. 

Po projednání s vedením města a dotčenými odbory je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové 
pokrytí výdajů v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 162.525 tis. Kč. Jedná se o převod schválených akcí 
z r. 2018, resp. akcí, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 49.706 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1a) 
a dále dofinancování navýšení mezd dle nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů městem zřízených 
příspěvkových organizací ve výši 2.745 tis. Kč (tabulka č. 1b). 
Z výsledku hospodaření r. 2018 jsou dále navrženy k financování prioritní akce charakteru oprav a údržby a 
investiční akce připravené k realizaci v roce 2019 ve výši 108.574 tis. Kč (tabulka č. 2) a posílení provozních 
výdajů § 3419 – podpora sportu ve výši 1.500 tis. Kč (tabulka č. 3). 

Zbývající finanční prostředky ve výši 43.887 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k 
financování prioritních záměrů města, předfinancování akcí, příp. financování havárií nebo výpadku příjmů 
města v průběhu rozpočtového roku atp. 

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a zapojení 
účelových finančních prostředků z r. 2018 do hospodaření r. 2019 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v 
příloze č. 3. 

Materiál návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 projednal FV ZM na svém zasedání 
dne 18. 3. 2019 a doporučuje schválit usnesení v předloženém znění.

Vyjádření:

Příloha:
Kopie - 2019_financni 
vyporadani _2018.pdf

Komentář: Příloha č. 1 a 2

Příloha: FV RM 12.3_.pdf Komentář: Příloha č. 3

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 19.3.2019 07:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.3.2019 07:38 podepsáno



Příloha č. 1

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 236 912

Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2019 60 000

Předpokládané finanční vypořádání se SR 632

- UZ 98008 příspěvek na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 149

- UZ 98187 výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 218

- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 139

- UZ 400 zabezpečení lékařské pohotovostní služby 126

Doplatek do sociálního fondu dle statutu 1 290

( vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

23 117

finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 a určeny k využití v r. 2019

Dotace a příspěvky: 17 247

- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV 6 563

- ÚZ 33063 Inkluze do škol 2 073

- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality 1 385

- ÚZ 13013 Prostupné zaměstnávání v SMS 1 815

- ÚZ 13013 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 147

- UZ 13013 Koordinátor terénní práce 155

- UZ 33063 Škola pro všechny 3 456

- UZ 13013 Efektivní strategické řízení v dopravě 1 022

- Místní akční plán II 255

- Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce 376

Poplatky za znečištění ŽP: 186

Dary: 5 684

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 1 191

- dary pro sociální účely 4 493

Zůstatek finančních prostředků celkem 151 873

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2018

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2018, které jsou součástí zůstatku 

finančních prostředků na účtech k 31.12.2018 a určeny k využití v r. 2019



Příloha č. 2

zbývá

Rekapitulace zdrojů - k rozdělení 151 873

Kapitálová rezerva k 26. 2. 2019 54 539 206 412

a) převod schválených akcí z r. 2018 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v 

orgánech města apod.)
49 706 156 706 viz Tabulka č. 1

b) dofinancování nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a odpisů u PO 2 745 153 961 viz Tabulka č. 1

c) priority 108 574 45 387 viz Tabulka č. 2

d) ostatní akce 1 500 43 887 viz Tabulka č. 3

CELKEM a) - d) 162 525

Kapitálová rezerva na r. 2019 43 887 0

Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2019
(v tis. Kč)

Návrh na financování akcí: 



Příloha č. 2

Tabulka č. 1

a) převod schválených akcí z r. 2018, uzavřené smlouvy 

b) dofinancování Nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů městem zřízených příspěvkových organizací

Č. Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění

a) převod schválených akcí z r. 2018 (uzavřené smlouvy o dílo, 

rozhodnutí v orgánech města apod.)
49 706 49 706

1 OR Zateplení a oprava padající římsy budovy MP 642 642
SoD + dod. + obj. 2 809 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2019 

je 651 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 1.516 tis. Kč. 

2 OR Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa 1 767 1 767
SoD + dod. + obj. 11 072 tis. Kč . Čerpáno k 31.12.2018  -   9 

305 tis. Kč.

3 OR
Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce 

a.s. + kanalizace)
1 800 1 800

Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 1 800 tis. Kč. Není 

uzavřena SoD - souvisí s akcí Kanalizace Horní Oldřichov

4 OR Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb 1 211 1 211
SoD + dod.+ obj. 7 208 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 -     5.997 

tis. Kč.

5 OR Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) 165 165
SoD 330 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018  - 165 tis. Kč. Jedná se 

o zajištění PD.

6 OR PD galerie Na Výšinách 424 424 SoD 845 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018  - 421 tis. Kč. 

7 OR
Úprava sítě VO, Dč. - H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, 

a.s. + kanalizace)
1 500 1 500

Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 1 500 tis. Kč. Není 

uzavřena SoD - souvisí s akcí Kanalizace Horní Oldřichov

8 OR Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD 170 170
SoD + dod. + obj. 1 109 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 939 tis. 

Kč. 

9 OR Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení 28 28
SoD 315 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018  - 287 tis.Kč. Jedná se o 

zajištění PD.

10 OR Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková 54 54
SoD + obj. 883 tis. Kč . Čerpáno k 31.12.2018 -  819 tis. Kč. RO 

č. 5/2019 schváleno na rok 2019 - 10 tis. Kč. 



11 OR Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.) 113 113
Jedná se  o zajištění PD na přeložku STL plynovodu ve výši 113 

tis. Kč, akce vyvolaná revitalizací Podmokel

12 OR PD - domov se zvláštním režimem Křešice 321 321
SoD 1 997 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 42 tis. Kč, schválený 

rozpočet 2019 je 1.634 tis. Kč.

13 OR ZOO Děčín - SO-04 rosomák,SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy 7 012 7 012
SoD + dod.+ obj. 7 155 tis.  Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 143 tis. 

Kč.

14 OR
Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro 

MŠ 
771 771

Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 771 tis. Kč. Není 

uzavřena SoD, převod z r. 2018. 

15 OR Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 829 829 SoD + dod.+ obj. 829 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

16 OR Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov 1 650 1 650
SoD 1 570 tis. Kč, vícepráce 80 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 

0 Kč. 

17 OR
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. 

a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru 
5 517 5 517

SoD + obj. 25 534 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 -  48 tis. Kč. 

SR na rok 2019 - 19 969 tis. Kč, potřeba dokrytí. 

18 OR
Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 

455/34
901 901 SoD + obj. 901 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

19 OR
Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných 

ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
1 212 1 212 SoD + obj. 1 212 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

20 OR Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV 1 223 1 223 SoD + obj. 1 223 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

21 OR MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny 432 432 SoD + obj. 432 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

22 OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 916 916 SoD + obj. 916 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

23 OR Stavební úpravy DOZP Boletice 0 0
akce vyřazena po projednání s OR, financováno v rámci SR 

2019

24 OR

Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín - 

nový název (původní název ve SR - Výstavba nové jímky pro větší 

recirkulaci vody)

200 200
Schválený rozpočet  na r. 2019 je ve výši 1 877 tis. Kč. SoD 2 

077 tis. Kč, potřeba dokrytí

25 OR Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín 460 460
SoD + dod.+ obj. 4 734 tis. Kč. Prostavěno k 31.12.2018 - 4.274 

tis. Kč. 

26 OR Sanace suterénu doléčovacího centra 2 166 2 166 SoD  2 166 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.

27 OR Oprava MK, mostků a propustků 4 655 4 655

Jedná se o akce: Odvodnění a oprava propojky v ul. Na Stráni, 

Oprava propustku DC-044 ul. Družstevní, Opravu MK Křešice, 

Opravu opěrné zdi Lužická, Opravu opěrné zdi Litoměřická. 

Uzavřeny SoD na 4.655 tis. Kč.  



28 OR
územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, 

posudky, PD aj.)
3 046 3 046

RO č. 5/2019 byly přechodně převedeny finanční prostředky na 

jmenovité akce, a to na plynulé financování od ledna 2019.

29 OR Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem 1 187 1 187
SoD  1 187 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 186/2018 byly 

vráceny do rezervy města finanční prostředky ve výši 1.187 tis. 

Kč. Důvodem bylo to, že akce bude zahájena v roce 2019.

30 OMH Obnova pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně 310 310 Sml. č. 2018/0470 ze dne 17.07.2018, plnění 31.05.2019

31 OMH PD - návrh větrání kostela Povýšení sv. Kříže Děčín 102 102 Objednávka 2409/2018, plnění v r. 2019

32 OMH PD - výměna oken v kostele sv. Kříže Děčín 18 18 Objednávka 2535/2018, plnění v r. 2019

33 OMH Georadarové měření dlouhé jízdy v Děčíně 24 24 Objednávka 3150/2018, plnění v r. 2019

34 OMH
Zpracování návrhu pro termální vrt DC1 jako záložní zdroj pro plavecký

areál
48 48 Objednávka 2638/2018, plnění v r. 2019

35 OMH PD - klimatizace a odvětrání div. sálu Městského divadla Děčín 295 295 Sml. 2018/0858 ze dne 31.12.2018, plnění v r. 2019

36 OMH
PD - ZOO Děčín - pavilon pro pumy - nový název "ZOO Děčín expozice 

velkých koček (hav. stav) - PD"
73 73 Sml. 2018/0869 ze dne 20.12.2018, plnění v r. 2019

37 OMH PD - bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová 201 201

Fin. prostředky nebyly čerpány v roce 2018, nebylo vydáno stav. 

povolení, stále probíhá inženýrská činnost z důvodu požadavku 

KHS, převod z r. 2018

38 OMH PD - Revitalizace zahrady MŠ - K.H.Borovského 336, Děčín XXXII 89 89 Sml. 2018/0881 ze dne 23.10.2018, plnění do 30.08.2019

39 OMH PD - Revitalizace zahrady MŠ Májová 372, Děčín XXXII 82 82 Sml. 2018/0879 ze dne 27.12.2018, plnění do 30.08.2019

40 OMH PD - Revitalizace zahrady MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI 70 70 Sml. 2018/0882 ze dne 23.12.2018, plnění do 30.08.2019

41 OMH PD - Obnova Dlouhé jízdy 459 459
Sml. 2018/0463 ze dne 12.07.2018, po předání projekčních 

podkladů plnění konec roku 2019

42 OMH
PD - Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační 

přípojka pro areál SD Střelnice 
330 330 Sml. 2018/0341 ze dne 03.05.2018, plnění počátek r. 2019

43 OMH
Výměna oken vč. vchodových dveří na malém sále v objektu SD 

Střelnice 
223 223 Sml. 2018/0853 ze dne 17.12.2018, plnění 30.07.2019

44 OKD Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol 439 439
schváleno usnesením č RM 18 18 42 02 dne 23.10.2018 - 

smlouva se připravuje - bude předložena do RM 12.2.2019

45 OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost 32 32

akce schválená z PaR r. 2018, původní předpoklad čerpání 

rozpočtu do konce r. 2018 se nepodařilo splnit, proto tyto 

nevyčerpané prostředky požadujeme schválit pro r. 2019



46 OKD Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách 100 100

akce schválená z PaR r. 2018, původní předpoklad čerpání 

rozpočtu do konce r. 2018 se nepodařilo splnit, proto tyto 

nevyčerpané prostředky požadujeme schválit pro r. 2019

47 OKD
Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská 

stěna
5 739 5 739

usnesením č RM 18 22 36 02 dne 11.12.2018 schváleno zadání 

zakázky na zpracování PD k veřejné zakázce "osvětlení Tyršova 

mostu, zámku v Děčíně a zámečku na Pastýřské stěně" 

společnosti Philips Lighiting Czech Republic s.r.o. Praha, jejíž 

soutěžní návrh se umístil na 1. místě a je s ní uzavřena 

smlouva; požadavek zahrnuje financování PD včetně následné 

realizace akce

48 OPO Záložní zdroj MP 350 350
Vysoutěženo v r. 2018, uzavřena kupní smlouva, dočasně 

financováno z provozu OPO

49 OPO Platební terminál 350 350
Vysoutěženo v r. 2018, uzavřena kupní smlouva, dočasně 

financováno z provozu OPO

b) dofinancování Nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů u PO 2 745 2 745

50 OŠK
Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s NV č. 

263/2018
395 395 navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2018

51 OŠK
Městské divadlo, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s NV 

č. 263/2018
546 546 navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2019

52 OŠK
Děčínská sportovní, p. o.  - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s 

NV č. 263/2018
1 268 1 268 navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2020

53 OŠK
Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti 

pořízením nového majetku (odpisy)
11 11 dle v RM schváleného odpisového plánu

54 OŠK
Městská knihovna, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s 

pořízením nového majetku (odpisy)
80 80 dle v RM schváleného odpisového plánu

55 OŠK
Městské divadlo, p. o.  - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s 

pořízením nového majetku (odpisy)
445 445 dle v RM schváleného odpisového plánu



Tabulka č. 2

c) priority (akce připravené k realizaci)

Č.

Pořadí 

priority 

odborů

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění, stav připravenosti

c) priority 220 612 108 574

1. akce charakteru oprav a údržby 27 848 6 260

56 6 OMH
Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace 

Pastýřská stěna 
2 400 2 400

PD + rozpočet zpracován, fasáda objektu vykazuje na několika 

místech lokální, ale poměrně rozsáhlé poruchy vnějších 

povrchových vrstev včetně stavajícího nátěru a lokální poruchy 

omítek, kdy části omítky již odpadávají.

57 7 OMH
Ústecká 1961/3 - fotbalový stadion - oprava sezení 

tribuny
1 138 PD + rozpočet zpracován, oprava sezení tribuny

58 20 OMH
Fotbalový stadion - Ústecká, oprava nátěrů 

konstrukcí tribuny a střechy
650 PD + rozpočet zpracován, havarijní stav

59 1 OKD
Koordinace AB povrchy Fibichova, Jánská, 

Budapešťská
1 260 1 260

Koordinace se SVS a.s. a innogy - schváleno usnesením RM 17 09 

42 04 dne 9.5.2017

60 2 OKD
Oprava chodníků Krásnostudenecká (Žatecká - 

Osadní)
1 900 1 900 Oprava havarijního stavu chodníků v úseku ul. Žatecká - Osadní

61 3 OKD Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny 700 700 Závady ve schůdnosti + participativní rozpočet, záchrana lípy

62 4 OKD Oprava MK Štursova 1 000
Opatření komunikace asfaltobetonovým povrchem (úsek mezi ul. 

Jiráskova a Budapešťská)

63 5 OKD Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách 1 500 Havarijní stav výstupního chodníku, úpravy zálivu pro autobusy

64 6 OKD Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103 1 200 Dožilý povrch, PD zpracována

65 7 OKD Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti 600 Závady ve schůdnosti, PD zpracována

66 8 OKD
Tyršův most nátěr konstrukce - (obnova protikorozní 

ochrany) I. etapa
1 000

Pokračování protikorozní ochrany mostu, zpracován technologický 

postup

67 9 OKD
Oprava cyklostezky pod zámkem, v místě sedání 

násypového tělesa u železničního mostu nad řekou
2 300 Havarijní stav svahu u cyklostezky, PD hotova



68 10 OKD Oprava vozovky a parkovacích ploch ul. Ve Vilách 3 400 Dožilý povrch, opravy odvodnění, úpravy konstrukce vozovky

69 11 OKD Oprava MK na p.p.č. 606/2 a 606/4 k.ú. Folknáře 2 600 Dožilý povrch, oprava odvodnění

70 12 OKD Oprava komunikace v ul. Ke Trati 900 Závady povrchu, dožilý

71 13 OKD Oprava chodníku ul. Hluboká 1 700 Závady ve schůdnosti

72 14 OKD Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady 2 600 Bude ještě projednáno s SVS a.s. 

73 15 OKD Oprava opěrné zdi v ul. Zemědělská, Děčín - Křešice 1 000 Havarijní stav, požadavek vlastníků přilehlých garáží

2. investiční akce 192 764 102 314

74 1 OR
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. 

etapa
10 909 10 909

Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení 

technických a provozních vlastností komunikace. Celkové 

rozpočtové náklady projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél 

silnice I/13 - I. etapa“ jsou ve výši 10 028 tis. Kč včetně DPH. 

Náklady na přeložky inženýrských sítí činí 881 tis. Kč. 

Předpokládaná výše poskytnuté dotace je 5 982 tis. Kč. OR 

navrhuje předfinancování této akce ve výši 10 909  tis. Kč.

75 2 OR Multifunkční hřiště u zimního stadionu 10 000 10 000

Na výše uvedenou akci je vypracována projektová dokumentace a 

jsou vydána veškerá potřebná povolení. V současné době je 

možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu činí 36 000 

tis. Kč. V prosinci 2018 byla podána žádost o dotaci u MŠMT - 

"Podpora materiálně technické základny sportu".  Předpokládaná 

výše dotace je 15 000 tis. Kč. Vlastní podíl by tedy činil 21 000 tis. 

Kč. Předpokládaná prostavěnost v roce 2019 je 10 000 tis. Kč. 

76 3 OR Domov se zvláštním režimem Křešice 15 000 15 000

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bývalého hotelu 

Bowling Club na objekt domova se zvláštním režimem včetně 

nového využití vnitroareálových ploch pro volnočasové účely 

klientů DZR. Projektová připravenost: Studie proveditelnosti, PD 

pro územní rozhodnutí, pravomocné stavební povolení  7/2019. 

Předpokládané náklady jsou ve výši 70 000 tis. Kč. V současné 

době není a ani se nepředpokládá, že bude vyhlášena vhodná 

dotační výzva. Předpokládaná prostavěnost v roce 2019 je 15.000 

tis. Kč.



77 4 OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2. etapa 6 173 6 173

Usnesením č. RM 19 01 36 08 rada města rozhodla o zadání 

zakázky firmě SaM za nabídkovou cenu 32 307 112,37 Kč vč. 

DPH. Z roku 2018 je uzavřena smlouva na TDI ve výši 390 830,- 

Kč. Schváleno finanční krytí ve výši 26 525 tis.Kč z úvěru, potřeba 

dokrytí.

78 1 OMH

ZŠ Školní - oprava a zateplení plochých střech- 

dokončení - nový název akce "ZŠ Školní zateplení a 

opr. střešního pláště"

8 730 8 730

PD + rozpočet, dokončení oprav plochých střech pavilonů ZŠ 

Školní včetně zateplení - původní krytina, prováděny většinou jen 

lokální opravy, časté zatékání

79 2 OMH SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace 9 000 9 000 PD + rozpočet, havarijní stav

80 3 OMH ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací 8 000 8 000
PD + rozpočet, havarijní stav, kanalizace, rekonstrukce soc. 

zařízení

81 4 OMH Teplická ulice - sanace DBČ 11 1 400 1 400
PD + rozpočet, z výsledku monitoringu skal - dochází k rychlosti 

měření, nutnost provedení zajištění objektu. 

82 5 OMH
Divadlo - instalace vzduchotechnické jednotky pro 

hlavní sál staré budovy 
4 000 4 000

Vzduchotechnika v divadle zcela chybí, měla být dobudována se 

IV. fází rekonstrukce divadla, které se neuskutečnilo. V roce 2020 

se v rámci akce – Oprava nosných konstrukcí městského divadla v 

Děčíně počítá s celkovou opravou a obnovou omítek a štukové 

výzdoby stropu a stěn hlediště historické budovy. Z těchto důvodu 

by bylo jistě velmi vhodné již tento rok zahájit projektovou přípravu 

klimatizace a vzduchotechniky hlavního sálu. Před plánovanými 

opravami by se měl vyřešit přívod i odtah vzduchu do hlediště a 

vhodný počet vyústek, aby se později nezasahovalo již do 

obnovených omítek. 

83 8 OMH ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy 2 850 2 850
PD + rozpočet, bezbariérové úpravy - schodišťové plošiny, 

bezbariérové WC aj. 

84 9 OMH Zajištění svahu - Horní Oldřichov 800 800

Došlo k uvolnění skalního bloku a sesuvu zeminy v ulici Teplická, 

k.ú. Horní Oldřichov. V současné době se zpracovává návrh 

zajištění.

85 10 OMH ZŠ a MŠ Mách. nám revitalizace 3 500 PD + rozpočet, kompletní revitalizace areálu ZŠ a MŠ

86 11 OMH Zimní stadion Děčín - oprava střešní krytiny 29 000 9 000

PD + rozpočet, ZM 18 07 05 29 projednalo žádost HC Děčín z.s. o 

souhlas s realizací investiční akce a o poskytnutí dotace v rámci 

programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně technické 

základny sportu - USC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce. 

V případě schválení dotace bude spoluúčast ve výši max. 9 000 tis. 

Kč vč. DPH.

87 12 OMH
ZŠ Komenského - změna užívání ŠD a ZŠ ( I. 

Stupeň objekt ŠJ Sládkova )
3 500

PD + rozpočet, požadavek ČŠI - stavební úpravy nutné k 

rekolaudaci pavilonu ze ŠD na ZŠ (jsou zde umístěny učebny 1. a 

2. tříd)



88 13 OMH
Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a statické 

zajištění kašny na Masarykově nám. 
6 000

PD + rozpočet, součástí obnovy historické kašny bude i 

modernizace elektroinstalace, vodního hospodářství, osvícení 

kašny. Pro statické zajištění schodiště bude nutné kolem kašny 

vybudovat železobetonový límec.

89 14 OMH
ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy ( výtah, soc. 

zařízení )
3 000

PD + rozpočet, schválený záměr v RM,  bezbariérové úpravy - 

schodišťové plošiny, bezbariérové WC aj. 

90 15 OMH MŠ Liliova - bezbariérové úpravy 1 200
PD + rozpočet,  bezbariérové úpravy - schodišťové plošiny, 

bezbariérové WC aj. 

91 16 OMH
ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a 

osvětlení pavilonu II. Stupně a TV
4 000

PD + rozpočet, požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících 

hodnot denního i umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a 

kabinetech učebnového pavilonu

92 17 OMH
ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - zpracování 

PD
900

požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících hodnot denního i 

umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a kabinetech učebnového 

pavilonu

93 18 OMH
PD Výstavba nového tobogánu ve venkovním 

areálu, délka 80 - 100 m
500 Zlepšení atraktivity prostředí, ve vekovních prostorách chybí.

94 19 OMH Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny 1 600
Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na 

tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.

95 21 OMH Knihovna - výměna vchodových dveří pro invalidy 300

Pro zajištění bezproblémového vstupu tělesně postižených občanů 

do knihovny je nutná výměna stávajících otočných vstupních dveří. 

Z důvodu únostnosti budou stávající dvěře vyměněny za posuvné 

na fotobuňku.

96 22 OMH Hala Maroldova - PD na výměnu VZT 500 havarijní stav

97 1 OKD
Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ 

Distribuce, a.s.) 1 500 1 500
ČEZ Distribuce, a.s. již zrealizoval v r. 2018 - nutné nové VO (VO 

prozatím na starých podpěrách ČEZu) - ÚR v 03/2019

98 2 OKD
Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova 

(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 157 1 157 ČEZ Distribuce, a.s. již zahájil stavbu - ÚR

99 3 OKD
Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá 

(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 900 900 ČEZ Distribuce, a.s. již zahájil stavbu - ÚR v 03/2019

100 4 OKD
Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. 

Dolní Žleb
1 850 1 850 Rozšíření parkovacích míst v Dolním Žlebu

101 5 OKD Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) 345 345
Schváleno usnesením č. RM 17 21 42 02 z 12.12.2017 - 3 ks 

Kvádrberk, 3 ks Na Vinici x E. Destinové

102 6 OKD Elektropřípojky pro informační panely MAD 600 600
Zhotovení odběrného místa pro připojení informačních panelů na 

zastávkách MAD Myslbekova ul.

103 7 OKD Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb 1 500 1 500

Zhotovení odběrného místa v těsné blízkosti prámu pro napájení 

baterií a zajištění provozu elektrozařízení umístěného na prámu 

(doposud zajišťováno prodlužovacím kabelem)

104 8 OKD
Úprava sitě VO Dč. 17-Jalůvčí, ul. Luční  (součinnost 

s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 737 ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR



105 9 OKD
Úprava sitě VO - Dč. 17-Jalůvčí I. etapa (součinnost 

s ČEZ Distribuce, a.s.) 7 133 ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR

106 10 OKD

Úprava sítě VO Dč. 17-Jalůvčí II. etapa - Sv. Čecha, 

5. května, Ovesná (součinnost s ČEZ Distribuce, 

a.s.)
8 000 ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR v 03/2019

107 11 OKD
Světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce 

ul. Radniční, Děčín I vč. nové el. přípojky 1 700
Požadavek Policie ČR-DI, na SSZ - SP, na el. přípojku - ÚR v 

03/2019 (nebo dotace "bezbariérová trasa")

108 12 OKD
SO 104 Děčín - autobusové zálivy, část VO - 

Libverda (koordinace s ÚK - Reko sil. II/262) 730 Koordinace s ÚK, předpokládaný termín real. 07/2019 - ÚR

109 13 OKD
VO - Dč. 1, park v ul. U Plovárny (koordinace s 

opravou chodníku) 150 Nový chodník zrealizován v r. 2018 - ÚR

110 14 OKD
Úprava a sítě VO -Dč. 6, ul. Na Stráni, U Kaple 

(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 000 ÚR v 03/2019

111 15 OKD
Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Holubova, U Hřiště 

(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 000 ÚR v 03/2019

112 16 OKD
Úprava sítě VO - Dč. 22, ul. Popovická (součinnost s 

ČEZ Distribuce, a.s.) 1 800 ÚR v 03/2019

113 17 OKD
Úprava sítě VO - Dč.-Vilsnice, ul. Šeříková 

(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 500 ÚR v 08/2019

114 18 OKD
Rekonstrukce mostního svršku DC-008L ul. Na 

Výšinách
11 200

Kompletní rekonstrukce degradujícího mostního svršku mostu na 

místní komunikaci Na Výšinách - Škrabky (komunikace na hřbitov)

115 19 OKD
Úpravy chodníku a místa pro přecházení v ul. 

Kamenická x Brožíkova + VO
400 Bezpečnostní úpravy na Kamenické ul. dle zpracované studie

116 20 OKD
Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. 

Riegrova x Hluboká + VO
1 500 Bezpečnostní úpravy na Kamenické ul. dle zpracované studie

117 21 OKD
Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x 

Lužická + VO
2 100 V případě realizace až v r. 2020 možné žádat o dotaci SFDI

118 22 OKD
Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x 

Lužická + VO
5 000 V případě realizace až v r. 2020 možné žádat o dotaci SFDI

119 23 OKD
Novostavba chodníkového tělesa a parkovacích 

stání Krásnostudenecká ul. 500 Přístupový chodník vč. parkoviště k objektu DPS 

120 1 OPO Sanace budovy A1 včetně schodišť 4 000 4 000 Hotová dokumentace, navazuje na sanaci budovy A6 + schodiště

121 2 OPO Docházkový systém SW + HW 700 700 Dožilý poruchový systém

122 3 OPO Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1 900 900

Odklimatizování pracovišť MP a nefungující klimatizace ve velké 

zasedačce B1 a prostor pro veřejnost v přízemí (OP, pasy, matrika)

123 4 OPO Metropolitní síť 2 000 2 000 Pokračování realizace přípoloží s cizími investory

124 5 OPO Obnova vozového parku 1 000 1 000 Obnova vozového parku dle požadavku ředitele MP

125 6 OPO Server pro Oracle 1 000 Výměna železa  HW server, dosluhující technika 



Tabulka č. 3

d) ostatní požadavky

Č.

Pořadí 

priority 

odborů

Odbor Druh požadavku Požadavek Návrh Zdůvodnění, stav připravenosti

d) ostatní 26 330 1 500

1. provozní výdaje 7 000 1 500

126 1 OŠK Posílení výdajů § 3419 - podpora sportu 1 500 1 500

Navýšení této položky je účelově zaměřeno na naplňování 

strategických cílů Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018 - 

2028, s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu řešení volného času v 

oblasti sportovních aktivit, podporu činnosti sportovních klubů 

a TJ, podporu pořádání a iniciaci sportovních akcí pro 

veřejnost.

127 1 OMH
Plavecká hala - oprava dlažby ve společných 

šatnách
2 500

Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně 

opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba 

aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.

128 2 OMH ZŠ Školní - výměna oken v TV 1 000 havarijní stav

129 3 OMH

ZŠ Březová - rekonstrukce soc. zařízení pavilonu D 

(2x sprchy, 4x šatny, soc. zařízení + zázemí 

školník, uklizečky) 2 000

kompletní oprava sociálních zařízení pavilonu D - tělocvična

(2x sprchy,4x šatny, soc. zař. + zázemí školník, uklízečky)

2. kapitálové výdaje 19 330 0

130 1 OMH ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování 12 200

PD +rozpočet, původní instalace v ŠJ za hranicí životnosti, 

VZT téměř nefunkční, nutná nová hydroizolace podlahy 

kuchyně, rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace

131 2 OMH MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy pro děti 500
PD +rozpočet, výstavba dětské multifunkční plochy pro děti 

(schválen záměr v RM)

132 3 OMH ZŠ Na Pěšině - komletní oprava oplocení areálu ZŠ 2 700

PD +rozpočet, původní oplocení zkorodované, podezdívka již 

na mnoha místech nesoudržná - současné oplocení zčásti 

nevede po hranici pozemku - celková výměna a výstavba 

opěrných zdí



133 4 OMH ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy 1 100
PD +rozpočet, výstavba vertikální plošiny, bezbariérového WC 

a vstupu do objektu, statické zajištění objektu 

134 5 OMH Knihovna - sprchový kout pro zaměstnance 150
Oddělením I centra od knihovny teď sprchy pro personál 

knihovny zcela chybí

135 6 OMH
PD - zateplení, oprava fasády a úprava venkovních 

prostor DDM Boletice  
400

Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V 

roce 2018 bude provedena oprava střechy se zateplením, 

tepelná izolace zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní 

venkovní zařízení  jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu.

136 1 OKD Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII 2 120 Dlouhodobý požadavek občanů dané lokality

137 2 OKD
Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Krásný 

Studenec
160 Požadavek p. Mayerové - Kr. Studenec

Vysvětlivky zkratek:

PaR Participativní rozpočet

OR odbor rozvoje

OMH odbor místního hospodářství

OKD odbor komunikací a dopravy

OŠK odbor školství a kultury

SoD smlouva o dílo

PD projektová dokumentace

MP městská policie

VO veřejné osvětlení

RO rozpočtové opatření

PO příspěvková organizace

NV nařízení vlády



Návrh na změnu rozpočtu roku 2019

Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

20/2019 Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu

OE 8115 Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2018 60 000 176 912 236 912

OE 6402
Finanční vypořádání se SR za rok 2018 - vratky (volby prezidenta, volby do Parlamentu 

ČR a dotace na sociálně právní ochranu dětí) 0 632 632

TAJ-PAP 6171 Doplatek do sociálního fondu Příloha č. 4 6 557 1 290 7 847

21/2019
Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2018 určených k 

využití v roce 2019

OSV 4339 Výkon pěstounské péče (příspěvek)                                                                                Příloha č. 5a,b 0 6 563 6 563

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 6a 2 926 389 3 315

z toho projekt Inkluze do škol 900 389 1 289

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 6a 639 220 859

z toho projekt Inkluze do škol 140 220 360

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 6b 2 133 1 464 3 597

z toho projekt Inkluze do škol 262 1 464 1 726

MP 6409 ITI - Asistent prevence kriminality - provoz Příloha č. 7 281 134 415

MP 6409 ITI - Asistent prevence kriminality - platy Příloha č. 7 1 774 1 167 2 941

MP 6409 ITI - Asistent prevence kriminality - odvody Příloha č. 7 603 84 687

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz Příloha č. 8 1 288 278 1 566

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy Příloha č. 8 5 600 1 084 6 684

SMS 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody SP a ZP Příloha č. 8 1 904 453 2 357

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 9a 3 315 95 3 410

z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 350 95 445

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 9a 859 15 874

z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 120 15 135

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 9b 3 597 37 3 634

z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 130 37 167

OSV 4339 Projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně Příloha č. 10 240 155 395

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 11a 3 410 267 3 677

z toho Škola pro všechny 840 267 1 107

Příloha č. 3
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OŠK 3111 MŠ Májová - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 3 570 105 3 675

z toho projekt Škola pro všechny 150 105 255

OŠK 3111 MŠ Riegrova - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 2 850 117 2 967

z toho projekt Škola pro všechny 150 117 267

OŠK 3111 MŠ Liliová - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 2 173 120 2 293

z toho projekt Škola pro všechny 150 120 270

OŠK 3111 MŠ Klostermannova - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 3 475 107 3 582

z toho projekt Škola pro všechny 200 107 307

OŠK 3113 ZŠ Školní - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 7 511 256 7 767

z toho projekt Škola pro všechny 650 256 906

OŠK 3113 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 4 304 259 4 563

z toho projekt Škola pro všechny 550 259 809

OŠK 3113 ZŠ Na Stráni - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 4 050 258 4 308

z toho projekt Škola pro všechny 550 258 808

OŠK 3113 ZŠ Na Pěšině - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 6 673 231 6 904

z toho projekt Škola pro všechny 650 231 881

OŠK 3113 ZŠ Máchovo nám. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 5 977 240 6 217

z toho projekt Škola pro všechny 650 240 890

OŠK 3113 ZŠ Kosmonautů - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 3 856 264 4 120

z toho projekt Škola pro všechny 600 264 864

OŠK 3113 ZŠ Komenského - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 2 975 254 3 229

z toho projekt Škola pro všechny 550 254 804

OŠK 3113 ZŠ Kamenická - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 5 400 263 5 663

z toho projekt Škola pro všechny 550 263 813

OŠK 3113 ZŠ Březová - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 7 000 229 7 229

z toho projekt Škola pro všechny 650 229 879

OŠK 3113 ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 7 450 255 7 705

z toho projekt Škola pro všechny 550 255 805

OŠK 3113 ZŠ Vojanova - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 11b 5 650 231 5 881

z toho projekt Škola pro všechny 550 231 781

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - školení, cestovné aj. (projekty) Příloha č. 12a 30 5 35

z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 

(SUMP) 30 5 35

OR 3635 Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) Příloha č. 12b 6 686 1 017 7 703

z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín 

(SUMP) 2 835 1 017 3 852

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - platy (projekty) Příloha č. 13a 3 677 140 3 817

z toho Místní akční plán II 220 140 360

TAJ-PAP 6171 Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty) Příloha č. 13a 874 100 974
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

z toho Místní akční plán II 75 100 175

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (projekty) Příloha č. 13b 3 634 15 3 649

z toho Místní akční plán II 105 15 120

SMS 3639 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy Příloha č. 14 80 116 196

SMS 3639 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody Příloha č. 14 40 87 127

SMS 3639 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz Příloha č. 14 500 173 673

OŽP 3719 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP Příloha č. 15 0 186 186

OŽP 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 

péče

Příloha č. 16 1 100 1 191 2 291

OSV 4345 OSV - zapojení darů na sociální účely Příloha č. 17 0 4 493 4 493

22/2019 Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2018

a) převod schválených akcí z r. 2018, uzavřené smlouvy

OR 6171 Zateplení a oprava padající římsy budovy MP - kap. část Příloha č. 18 651 642 1 293

OR 3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa - kap. část Příloha č. 18 0 1 767 1 767

OR 3631 Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + 

kanalizace) - kap. část

Příloha č. 18 0 1 800 1 800

OR 3639 Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb Příloha č. 18 0 1 211 1 211

OR 2212 Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) - kap. část Příloha č. 18 0 165 165

OR 2212 PD galerie Na Výšinách - kap. část Příloha č. 18 0 424 424

OR 3631 Úprava sítě VO, Dč. - H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s. + 

kanalizace) - kap. část

Příloha č. 18 0 1 500 1 500

OR 2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD - kap. část Příloha č. 18 0 170 170

OR 3612 Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení  - kap. část Příloha č. 18 0 28 28

OR 2212 Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková - kap. část Příloha č. 18 10 54 64

OR 3699

Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL 

plynovodu - kap. část

Příloha č. 18 0 113 113

OR 4357 Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD - kap. část Příloha č. 18 1 634 321 1 955

OR 3741 ZOO Děčín - SO-04 rosomák,SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy - kap. část Příloha č. 18 0 7 012 7 012

OR 3111
Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ  - kap. část

Příloha č. 18 0 771 771

OR 3111 Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - kap. část Příloha č. 18 0 829 829

OR 3639 Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov - kap. část Příloha č. 18 0 1 650 1 650

OR 6171 Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. 

sanace suterénu - část A - úpravy interiéru  - kap. část

Příloha č. 18 19 969 5 517 25 486

OR 3111 Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 - kap. 

část
Příloha č. 18 0 901 901

OR 3113 Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ 

Děčín XXXII, Míru 152 - kap. část

Příloha č. 18 0 1 212 1 212
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OR 3421 Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV Příloha č. 18 0 1 223 1 223

OR 3111 MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny - kap. část Příloha č. 18 0 432 432

OR 3111 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova - kap. část Příloha č. 18 0 916 916

OR 3412 Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín - kap. část Příloha č. 18 1 877 200 2 077

OR 3741 Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - kap. část Příloha č. 18 103 460 563

OR 4345 Sanace suterénu doléčovacího centra Příloha č. 18 0 2 166 2 166

OR 2212 Oprava MK, mostků a propustků Příloha č. 18 0 4 655 4 655

OR 3635 Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) Příloha č. 18 7 703 3 046 10 749

OR 2212 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap. část Příloha č. 18 0 1 187 1 187

OMH 3322 Obnova kulturních památek Příloha č. 19 1 530 454 1 984

OMH 3639 Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. Příloha č. 19 1 500 584 2 084

OMH 3741 ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD - kap. část Příloha č. 19 0 73 73

OMH 3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy  - kap. část Příloha č. 19 0 201 201

OMH 3639 Opravy majetku ve výpůjčce PO Příloha č. 19 26 500 459 26 959

OMH 3639 PD - Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál 

SD Střelnice - kap. část

Příloha č. 19 0 330 330

OMH 3639 Ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) Příloha č. 19 6 000 223 6 223

OKD 3745 Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol - kap. část Příloha č. 20 0 439 439

OKD 3429 Akce PaR18 - Houpačky pro radost Příloha č. 20 0 32 32

OKD 3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách Příloha č. 20 400 100 500

OKD 3631 Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna - kap. část Příloha č. 20 0 5 739 5 739

OPO 6171 Činnost místní správy - provoz (ostatní) Příloha č. 21 46 058 700 46 758

b) dofinancování nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a odpisů u PO

OŠK 3321 Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 22 13 500 406 13 906

OŠK 3311 Městské divadlo, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 22 12 000 991 12 991

OŠK 3412 Děčínská sportovní, p. o.  - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 22 24 584 1 268 25 852

OŠK 3314 Městská knihovna, p. o. - navýšení příspěvku na provoz Příloha č. 22 19 400 80 19 480

c) priority (akce připravené k realizaci)

1. akce charakteru oprav a údržby

OMH 3639 Opravy majetku ve výpůjčce PO Příloha č. 23 26 959 2 400 29 359

OKD 2212 Oprava MK, mostků a propustků Příloha č. 24 33 000 3 860 36 860

2. investiční akce 

OR 2212 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa - kap. část Příloha č. 26 0 10 909 10 909

OR 3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu - kap. část Příloha č. 26 0 10 000 10 000

OR 4357 Domov se zvláštním režimem Křešice - kap. část Příloha č. 26 0 15 000 15 000

OR 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2. etapa - kap. část Příloha č. 26 0 6 173 6 173
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Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet

(položka) po úpravě

OMH 3113 ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště - kap. část Příloha č. 23 0 8 730 8 730

OMH 3639 Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD 

Střelnice - kap. část

Příloha č. 23 0 9 000 9 000

OMH 3113 ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací - kap. část Příloha č. 23 0 8 000 8 000

OMH 3742 Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11 - kap. část Příloha č. 23 0 1 400 1 400

OMH 3311 Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - kap. část Příloha č. 23 0 4 000 4 000

OMH 3113 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině - kap. část Příloha č. 23 0 2 850 2 850

OMH 3742 Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov - 

kap. část

Příloha č. 23 0 800 800

OMH 3412 Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín - kap. část Příloha č. 23 0 9 000 9 000

OKD 3631 Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část Příloha č. 24 0 1 500 1 500

OKD 3631 Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. 

část

Příloha č. 24 0 1 157 1 157

OKD 3631 Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. 

část

Příloha č. 24 0 900 900

OKD 2212 Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb - kap. část Příloha č. 24 0 1 850 1 850

OKD 3429 Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) - kap. část Příloha č. 24 0 345 345

OKD 2221 Elektropřípojky pro informační panely MAD - kap. část Příloha č. 24 0 600 600

OKD 2232 Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb - kap. část Příloha č. 24 0 1 500 1 500

OPO 6171 Sanace budovy A1 včetně schodišť - kap. část Příloha č. 25 0 4 000 4 000

OPO 6171 Docházkový systém SW + HW - kap. část Příloha č. 25 0 700 700

OPO 6171 Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1 - kap. část Příloha č. 25 0 900 900

OPO 6171 Metropolitní síť - kap. část Příloha č. 25 92 2 000 2 092

OPO 6171 Obnova vozového parku - kap. část Příloha č. 25 500 1 000 1 500

d) ostatní

OŠK 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Příloha č. 27 11 000 1 500 12 500

OE 6409 Rezerva - kap. část 54 539 -10 652 43 887

Příjmy celkem 0

Výdaje celkem 176 912

Financování celkem 176 912
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Příloha č.: 4
č. RO20/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

                           9007 6171 5169 30          + 1 290 nákup služeb

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

Na základě předloženého vypořádání Sociálního fondu statutárního města Děčín za rozpočtový rok 
2018, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města dle 
předkontace výše.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

13.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

                  13010          4339 5499 38          + 93 Ostatní transfery obyvatelstvu

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

Žádáme o převod nevyčerpaných dotačních prostředků na pěstounskou péči za rok 2018 zpět na 
OSV pro jejich další využití.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: prosím předat paní Havelkové Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

15.02.2019 Bohumila Havelková 15.02.2019 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 5b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Název závazného ukazatele

                  13010          4339 5499 038          + 6 470 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 
manželství

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

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2018 a zapojení do hospodaření roku 2019 v 
celkové výši 6 470 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční 
prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány, jsou účelově určeny ke krytí nákladů vymezených § 47 
zákona o sociálně právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.01.2019 Bohumila Havelková 10.01.2019 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

103 5 33063 8078 6171 5021 30          + 30 OON

103 1 33063 8078 6171 5021 30          + 308 OON

103 1 33063 8078 6171 5031 30          + 150 Odvody SP

103 5 33063 8078 6171 5031 30          + 8 Odvody SP

103 1 33063 8078 6171 5032 30          + 46 Odvody ZP

103 5 33063 8078 6171 5032 30          + 10 Odvody ZP

103 5 33063 8079 6171 5021 30          + 51 OON

103 5 33063 8079 6171 5031 30          + 2 Odvody SP

103 5 33063 8079 6171 5032 30          + 4 Odvody ZP

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Inkluze do 
škol“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 6b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

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

Název závazného ukazatele

103 5 33063 8079 6171 5164 031 102 + 20 Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol

103 5 33063 8079 6171 5175 031 102 + 154 Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol

103 5 33063 8079 6171 5169 031 102 + 290 Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol

103 5 33063 8079 6171 5139 031 102 + 1 000 Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol

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

Na projekt “Inkluze do škol“ žádám o převedení částky 1464 tis. Kč na financování rozpracovaných 
akcí přecházejících z roku 2018. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění přechází z roku 
2018 do 2019.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.02.2019 Miroslava Knollová 18.02.2019 Alena Smutná
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 7
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

Městská policie

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

Název závazného ukazatele

104 5 13013 6300 6409 5011 29          + 1 165 Platy APK

104 5 13013 6300 6409 5031 29          + 62 Odvody SP 

104 5 13013 6300 6409 5032 29          + 22 Odvody ZP

104 5 13013 6300 6409 5137 29          + 6 DDHM

104 5 13013 6300 6409 5139 29          + 14 Materiál

104 5 13013 6300 6409 5164 29          + 0 Nájemné

104 5 13013 6300 6409 5167 29          + 26 Školení

104 5 13013 6300 6409 5173 29          + 1 Cestovné

104 5 13013 6300 6409 5424 29          + 2 Náhrady mezd - nemocenská

104 1 13013 6301 6409 5137 29          + 20 DDHM

104 1 13013 6301 6409 5139 29          + 30 Materiál

104 1 13013 6301 6409 5169 29          + 18 Služby

104 1 13013 6301 6409 5175 29          + 19 Pohoštění

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

V souvislosti s finančním vypořádáním roku 2018, žádáme o převedení nevyčerpané dotace na 
projekt „ Asistent prevence kriminality v Děčíně“ ve výši 1385 tis. Kč. Jedná se o projekt, který se 
bude postupně čerpat (od poloviny roku 2017 do konce roku 2020)

Přílohy: Ano   Ne

Městská policie

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

11.02.2019 Kamila Salabová 11.02.2019 PhDr. Marcel Horák DiS., MBA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 8
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

50 Středisko městských služeb Děčín

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

Název závazného ukazatele

104 5 13013 8301 3639 5011 029          + 1 008 mzdy

104 1 13013 8302 3639 5011 029          + 46 mzdy

104 5 13013 8301 3639 5031 029          + 289 sociální poj. 

104 1 13013 8302 3639 5031 029          + 12 sociální poj. 

104 5 13013 8301 3639 5032 029          + 142 zdravotní poj. 

104 1 13013 8302 3639 5032 029          + 10 zdravotní poj. 

104 5 13013 8302 3639 5134 029          + 98 OOPP

104 5 13013 8302 3639 5139 029          + 95 materiál, náhradní díly 

104 1 13013 8302 3639 5162 029          + 5 služby telekomunikací a radiokomunikací

104 1 13013 8302 3639 5167 029          + 8 školení, vzdělávání 

104 1 13013 8302 3639 5169 029          + 4 nákup ostatních služeb

104 5 13013 8302 3639 5169 029          + 45 nákup ostatních služeb

104 5 13013 8302 3639 5173 029          + 14 cestovné

104 1 13013 8302 3639 5175 029          + 9 pohoštění 

104 5 13013 8301 3639 5024 029          + 30 odstupné

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

V rámci finančního vypořádání roku 2018, žádáme o převedení finančních prostředků z dotací 
projektu EU, tj. „Prostupné zaměstnávání v SMS“, do hospodaření roku 2019 dle uvedeného 
rozpisu. 

Přílohy: Ano   Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.02.2019 Jitka Fliegelová 12.02.2019 Jaroslav Horák
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 9a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

104 5 13013 8303 6171 5011 30          + 44 Platy

104 5 13013 8303 6171 5021 30          + 51 OON

104 5 13013 8303 6171 5031 30          + 3 Odvody SP

104 5 13013 8303 6171 5032 30          + 12 Odvody ZP

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Zlepšení 
kvality bydlení prostřednictvím domovníků“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 9b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

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

Název závazného ukazatele

104 5 13013 8304 6171 5162 031          + 2 Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality 
bydlení prostřednictvím domovníků

104 5 13013 8304 6171 5139 031          + 6 Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality 
bydlení prostřednictvím domovníků

104 5 13013 8304 6171 5169 031          + 9 Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality 
bydlení prostřednictvím domovníků

104 5 13013 8304 6171 5137 031          + 20 Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality 
bydlení prostřednictvím domovníků

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

Na projekt „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků“ žádám o převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2018 v celkové výši 37 tis. Kč. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho 
plnění přechází z roku 2018 do 2019.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.02.2019 Miroslava Knollová 12.02.2019 Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 10
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Název závazného ukazatele

104 1 13013 8130 4339 5169 038          + 46 Projekt koordinátor terénní práce

104 5 13013 8130 4339 5169 038          + 109 Projekt koordinátor terénní práce

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

Žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši 155 tis. Kč do hospodaření r. 2019. Jedná se 
o finanční prostředky určené na projekt „Koordinátor terénní sociální práce v Děčíně“.

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.01.2019 Bohumila Havelková 11.02.2019 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 11a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

103 1 33063 8347 6171 5021 30          + 97 OON

103 1 33063 8348 6171 5011 30          + 106 Platy

103 1 33063 8348 6171 5021 30          + 64 OON

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

Žádáme o převod nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2018 v rámci projektu „Škola pro 
všechny“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 11b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

39 Odbor školství a kultury

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

Název závazného ukazatele

103 5 33063 2570 3111 5331 039 105 + 75 MŠ Májová

103 5 33063 2670 3111 5331 039 105 + 77 MŠ Riegrova

103 5 33063 2675 3111 5331 039 105 + 77 MŠ Liliova

103 5 33063 2680 3111 5331 039 105 + 66 MŠ Klostermannova

103 5 33063 2560 3113 5331 039 105 + 147 ZŠ Školní

103 5 33063 2610 3113 5331 039 105 + 148 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

103 5 33063 2615 3113 5331 039 105 + 143 ZŠ Na Stráni

103 5 33063 2620 3113 5331 039 105 + 120 ZŠ Na Pěšině

103 5 33063 2630 3113 5331 039 105 + 120 ZŠ Máchovo nám.

103 5 33063 2635 3113 5331 039 105 + 151 ZŠ Kosmonautů

103 5 33063 2640 3113 5331 039 105 + 143 ZŠ Komenského

103 5 33063 2645 3113 5331 039 105 + 143 ZŠ Kamenická

103 5 33063 2650 3113 5331 039 105 + 124 ZŠ Březová

103 5 33063 2655 3113 5331 039 105 + 143 ZŠ Míru

103 5 33063 2660 3113 5331 039 105 + 125 ZŠ Vojanova

103 5 33063 2570 3113 5331 039 106 + 30 MŠ Májová

103 5 33063 2670 3113 5331 09 106 + 40 MŠ Riegrova

103 5 33063 2675 3113 5331 039 106 + 43 MŠ Liliova

103 5 33063 2680 3113 5331 039 106 + 41 MŠ Klostermannova

103 5 33063 2560 3113 5331 039 106 + 109 ZŠ Školní

103 5 33063 2610 3113 5331 039 106 + 111 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

103 5 33063 2615 3113 5331 039 106 + 115 ZŠ Na Stráni

103 5 33063 2620 3113 5331 039 106 + 111 ZŠ Na Pěšině

103 5 33063 2630 3113 5331 039 106 + 120 ZŠ Máchovo nám.

103 5 33063 2635 3113 5331 039 106 + 113 ZŠ Kosmonautů

103 5 33063 2640 3113 5331 039 106 + 111 ZŠ Komenského

103 5 33063 2645 3113 5331 039 106 + 120 ZŠ Kamenická

103 5 33063 2650 3113 5331 039 106 + 105 ZŠ Březová

103 5 33063 2655 3113 5331 039 106 + 112 ZŠ Míru

103 5 33063 2660 3113 5331 039 106 + 106 ZŠ Vojanova

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

Žádáme o převedení finančních prostředků z příchozí dotace na projekt „Škola pro všechny“ z roku 
2018 do roku 2019. Celkem se jedná o 3.188.681,36 Kč

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

18.02.2019 Dita Nohejlová 18.02.2019 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace



35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 12a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

104 1 13013 8324 6171 5167 30          + 5 Vzdělávání

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Efektivní 
strategické řízení VS v dopravě“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 12b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

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

Název závazného ukazatele

104 1 13013 8323 3635 5169 036          + 80 Nákup ostatních služeb

104 5 13013 8323 3635 5169 036          + 937 Nákup ostatních služeb

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

Na základě finančního vypořádání za rok 2018 žádáme o převod nevyčerpané dotace na projekt 
„Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)“ ve výši 1017 
tis. Kč. Výdaje projektu pokračují i v roce 2019.

Přílohy: Ano   Ne

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

11.02.2019 Mgr. Jiří Veselý 11.02.2019 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 13a
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

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

Název závazného ukazatele

103 5          8321 6171 5011 30          + 140 Platy

103 5          8321 6171 5031 30          + 61 Odvody SP

103 5          8321 6171 5032 30          + 39 Odvody ZP

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Místní akční 
plán II“.

Přílohy: Ano   Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

14.02.2019 Blanka Řepová 14.02.2019 Ing. Jaromír Zajíček MPA
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 13b
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

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

Název závazného ukazatele

103 1          8321 6171 5175 031          + 5 Čin.místní správy - projekt Místní akční plán 
II.

103 1          8321 6171 5169 031          + 10 Čin.místní správy - projekt Místní akční plán 
II

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

Žádám o převedení částky 15 tis. Kč na projekt „Místní akční plán II“. Projekt je řízen odborem 
rozvoje a jeho plnění přechází z roku 2018 do 2019.

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.02.2019 Miroslava Knollová 12.02.2019 Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 14
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

50 Středisko městských služeb Děčín

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

Název závazného ukazatele

104 5 13013 8309 3639 5011 029          + 115 mzdy

104 5 13013 8309 3639 5031 029          + 56 sociální poj. 

104 5 13013 8309 3639 5032 029          + 31 zdravotní poj. 

104 5 13013 8309 3639 5137 029          + 52 DHDM

104 1 13013 8310 3639 5139 029          + 2 materiál, náhradní díly

104 5 13013 8309 3639 5169 029          + 83 nákup služeb

104 1 13013 8310 3639 5169 029          + 31 nákup služeb

104 1 13013 8310 3639 5175 029          + 5 pohoštění 

104 5 13013 8309 3639 5424 029          + 1 nemocenská

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

V rámci finančního vypořádání roku 2018, žádáme o převedení finančních prostředků z dotací 
projektu EU, tj.“Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“, do hospodaření roku 2019 dle 
uvedeného rozpisu. 

Přílohy: Ano   Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

12.02.2019 Jitka Fliegelová 12.02.2019 Jaroslav Horák
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 15
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

34 Odbor životního prostředí

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

Název závazného ukazatele

                                    3719 5169          34 + 186 Zapojení poplatků za znečišťování ŽP

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

Žádáme o převedení výše uvedené částky z roku 2018 na rok 2019.

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2019 Simona Kottková 21.02.2019 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 16
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

34 Odbor životního prostředí

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

Název závazného ukazatele

                           2110 1014 5137 034          + 67 dary-DDHM (výcvikové pomůcky, atd.)

                           2110 1014 5139 034          + 71 dary-materiál (krmení, dezinfekce, atd.)

                           2110 1014 5169 034          + 753 dary-služby (veterinární péče, zvířata, atd.)

                           2110 1014 5171 034          + 295 dary-oprava, údržba (ohrada, kotce, atd.)

                           2115 1014 5169 034          + 5 veterinární péče-konkrétní zvířata

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

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově 
věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2018, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů 
pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2018 ve výši celkem 1.190.880 Kč, do výdajů.
Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na na zajištění oprav a údržby areálu útulku 
(např. opravu ohrad), dále také na zajištění nadstandardní veterinární péče či péče dle účelu (např. 
„Huntířovská kočka“, „Růžová kočka“, apod.), na péči o týraná zvířata obecně i péči o konkrétní 
zvířata, na koupi speciálního krmení (diety) či pořízení nových bud pro psy a výcvikových pomůcek.

Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2018.

přijetí darů:
dne 15.05.2018 usn. RM 18 09 35 03
dne 21.08.2018 usn. RM 18 14 35 02
dne 23.10.2018 usn. RM 18 18 35 02
dne 11.12.2018 usn. RM 18 22 34 02
dne 15.01.2019 usn. RM 19 01 34 03
dne 29.01.2019 usn. RM 19 02 35 02

Přílohy: Ano   Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

25.02.2019 Naďežda Moučková 25.02.2019 Jiří Hykš
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 17
č. RO21/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Název závazného ukazatele

                                    4345 5171 038          + 4 493 OSV - zapojení darů pro sociální účely

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

Žádámě o převod finančních prostředků v celkové výši 4 493 tis. Kč do hospodaření r. 2019. Částka 
ve výši 3 739 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově urřeny a rozpočtově 
ošetřeny v hospodaření r. 2018. Zbývající částka ve výši 754 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky 
do příjmů města v roce 2018, určené na sociální účely. Částku ve výši 4 493 tis. Kč žádáme zapojit 
do hospodaření roku 2019 na § 4345, pol. 5171, orj. 038 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu 
roku 2019. 

Přílohy: Ano   Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

10.01.2019 Bohumila Havelková 10.01.2019 Mgr. Eva Štolbová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 18
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

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

Název závazného ukazatele

                           5630 6171 6121 036          + 642 Zateplení a oprava padající římsy budovy 
MP 

                           8097 3699 6121 036          + 1 767 Revitalizace panelového sídliště Děčín - 
Březiny, III. etapa 

                           8133 3631 6121 036          + 1 800
Úprava sítě VO,Dč. H.Oldřichov II.etapa 
(součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + 
kanalizace) 

                           8151 3639 5171 036          + 1 211 Oprava havarijního stavu opěrné zdi 
Prostřední Žleb 

                           8157 2212 6121 036          + 165 Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) 

                           8159 2212 6121 036          + 424 PD galerie Na Výšinách 

                           8179 3631 6121 036          + 1 500
Úprava sítě VO, Dč. - H.Oldřichov I.etapa 
(součinnost s ČEZ distribuce, a.s. + 
kanalizace) 

                           8182 2212 6121 036          + 170 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice 
I/13 

                           8197 3612 6121 036          + 28
Rekonstrukce objektu Fügnerova 
411/26,Děčín 1 na sociální bydlení 

                           8198 2212 6121 036          + 54
Výstavba chodníku mezi ulicemi 2.polské 
armády a Oblouková 

                           8203 3699 6121 036          + 113
Obnova historické části Podmokel-etapa 
C(okolí Husova nám.) 

                           8243 4357 6121 036          + 321 PD - Domov se zvláštním režimem

                           8312 3741 6121 036          + 7 012 ZOO Děčín - SO-04 rosomák,SO-05 kamzík, 
SO-06 severské sovy 

                           8315 3111 6121 036          + 771 Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo 
nám., DC IV - část zahrady pro MŠ 

                           8316 3111 6121 036          + 829 Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, 
Pohraniční 455/34 

                           8341 3639 6121 036          + 1 650 Statické zajištění stávající opěrné zdi na 
p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov 

                           8345 6171 6121 036          + 5 517
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy 
hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. 
sanace suterénu - část A - úpravy interiéru 

                           8351 3111 6121 036          + 901 Nové hygienické zázemí a změna užívání 
části objektu MŠ Pohraniční 455/34 

                           8353 3113 6121 036          + 1 212
Zateplení objektů, rekonstrukce 
víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v 
areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 

                           8354 3421 5171 036          + 1 223
Oprava střechy budovy DDM Děčín, 
Divišova 217/8, Děčín IV 

                           8528 3111 6121 036          + 432
MŠ Moskevská - výstavba výtahu na 
potraviny 

                           8530 3111 6121 036          + 916 Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 

                           8538 3412 6121 036          + 200
Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci 
vody

                           8541 3741 6121 036          + 460 Demolice a výstavba nového seníku v areálu 
ZOO Děčín 

                           8546 4345 5171 036          + 2 166 Sanace suterénu doléčovacího centra 

                                    2212 5171 036          + 4 655 Oprava MK, mostků a propustků 

                           3170 3635 5169 036          + 3 046 územní plánování pořízení a změny ÚP a 
ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) 



                           8158 2212 6121 036          + 1 187 Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod 
Chlumem 

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

Téměř ve všech případech se jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo, 
případně dodatky a objednávky. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly některé akce 
pozastaveny a jejich dokončení a financování bude probíhat v roce 2019. Jedná se rovněž o akce, 
na které byly uzavřeny smlouvy o dílo koncem roku 2018 a jejichž zahájení bude v roce 2019. 
Podrobné zdůvodnění financování jednotlivých položek je uvedeno v příloze. Celkově požadujeme v 
rámci finančního vypořádání 40 372 tis.Kč. 

Přílohy: Ano   Ne

požadavky z roku 2018 nasmlouváno.xlsx

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

01.03.2019 Irena Kožárová 01.03.2019 Mgr. Petr Kužel
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 19
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

37 Odbor místního hospodářství

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

Název závazného ukazatele

                                    3322 5169 037          + 144 Obnova kulturních památek

                                    3322 5171 037          + 310 Obnova kulturních památek

                           5449 3639 5159 037          + 584 Projektové dokumentace, rozpočtové studie 
aj.

                           8542 3741 6121 037          + 73 ZOO Dč. expozice velkých koček (hav. stav) 
- PD

                           8525 3113 6121 037          + 201 ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliobá - 
PD bezabariérové úpravy 

                           2260 3639 6121 037          + 330 Společenský dům města Děčína - Střelnice 

                           2260 3639 5171 037          + 223 Ostatní majetek

                           5451 3639 5171 037          + 459 Opravy majetku ve výpůjčce PO

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 - viz 
příloha.

Přílohy: Ano   Ne

Příloha rozpočtové opatření.pdf.msg

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

26.02.2019 Zuzana Poláková 26.02.2019 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         







Příloha č.: 20
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

42 Odbor komunikací a dopravy

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

Název závazného ukazatele

                           3560 3745 6122 42          + 439 Pořízení samoobslužných boxů pro 
parkování jízdních kol

                           8331 3429 5137 42          + 32 Akce PaR18 - Houpačky pro radost

                           8337 3429 5169 42          + 100 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách

                           8308 3631 6121 42          + 5 739 Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu 
a zámečku Pastýřská stěna

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

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2018 žádáme o převod schválených akcí z roku 2018 do 
rozpočtu roku 2019 dle tabulky a), poř. č. 44-47: . . .......................................................................... 
44. OKD Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol 439 tis. Kč,
45. OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost 32 tis. Kč,
46. OKD Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách 100 tis. Kč,
47. OKD Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna 5 739 tis. Kč.

Přílohy: Ano   Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2019 Božena Rejmanová 21.02.2019 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 21
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

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

Název závazného ukazatele

                           5242 6171 5171 031          + 700 Činnost místní správy - provoz

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 pod 
č. 48 v částce 350 tis. Kč na financování záložního zdroje MP a pod č. 49 v částce 350 tis. na 
pořízení platebního terminálu dle schváleného záměru v roce 2018. Jedná se o akce, které byly 
zahájeny v roce 2018. Kvůli plynulému financování, byla částka 700 tis. Kč přesunuta ze 
schváleného provozního rozpočtu, proto nyní požadujeme tyto finanční prostředky vrátit ze zdrojů 
hospodaření města za rok 2018 do provozního rozpočtu 

Přílohy: Ano   Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

25.02.2019 Miroslava Knollová 25.02.2019 Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 22
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

39 Odbor školství a kultury

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

Název závazného ukazatele

                           2520 3321 5331 039          + 406 Zámek Děčín, p. o.

                           2530 3311 5331 039          + 991 Městské divadlo Děčín, p. o.

                           2590 3412 5331 039          + 1 268 Děčínská sportovní, p. o.

                           2525 3314 5331 039          + 80 Městská knihovna Děčín, p. o.

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

Žádáme o navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací v souvislosti s NV č. 340/2017 - 
navýšení tarifních platů od 1. 1. 2019 a s pořízením nového majetku (odpisy).

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

20.02.2019 Lenka Holavová 20.02.2019 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 23
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

37 Odbor místního hospodářství

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

Název závazného ukazatele

                           5451 3639 5171 037          + 2 400 Opravy majetku ve výpůjčce PO

                           8311 3113 6121 037          + 8 730 ZŠ Školní zateplení a opr. střešního pláště

                           8552 3639 6121 037          + 9 000
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace 
a nová kanalizační přípojka pro areál SD 
Střelnice 

                           8547 3113 6121 037          + 8 000 ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací

                           8549 3742 6121 037          + 1 400 Teplická ulice - sanace DBČ 11

                           8548 3311 6121 037          + 4 000 Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu 
Městského divadla Děčín

                           8533 3113 6121 037          + 2 850 Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině

                           8550 3742 6121 037          + 800 Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul. 
p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov

                           8551 3412 6121 037          + 9 000 Výměna střešního pláště zimního stadionu 
Děčín

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

Žádáme o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce viz. příloha.

Přílohy: Ano   Ne

Konečná verze financni vyporadani _2018 R.O. 1.xlsx

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

26.02.2019 Zuzana Poláková 26.02.2019 Ing. Martin Kříž
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 24
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

42 Odbor komunikací a dopravy

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

Název závazného ukazatele

                           3572 2212 5171 42          + 3 860 opravy a údržba MK, mostků, propustků

                           3550 3631 6121 42          + 1 500 Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)

                           3550 3631 6121 42          + 1 157 Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)

                           3550 3631 6121 42          + 900 Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá 
(součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)

                           3572 2212 6121 42          + 1 850 Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 
276/1, k.ú. Dolní Žleb

                           3562 3429 6122 42          + 345 Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)

                           3510 2221 6121 42          + 600 Elektropřípojky pro informační panely MAD

                           3566 2232 6121 42          + 1 500 Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb

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

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2018 žádáme o navýšení rozpočtu kap. 42-OKD na níže 
uvedené akce dle tabulky c) Priority (akce připravené k realizaci), body 4-6 a body 43-49:
U bodů 4-6 prosíme použít společný závazný ukazatel § 2212 „opravy a údržba MK, mostků, 
propustků“ v celkové hodnotě 3 860 tis. Kč. Jedná se o tyto tři akce: 4. Koordinace AB povrchy 
Fibichova, Jánská, Budapešťská 1 260 tis. Kč, 5. Oprava chodníků Krásnostudenecká (Žatecká - 
Osadní) 1 900 tis. Kč, 6. Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny 700 tis. Kč,
43. OKD Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 500 tis. Kč,
44. OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 1 157 tis. Kč,
45. OKD Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 900 tis. Kč,
46. OKD Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb 1 850 tis. Kč,
47. OKD Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) 345 tis. Kč,
48. OKD Elektropřípojky pro informační panely MAD 600 tis. Kč,
49. OKD Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb 1 500 tis. Kč.

Přílohy: Ano   Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

21.02.2019 Božena Rejmanová 21.02.2019 Ing. Přemysl Mička
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 25
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

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

Název závazného ukazatele

                           5242 6171 6121 031          + 4 000 Sanace budovy A včetně schodišť

                           5245 6171 6111 031          + 700 Docházkový systém SW + HW

                           5242 6171 6122 031          + 900 Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1

                           5278 6171 6125 031          + 2 000 Metropolitní síť

                           5251 6171 6123 031          + 1 000 Obměna služebních vozidel 

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 - viz 
příloha.

Přílohy: Ano   Ne

příloha k RO.xlsx

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

25.02.2019 Miroslava Knollová 26.02.2019 Petr Hodboď
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 26
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

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

Název závazného ukazatele

                           8182 2212 6121 036          + 10 909 Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice 
I/13

                           8123 3412 6121 036          + 10 000 Multifunkční hřiště u zimního stadionu

                           8243 4357 6121 036          + 15 000 Domov se zvláštním režimem Křešice

                           8051 2321 6121 036          + 6 173 Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa

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

Jedná se o prioritní akce. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v příloze. Celkově OR požaduje 42 
082 tis. Kč.

Přílohy: Ano   Ne

priority na rok 2019.xlsx

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

07.02.2019 Irena Kožárová 07.02.2019 Ing. Martina Štajnerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



Příloha č.: 27
č. RO22/2019

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

39 Odbor školství a kultury

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

Název závazného ukazatele

                                    3419 5222          39 + 1 500 ostatní tělovýchovná činnost

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

Odbor školství a kultury na základě požadavku sportovní komise a po projednání se zástupci vedení 
města žádá o posílení výdajů § 3419 ostatní tělovýchovnou činnost - projekty, průběžná podpora 
sportu ve výši 1,5 mil. Kč. Navýšení této položky je účelově zaměřeno na naplňování strategických 
cílů Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018-2028, s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu řešení volného 
času v oblasti sportovních aktivit, podporu činnosti sportovních klubů a TJ, podporu pořádání a 
iniciaci sportovních akcí pro veřejnost s cílem propagace sportu a tyto aktivity efektivně využít, jako 
nástroj rozvoje cestovního ruchu. Zvyšování povědomí o prospěšnosti sportovních aktivit u 
veřejnosti. Péče o sportovní vyžití občanů, rekreační činnost se řadí mezi jeden z důležitých úkolů 
města.

 

Přílohy: Ano   Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:          Komentář:          

04.03.2019 Soňa Kapicová 04.03.2019 Iva Bajerová
správce rozpočtu příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář:          

         



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 03 02

Název:
Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 18.3.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 18.3.2019 a tento

bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena: 0,00

Návrh postupu: FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz. příloha - Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 18.3.2019

Vyjádření:

Příloha:
FV ZM 3_2019 zápis - 
anonym..pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 20.3.2019 07:57 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 20.3.2019 08:01 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 01

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.139.346,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
113.934,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
19 05 35 04 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** 
za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.139.346,00 Kč, a to o 
snížení na 10 %, tj. na částku 113.934,00 Kč. 

Cena: 1 139 346,00

Návrh postupu: RM doporučila částečné 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 příloha1): 

Žadatelka (dlužník): paní ****** ******, ******, ******

Pohledávka dle rozsudku Okresního soudu v Děčíně z 11/2005:
Jistina celkem: 130.783,23 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 48.635,37 Kč (z toho: soudní poplatek 5.228,00 Kč) 
Poplatek z prodlení celkem: 1.139.346,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) 

Nedoplatek je od r. 2007 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužník uhradil v plné výši jistinu a 
částečně náklady řízení v částce 7.488,88 Kč. Na poplatku z prodlení není uhrazena žádná částka. 

Dlužník požádal o prominutí, resp. částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení 
(odůvodnění žádosti - viz příloha).

OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to 
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 1.139.346,00 Kč na částku 
113.934,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením 
vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).

Vyjádření:

Příloha:
Priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 09:51 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:26 podepsáno



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

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 85

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Jméno;

Příjmení;

Adresa bydliště: 

Došlo: 28.02.2019 v 10:36:05 
MDC724270/2019

Odbor

Č.j.:
Č.dop.:
Li.slů:
Druh: písemné

Z[)kil:.

Příloh: 0

MDC47692803

Dluh za byt č. 32, nacházející se na adrese , 

Klíč: 10-01-1316-032-01

Dluh za byt ve výši: 130.782,23 Kč Datum úhrady: 20.08.2018

Výše soudního poplatku: 5.228 Kč Datum úhrady: 20.08.2018

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 1.139.346 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:

Prosím o prominutí poplatku z prodlení, neboť jeho celá úhrada by pro mě byla likvidační a ani 
bych nebyla schopná ze svých příjmů jej celý uhradit. Jsem nemajetná.

Nedoplatek na nájemném jsme zaplatila sama, i když dle rozsudku jsem jej měla uhradit společně . 
a nerozdílně se svým bývalým manželem. Bývalý manžel mi ničím na úhradu nedoplatku 
nepřispěl.

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednání orgánů města.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:

Á.V Děčíně dne

Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 02

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 162.453,00 Kč, a to o snížení na částku 35.400,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
19 05 35 06 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, trvale bytem ******, 
****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 162.453,00 Kč, a 
to o snížení na částku 35.400,00 Kč. 

Cena: 162 453,00

Návrh postupu: RM doporučila částečné 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 ******, ******, kont. adresa ******, ******

Pohledávka dle platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně z 03/2007:
Jistina: 27.802,00 Kč (vymáhaná částka 802,00 Kč) 
Poplatek z prodlení: 162.453,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně)
Náklady řízení celkem: 16.249,70 Kč
Vymáhaná pohledávka celkem 179.504,70 Kč

Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni podání žádosti o prominutí pohledávky v plné výši jistinu 
a náklady řízení. Dále byl k tomuto datu zaplacen poplatek z prodlení v celkové výši 42.144,60 Kč. 

Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha). 
V žádosti dlužník dále uvádí, že v případě vzniku přeplatku v důsledku prominutí poplatku z prodlení žádá o 
převedení tohoto přeplatku na úhradu ostatních pohledávek (dlužník má v evidenci OE veden nedoplatek v 
celkové výši 6.750,00 Kč). 

S ohledem na výši vymoženého nedoplatku na poplatku z prodlení (25,9 %) OE doporučuje prominout 
zbývající část pohledávky za poplatek z prodlení a snížit poplatek z prodlení z částky 162.453,00 Kč na částku 
35.400,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením 
vlády, platným v době vzniku nedoplatku a ze vzniklého přeplatku uhradit evidovaný nedoplatek.

Vyjádření:

Příloha:
Priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 09:46 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:25 podepsáno



Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 03

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ******, bytem ******, Děčín V o prominutí 
příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a 

rozhodlo

neprominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu 
a 

souhlasí

s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za příslušenství - poplatku z prodlení v celkové výši 
41.461,00 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, bytem ******, Děčín V o 
prominutí příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. 
RM 19 05 35 05 nedoporučila ZM prominout poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájmu bytu a vyúčtování 
služeb spojených s nájmem bytu a doporučila souhlasit s přihlášením do insolvenčního řízení pohledávky za 
příslušenství - poplatek z prodlení v celkové výši 41 461,00 Kč, aby předpokládaný výnos z insolvence pokryl 
jistinu a náklady řízení v plné výši.

Cena: 208 856,05

Návrh postupu: RM nedoporučila rozhodnout o prominutí pohledávky, doporučila souhlasit s přihlášením 
snížené pohledávky za poplatek z prodlení do insolvenčního řízení



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost o prominutí příslušenství 
pohledávky – poplatku z prodlení za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** 
(příloha č. 1 - žádost):

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

Dlužná částka dle rozsudku a platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně z 10/2002 a 05/2006 ke dni 
podání návrhu na povolení oddlužení 21.02.2019 činila (viz příloha č. 2): 

Jistina (nájemné a vyúčtování služeb) : 9.872,16 Kč
Poplatek z prodlení: 208.856,05 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 7.897.00 Kč
Celkem 226.625,21 Kč 

Pohledávky jsou od r. 2008 vymáhány exekutorským úřadem, ke dni podání žádosti byla na starší exekuci v 
plné výši uhrazena jistina (11.308,00 Kč), náklady řízení (14.085,50 Kč) a částečně poplatek z prodlení 
(78.589,95 Kč). Na druhé exekuci není žádné plnění.

Dlužník podal dne 13.02.2019 žádost o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení, neboť 
uvažuje o řešení své finanční situace oddlužením v rámci insolvenčního řízení. Dne 21.02.2019 podal u 
krajského soudu návrh na povolení oddlužení.

Pokud by statutární město Děčín jako oprávněný přihlásilo do insolvenčního řízení pohledávku za 
příslušenství - poplatek z prodlení v plné výši, lze předpokládat, že krajský soud vzhledem k jeho výši 
neschválí způsob oddlužení z důvodu, že dlužník nebude schopen splnit podmínku úhrady min. 30 % všech 
pohledávek do 5 let, která platí dle současné právní úpravy.

OE doporučuje postupovat obdobně jako v případě jiné dlužnice, kdy ZM dne 20.11.2018 projednalo shodnou 
žádost a souhlasilo s přihlášením poplatku z prodlení do insolvence v takové výši, aby výnos z insolvence 
pokryl celkovou jistinu a náklady řízení.

V příloze č. 2 je uveden propočet výše poplatku z prodlení, z něhož vyplývá, že v případě přihlášení 
sníženého poplatku z prodlení, a to
- u exekuce čj. 112 EX 3247/08 z částky 41.903 Kč na částku 8.318 Kč a
- u exekuce čj. 112 EX 1288/10 z částky 166.953 Kč na částku 33.143 Kč,
obdrží město po skončení insolvenčního řízení částku 17.769 Kč, tj. nedoplatek jistiny a nákladů řízení v plné 
výši.

Vyjádření:

Příloha:
Priloha1_zadost_anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha:
Priloha2_Prehled_exekuc
e_anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - přehled exekucí

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 09:44 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:24 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGlS ťRÁ r MĚSTA DĚČÍN 
Došlo. 13.02.2019 v 12:57:21 

MDC/18171/2019

85
Odbor

Č.j.:
Č.dop.:
Listů;
Druh: písemné

Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírově nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický_______________

Zpi iic.

1 Příloh: 0

MDC47539803

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení 
v insolvenčním řízení

Jméno; a 

Příjmení; 

Adresa bydliště: ,

Dovolujeme si tímto požádat, aby v případě, že nám bude povoleno oddlužení v insolvenčním 
řízení, nebylo do insolvenčního řízení přihlášeno příslušenství - poplatek z prodlení. V současné 
době jsem proti nám vedeny u Exekutorského úřadu 2 exekuce, č.j. 122 EX 1288/11 a 112 EX 
3247/08 za nezaplacené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednání orgánů města.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:

v Děčině

Příloha č. 1



Příloha č. 2

 - přehled exekucí ke dni 21.02.2019

3247/08 Nedoplatek 11 308,00 120 493,00 14 085,50 145 886,50

Zaplaceno 11 308,00 78 589,95 14 085,50 103 983,45

1288/11 Nedoplatek 9 872,16 166 953,00 7 897,00 184 722,16

Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE:

Vymáhaný nedoplatek celkem 21 180,16 287 446,00 21 982,50 330 608,66

Zaplaceno celkem 11 308,00 78 589,95 14 085,50 103 983,45

9 872,16 208 856,05 7 897,00 226 625,21

Nedoplatek jistina + náklady řízení (zaokr.) 17 769 Kč

30 % úhrada v rámci insolvence 5 331 Kč

Rozdíl 12 438 Kč

3247/08 0 0 41 903 41 903 8 318 8 318 2 496

1288/11 9 872 7 897 166 953 184 722 33 143 50 912 15 274

Celkem 9 872 7 897 208 856 226 625 41 461 59 230 17 769

Vysv.

*)   POPR - poplatek z prodlení

**)  INS - insolvenční řízení

Náklady řízení

Pohledávka            

k přihlášení 

celkem

Příjem z INSčj. 112 EX         
Nedoplatek  

JISTINA

Nedoplatek            

NŘ

Nedoplatek 

POPR 

Nedoplatek 

celkem

POPR               

k přihlášení do 

INS
**)

Zůstatek celkem

Celkemčj. 112 EX         Jistina Kč
POPR               

*)



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 12. 3. 2019 ZM 19 03 04 04

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o prominutí pohledávky a

rozhodlo

neprominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a 

souhlasí

se snížením přihlášené pohledávky za příslušenství - poplatku z prodlení v insolvenčním řízení z částky 
58.964,00 Kč na částku 45.570,00 Kč, tj. aby předpokládaný výnos z insolvence pokryl jistinu a náklady řízení 
v plné výši. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
19 05 35 08 nedoporučila prominout příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s 
nájmem bytu a doporučila souhlasit se snížením přihlášené pohledávky za příslušenství - poplatek z prodlení 
do insolvenčního řízení z částky 58.964,00 Kč na částku 45 570,00 Kč, tj. aby předpokládaný výnos z 
insolvence pokryl jistinu a náklady řízení v plné výši. 

Cena: 58 964,00

Návrh postupu: RM nedoporučila rozhodnout o prominutí pohledávky, doporučila souhlasit se snížením 
přihlášené pohledávky za poplatek z prodlení v insolvenčním řízení



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost o prominutí příslušenství 
pohledávky – poplatku z prodlení za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu ******, ****** a 
******, ****** (příloha č. 1 - žádost):

Žadatelka (dlužník): 
******, bytem ******, ****** 

Dlužná částka dle platebních rozkazů Okresního soudu v Děčíně z 12/2007 a 04/2008 ke dni podání návrhu 
na povolení oddlužení 25.01.2019 činila (viz příloha č. 2): 

Jistina (nájemné a vyúčtování služeb) : 697,00 Kč
Poplatek z prodlení: 58.964,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 18.833.40 Kč
Celkem 78.494,40 Kč 

Pohledávky jsou od r. 2008 vymáhány exekutorským úřadem, ke dni podání žádosti byla na starší exekuci v 
plné výši uhrazena jistina (4.396,00 Kč) a náklady řízení (1.904,00 Kč). Na druhé exekuci není žádné plnění.

Dlužník podal dne 25.01.2019 návrh na povolení oddlužení. Město Děčín ve stanovené lhůtě přihlásilo do 
insolvenčního řízení pohledávku ve výši 78.494,40 Kč. Dlužník následně dne 27.02.2019 podal žádost o 
prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení z důvodu podání návrhu na povolení oddlužení. 

OE doporučuje postupovat obdobně jako v případě jiné dlužnice, kdy ZM dne 20.11.2018 projednalo shodnou 
žádost a souhlasilo s přihlášením poplatku z prodlení do insolvence v takové výši, aby výnos z insolvence 
pokryl celkovou jistinu a náklady řízení.

V příloze č. 2 je uveden propočet výše poplatku z prodlení, z něhož vyplývá, že v případě snížení 
přihlášeného poplatku z prodlení, a to
- u exekuce čj. 112 EX 1563/08 z částky 49.725 Kč na částku 38.429 Kč a
- u exekuce čj. 112 EX 1288/08 z částky 9.239 Kč na částku 7.140 Kč,
obdrží město po skončení insolvenčního řízení částku 19.530 Kč, tj. nedoplatek jistiny a nákladů řízení v plné 
výši.

Vyjádření:

Příloha:
Priloha1_zadost_anonym.
pdf

Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha:
Priloha2_Prehled_exekuc
e_anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - přehled pohledávek

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 09:40 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:24 podepsáno



405 02 Děčín

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 85

OdborDošlo: 27.02.2019 v 14:50:33 
MDC/23889/2019Č.J.:

Č.dop.:
Listů:
Druh:

ZpiilL'.

1 Příloh: 0 
písemně

Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 35 Děčín

MDC47667309

č.j. 39 Ro 4025/2007 a č.j. 40 Ro 580/2008

V Děčíně 19.2.2019

Věc: Žádost o prominutí příslušenství k jednotlivým závazkům

Vážem',

tímto Vás žádám o prominutí příslušenství k mým závazkům vůči městu Děčín z důvodu podání 
návrhu na povolem' oddlužem'. Jedná se o platebm' rozkazy č.j. 39 Ro 4025/2007 (výše závazku je 
4.396,- Kč + příslušenství) a č.j. 40 Ro 580/2008 (výše závazku je 697,- Kč + příslušenství).

Předem děkuji za pochopem' mé složité situace.

S pozdravem

Převzal:

Příloha č. 1



Příloha č. 2

- přehled exekucí ke dni 25.01.2019

1563/08 Nedoplatek 4 396,00 49 725,00 11 527,40 65 648,40

Zaplaceno 4 396,00 0,00 1 904,00 6 300,00

1288/08 Nedoplatek 697,00 9 239,00 9 210,00 19 146,00

Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE:

Vymáhaný nedoplatek celkem 5 093,00 58 964,00 20 737,40 84 794,40

Zaplaceno celkem 4 396,00 0,00 1 904,00 6 300,00

697,00 58 964,00 18 833,40 78 494,40

Nedoplatek jistina + náklady řízení (zaokr.) 19 530 Kč

30 % úhrada v rámci insolvence 5 859 Kč

Rozdíl 13 671 Kč

1563/08 0 9 623 49 725 59 348 38 429 48 053 14 416

1288/08 697 9 210 9 239 19 146 7 140 17 047 5 114

Celkem 697 18 833 58 964 78 494 45 570 65 100 19 530

Vysv.

*)   POPR - poplatek z prodlení

**)  INS - insolvenční řízení

Pohledávka            

k přihlášení 

celkem

Příjem z INS

POPR               

k přihlášení do 

INS
**)

čj. 112 EX         
Nedoplatek  

JISTINA

Nedoplatek            

NŘ

Nedoplatek 

POPR 

Nedoplatek 

celkem

Zůstatek celkem

Celkemčj. 112 EX         Jistina Kč
POPR               

*)
Náklady řízení



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 05

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

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

schvaluje

přistoupení na navrhovaný smír s panem ****** ******, trvale bytem ******, ****** ve sporu o zaplacení dlužného 
nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. ******, ****** v částce 12.355 Kč s přísl., spočívající v 
tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze stran nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 návrh na schválení soudního smíru s panem ****** ****** a usnesením 
č. RM 19 05 35 07 doporučila ZM přistoupit na navrhovaný smír s panem ****** ******, trvale bytem ******, 
****** ve sporu o zaplacení dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. ******, ****** v 
částce 12.355 Kč s přísl., spočívající v tom, že město vezme žalobu zpět a žádná ze stran nebude žádat po 
druhé náhradu nákladů řízení.

Cena: 12 355,00

Návrh postupu: RM doporučuje schválit smír



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

Právní zástupce města převzal od bývalého právního zástupce správce bytového fondu OSBD Děčín spor, v 
němž se město domáhalo zaplacení dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 24 v ul. ******, 
****** v částce 12.355 Kč s přísl. bývalými manžely ****** a ****** ******. Jedná se o spor navazující na 
původní spor o zaplacení nájemného za předchozí období r. 1999 vedený u Okresního soudu v Děčíně.

Vzhledem k velmi složitému dokazování a předpokladu, že město Děčín nebude ve věci sporu vedeného u 
Okresního soudu v Děčíně úspěšné, projednalo zastupitelstvo města dne 26.10.2017 návrh právního 
zástupce na schválení soudního smíru s panem ****** a usnesením č. ZM 17 08 03 07 schválilo přistoupení 
na navrhovaný smír s panem ****** ****** ve sporu o zaplacení dlužného nájemného a služeb spojených s 
nájmem bytu č. 24 v ul. ******, ****** v částce 17.360 Kč s přísl., spočívající v tom, že město vezme žalobu 
zpět a žádná ze stran nebude žádat po druhé náhradu nákladů řízení.

Právní zástupce města předkládá návrh na schválení shodného smíru v případě navazujícího sporu vedeného 
u Okresního soudu v Mostě. Ve stanovisku ze dne 26.02.2019 uvádí veškeré okolnosti vzniku pohledávky, 
postup vymáhání soudní cestou a konstatuje, že existuje větší pravděpodobnost, že p. ****** prokáže, že se 
jako první odstěhoval z městského bytu a povinnost platit nájemné tak měla stíhat paní ******. V případě, že 
bude žaloba města zamítnuta, bude žalovanému přiznána i náhrada nákladů řízení, zejména náklady 
právního zastoupení advokátní kanceláří. I v tomto případě je protistrana připravena přijmout smír takový, že 
město Děčín vezme žalobu zpět a žádná se stran nebude žádat náhradu nákladů řízení.

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

Vyjádření:

Příloha:
Priloha_stanAKNT_anony
m.pdf

Komentář: Příloha: stanovisko AKNT

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 09:32 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:23 podepsáno



Příloha





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 06

Název:
Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV paní ****** 
******

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace paní ****** ****** na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. 
****** v k.ú. Křešice u Děčína a

rozhodlo

o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ze dne 03.10.2018 evid. č. 
2018-0677/OE s paní ****** ******, bytem ****** ******, ******, v předloženém znění a poskytnutí účelové dotace 
na výstavbu čistírny odpadních vod.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace ze dne 03.10.2018 evid. č. 2018-0677/OE s paní ****** ******, bytem ****** ******, ****** a 
usnesením č. RM 19 05 35 09 doporučila rozhodnout dle návrhu na usnesení.

Cena: 80 000,00

Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace ze dne 03.10.2018 evid. č. 2018-0677/OE na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k 
rodinnému domu č.p. ****** na st. p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína (příloha č. 1). 

Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 
18 07 05 10 dne 20.09.2018. Smlouva byla uzavřena a podepsána dne 03.10.2018 (příloha č. 2).

Po ukončení stavby ČOV byla provedena odborem životního prostředí kontrolní prohlídka stavby. Při té bylo 
OŽP konstatováno, že stavba nebyla provedena přesně podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení, došlo k nepatrné změně umístění splaškové kanalizace na tomtéž pozemku p.č. ****** a ****** v k.ú. 
Křešice u Děčína a také ČOV na tomtéž pozemku p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína. Dále místo ČOV typu 
BioCleaner BC4PP byla nainstalována ČOV typu Aquatec AT-6, jejíž technické parametry se neodlišují od těch 
původních. Zároveň byla za ČOV na pozemku p.č. ****** v k.ú. Křešice u Děčína nainstalována nově 
akumulační nádrž o velikosti 1m3. Všechny provedené změny jsou drobné a nevyžadují další povolení (příloha 
č. 3).

Vzhledem k tomu, že dle vyjádření OŽP jsou změny nepatrné, doporučujeme uzavřít tento dodatek.

Vyjádření:

Příloha:
priloha_1_dodatek_ke_s
mlouve_A.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - dodatek ke smlouvě

Příloha:
priloha_2_verejnopravni_
smlouva_A.pdf

Komentář:
Příloha č. 2 - veřejnoprávní smlouva ze 
dne 03.10.2018

Příloha:
priloha_3_protokolsdelen
i_OZP_A.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - protokol + sdělení OŽP

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 10:09 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:28 podepsáno



DODATEK č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ze dne 03.10.2018 

 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
       
a 
 
paní , nar. , trvale bytem   
č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne a místa tento Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace ze dne 03.10.2018 evid. č. 2018-0677/OE. 
 
 
 

 
Článek I 

Prohlášení 
 

Poskytovatel dotace a příjemce dotace shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle 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 to dne 03.10.2018 
(dále jen „smlouva“). 
 
 

Článek II 
Předmět dodatku 

 
1. Poskytovatel dotace a příjemce dotace se shodli na změně původně sjednaného ujednání 

čl. I odst. 2 smlouvy. 
 

2. Příjemce dotace jako investor čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p.  na st.p.č. v k.ú. Křešice u Děčína změnil v průběhu výstavby typ budované 
ČOV. Tato změna je drobná a nevyžaduje další povolení vodoprávního úřadu. Namísto 
původně uvedené „ČOV BioCleaner BC4PP na p.p.č. v k.ú. Křešice u Děčína“ bude 
účelová dotace poskytnuta na výstavbu „ČOV typu Aquatec AT-6 na p.p.č. v k.ú. 
Křešice u Děčína“. 

 
 

Článek III 
Ostatní ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 03 04 

06 dne 28.03.2019 a tvoří nedílnou součást Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace evid. č. 2018-0677/OE uzavřené dne 03.10.2018. Byl uzavřen svobodně a vážně a 
vyjadřuje pravou vůli smluvních stran, které na důkaz toho připojují své podpisy, jimiž 
současně stvrzují převzetí jednoho stejnopisu tohoto dodatku. 

Příloha č. 1



 
2. Ostatní ujednání výše uvedené veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změn. 

 
 
 
 

V Děčíně dne …………………….   V Děčíně dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………… 
         Poskytovatel dotace     Příjemce dotace 
 

 



Příloha č. 2









Příloha č. 3







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 07

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny 
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace panu ****** ******, bytem ****** ******, ****** na výstavbu čistírny odpadních vod 
na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly dle platných 
Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.03.2019 žádost pana ****** ******, bytem ****** ******, ****** o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. 
Podmokly a usnesením č. RM 19 05 35 10 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 80 000,00

Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost pana ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Podmokly 
(příloha č. 1).

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 schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 08.01.2019, které nabylo právní moci dne 26.01.2019, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení žádosti o vyplacení dotace včetně sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena 
dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% 
skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Septik SK5 a zemní pískový filtr 
PF-E5 včetně vsakovacího systému“ na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a technických parametrů budovaného 
zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady 
splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, 
****** a z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha:
priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf

Komentář:
Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 
povolení OŽP

Příloha:
priloha_3_stanoviskoOZP
_A.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.3.2019 10:02 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:27 podepsáno



Příloha č. 1





Příloha č. 2































Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 

, nar. , trvale bytem  
č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle 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, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na st.p.č. v k.ú. Podmokly:  
Septik SK5 a zemní pískový filtr PF-E5 včetně vsakovacího systému na p.p.č. 
v k.ú. Podmokly. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů 
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do 
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu 
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na 
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným 
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze 
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu 
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné 
svépomocí nejsou uznatelným nákladem. 
 

2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy. 

 
 



3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II 

odst. 1 této smlouvy 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. Tento podklad musí být vydán nejdéle do 
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby 
ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán 
celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na 
příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího 
kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. 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 dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace 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 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2019. 

 



 
  
 

 V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …...............................   V Děčíně dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 08

Název:
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně“ a

schvaluje

1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v 
Děčíně“ na MŠMT ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025, 
o celkových předpokládaných nákladech projektu a to 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši předpokládaných 
celkových nákladů projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH,
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané minimální výši 
542.962,06 Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informaci o projektu „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně“ a svým 
usnesením č. RM 19 05 36 01 ze dne 12. 3. 2019 doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v 
Děčíně“ na MŠMT ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025, 
o celkových předpokládaných nákladech projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH, 
2. zajištění předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín na rok 2019 ve výši předpokládaných 
celkových nákladů projektu 1.085.924,11 Kč vč. DPH, 
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v přepokládané minimální výši 
542.962,06 Kč vč. DPH.

Cena: 1 085 924,11

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



Důvodová zpráva:
Usnesením č. RM 19 05 36 01 ze dne 12. 3. 2019 bylo schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace.

V rámci projektu proběhnou bezbariérové úpravy v MŠ Liliová v Děčíně. Dojde ke zvětšení otvoru pro hlavní 
dveře. Pro vstup na zahradu bude vybudována venkovní plošina. Uvnitř objektu proběhne rekonstrukce 
sociálních zařízení a dojde ke zvětšení vstupních otvorů do místností soc. zařízení. Zároveň, jako jedna z 
podmínek poskytovatele dotace, vznikne před areálem školy vyhrazené parkovací stání pro osoby s 
omezenou schopností pohybu.
Realizací projektu tak dojde ke zpřístupnění mateřské školy pro osoby (děti) se sníženou schopností orientace 
a pohybu, jenž navazuje na § 16 odst. 2 písm. I zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Samotná stavební akce je naplánovaná na léto 2019.

Předpokládaná minimální výše projektu je 1.085.924,11 Kč vč. DPH. Výše dotace činí 50 %.

Návrh na předfinancování projektu ve výši 1.085.924,11 Kč vč. DPH bude OMH uplatněno v rámci rozdělení 
výsledku hospodaření roku 2018.

Projekt je v souladu s rozvojovým cílem C5: Budovat město bez fyzických bariér v rámci Strategického plánu 
rozvoje města Děčín 2014 - 2020.

Součástí materiálu je i zjednodušená verze projektové dokumentace.

Vyjádření:

Příloha: Pruvodni_zprava.pdf Komentář:          

Příloha: Technicka_zprava.pdf Komentář:          

Příloha: 1_np_novy_stav.pdf Komentář:          

Příloha:
socialni_zarizeni_pudory
sy.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martina Štajnerová OR 14.3.2019 10:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:20 podepsáno



 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbariérové úpravy MŠ Děčín II, Liliová 277/1 
na parc.č. 1560, k.ú. Děčín 
 

 

 



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  Atent s.r.o. 
Bezbariérové úpravy MŠ Děčín II, Liliová 227/1   Kovanická 92, 
na parc.č. 1560, k.ú. Děčín  Poděbrady – Přední Lhota 290 01 
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA  tel: +420 773 118 260 
  e-mail: info@studioatent.com 

 

 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby 

Bezbariérové úpravy MŠ Děčín II, Liliová 277/1 na parc.č. 1560, k.ú. Děčín. 

b) místo stavby 

Liliová 277/1, 405 02 Děčín; k.ú. Děčín, parc.č. 1560 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi  

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Generální projektant:   Atent s.r.o. 

     Kovanická 92, Poděbrady – Přední Lhota 290 01 

 

     Ing. Ilya Sosonkin 

     Tel: +420773118260 

     E-mail: info@studioatent.com 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Při přípravě a zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 

- prohlídka stávajícího stavu 

- katastrální mapa 

- zaměření stávajícího stavu 

- v dané době platné předpisy a normy 

 

A.3 Údaje o území  

Stávající objekt je situován v rozsáhlém chráněném území, na dotčených 
pozemcích se nenachází žádný památkově chráněný objekt. 

Zájmové území není předmětem archeologického zájmu, není předpoklad, že 
by se zde vyskytovaly archeologické památky. 

tel:+420%20773%20118%20260
mailto:info@studioatent.com
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Stávající objekt se nenachází v zátopovém území, na evidovaných a 
chráněných ložiscích nerostných surovin. 

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) účel užívání stavby  

 Objekt slouží jako mateřská škola.  

b) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba nepodléhá žádnému druhu ochrany podle jiných právních předpisů. 

d) kapacity stavby 

 zastavěná plocha: 592 m2 

e) základní bilance stavby 

 Není předmětem projektové dokumentace. Zákazník nevyžadoval. 

 



 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbariérové úpravy MŠ Děčín II, Liliová 277/1 
na parc.č. 1560, k.ú. Děčín 
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B1. Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stávající objekt se nachází v Děčíně v Liliové ulici na parc.č. 1560. Stavba je 

samostatně stojící na pozemku statutárního města Děčín. Hlavní přístup do objektu je 

situován na severozápad. Terén pozemku je svažitý k jihovýchodu.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů  

Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území. Stávající ochranná pásma sítí 

technické infrastruktury zůstanou zachována. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba se nenavyšuje ani nerozšiřuje, a tudíž nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky, ani negativní vliv na odtokové poměry a okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na asanaci nejsou žádné požadavky. 

Během bouracích prací je potřeba sledovat okolí konstrukce a o eventuálních 

poruchách, které by se na nich vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor 

investora a autorský dozor. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu 

z demolice. Veškerý vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z objektů, nesmí 

docházet k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování konstrukcí. Po dokončení prací odklidí 

dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté. V rámci stavby nebudou káceny dřeviny. 

g) Požadavky na zábory ZPF nebo LPF 

Nedochází k žádným záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Napojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu zůstane stávající beze 

změn. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolává žádné podmiňující, vyvolané či související investice. 
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B2. Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Po provedení stavebních úprav bude stavba nadále sloužit jako mateřská škola. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o rekonstrukci hlavního vstupu do objektu, kde bude zvětšeno zádveří, dále 

bude vybudována plošina, aby byl umožněný bezbariérový přístup do zahrady. Uvnitř objektu 

dojde k rekonstrukci sociálních zařízení. Vnější vzhled objektu se nezmění.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení mateřské školy se nezmění.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt mateřské školy prozatím nebyl řešen jako bezbariérový. Z tohoto důvodu jsou 

navrženy bezbariérové úpravy. Jedná se o hlavní vstup, kde bude zvětšeno zádveří, dále 

bude vybudována plošina umožňující přístup do zahrady a dále pak o sociální zařízení. 

Schodišťová plošina byla navržena s ohledem na velké výškové rozdíly pozemku. Při návrhu 

chodníku by se musel překonávat rozdíl 4 m a délka by byla min. 48 m. Na pozemku na takto 

dlouhý chodník není prostor. Dalším důvodem jsou složité terénní úpravy. U vstupu do 

objektu bude vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Navrhované úpravy splňují požadavky dle Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V objektu bude po dokončení stavebních úprav běžný provoz mateřské školy. 

Uživatelé budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při užívání zejména 

Vyhl. 268/2009 Sb.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Předmětem projektové dokumentace jsou bezbariérové úpravy mateřské školy.  

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Sociální zařízení 

V místě sociálních zařízení se nejprve provede demontáž zařizovacích předmětů. 

Vybourání stávajícího obkladu a dlažby. Otopná tělesa se demontují. Ubourá se část nízké 

příčky s umyvadly, aby byl zajištěn manipulační prostor pro invalidní vozík. Dále budou 

vybourány dvě stávající příčky a vyzděny nové z pórobetonových tvárnic. Provede se 

vyrovnání stěn a stropů tmelem. Do výšky 1 510 mm bude proveden nový obklad na flexibilní 
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lepidlo. Před provedením obkladu je nutné stěny penetrovat. Zbývající část stěn nad 

obkladem bude opatřena sklovláknitým pletivem, které bude vtlačeno do vápenného štuku. 

Takto provedená stěna bude opatřena finálním nátěrem.  

Podlaha se po vybourání dlaždic napenetruje. Vyrovnání podkladu se provede 

samonivelační stěrkou. Dlažba se bude lepit na flexibilní lepidlo. Po položení dlažby se 

provede zaspárování silikonem.   

Vstupní otvory do místností sociálních zařízení budou zvětšeny. Nejprve se provede 

demontáž stávajících zárubní, poté bude ubouráno stávající ostění na požadovanou šířku 

otvoru. Z dosavadních 800 mm se budou otvory zvětšovat na 900 mm. Budou zde osazeny 

nové zárubně a nová dveřní křídla. 

Provede se zvětšení zádveří. Dveře ze zádveří do objektu budou demontovány. 

Příčka bude vybourána. Nová bude provedena z pórobetonových tvárnic. Stěna bude 

opatřena sklovláknitým pletivem, které bude vtlačeno do vápenného štuku. Takto provedená 

stěna bude opatřena finálním nátěrem.  

 Zařizovací předměty budou osazeny nové, kromě dvou stávajících záchodových mís. 

Umyvadla budou napojeny na rozvody teplé vody, studené vody a kanalizace. Záchodové 

mísy a pisoáry budou napojeny na rozvody studené vody a kanalizace. U záchodové mísy 

pro invalidu budou namontována madla (pevné a sklopné).  

Nová připojovací potrubí kanalizace budou provedena z PE trubek. Nová vodovodní 

připojovací potrubí budou provedena z PPR trubek. Svislá potrubí zůstanou stávající. 

Budou osazena nová otopná tělesa.  

Venkovní schodiště a plošina pro invalidy 

 Venkovní schodiště bude vybouráno. Provede se demontáž zábradlí. Dále bude 

proveden základ pod plošinu. Nejprve se provede vybourání zámkové dlažby před 

schodištěm (půdorysný rozměr cca 1700x1500 mm). Provede se výkop pro základovou 

desku do hloubky 300 mm. Vyztužení základové desky bude provedeno betonářskou ocelí 

10 505(R). Základová deska bude vybetonována betonem tř. C 25/30. Dále se provede 

výkop a betonová patka pod sloupek přivolávače. Patka bude mít rozměr 300x300x300 mm. 

Bude provedena z betonu tř. C 25/30. 

 U nového schodišťového ramene se provede bednění. Schodišťové rameno bude 

vyztuženo betonářskou ocelí 10 505 a vybetonováno betonem tř. C 30/37. Bednění bude po 

dosažení únosnosti betonu odstraněno. Stupnice a podstupnice budou obloženy 

protiskluznou keramickou dlažbou. Dlažba bude přilepena na flexibilní lepidlo a vyspárována. 

 Po provedení schodiště bude namontována schodišťová plošina typ X3. Plošina bude 

napojena na zdroj elektrické energie (240 V, 0,6kV) z hlavního rozvaděče v budově.  

 Provede se zpětná montáž zábradlí a jeho povrchová úprava.  

Šatní skříňky 

V chodbě u vstupu do objektu budou 4 šatní skříňky. 
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c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stávající konstrukce nevykazují žádné zjevné poruchy, objekt nejeví známky 

nerovnoměrného sedání, přetížení konstrukcí nebo jiných statických poruch, stavební úpravy 

neovlivní stávající mechanickou odolnost a stabilitu domu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Zařízení zdravotně technických instalací (ZTI) 

V rámci stavebních úprav dochází k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace včetně 

výměny zařizovacích předmětů. Stoupačky zůstanou stávající.  

b) Zařízení silnoproudé elektroniky (EI-SIL.) 

V rámci stavebních úprav bude provedeno napojení venkovní plošiny (240 V, 0,6kV). 

c) Schodišťová plošina 

V rámci stavebních úprav bude u vstupu do zahrady osazena schodišťová plošina typu 
X3, půdorysné velikosti 800 x 1050 mm.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části projektové 

dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Připojení na elektrickou síť zůstane zachováno stávající.  Připojení vody do objektu 

zůstane stávající. Energetická náročnost stavby zůstane nezměněna. Alternativní zdroje 

energie nebudou využity. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Všechny hygienické požadavky na stavby jsou dodrženy.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby zůstává stávající. 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn.  

B4. Dopravní řešení 
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U vstupu do objektu bude vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu, jinak dopravní řešení stavby zůstává stávající. 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Zůstává stávající.  

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Provedení stavebních úprav nevyvolá žádnou změnu vlivů stavby na životní 

prostředí.  

Provedení stavebních úprav bytu nemá na ochranu obyvatelstva žádný vliv. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 
požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a 
stanoveném postupu stavebních prací. 

voda: Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena napojením na stávající rozvody.  

elektřina: Pro potřebu stavby bude instalován provizorní staveništní rozvaděč se zásuvkami 
220 a 360V. Staveništní přípojka bude opatřena měřením spotřeby el.energie.  

b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Po dobu provádění stavebních úprav bude využito pouze stávající vstup do budovy. 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provádění stavby by nemělo docházet k nadměrnému zatížení okolí hlukem, 

prachem nebo jinými způsoby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především 

stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 

hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Při dodržení výše uvedeného nebude mít provádění stavby negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. 

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin. 

B7. Ochrana obyvatelstva 

B8. Zásady organizace výstavby 
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e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba proběhne pouze na vlastním pozemku staveniště. 

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. V průběhu 
realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, stavební suť, 
umělohmotné obaly, odřezky materiálů, obaly od barev, ředidel a lepidel, keramika.  

- Papírové obaly-papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin. V žádném případě nesmí být spalován.  

- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.  

- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.  

- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám životního 
prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.  

- Keramika – bude odvážena na řízenou skládku.  

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 
zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů 
bude investorem doložena před kolaudačním řízením. Klasifikace odpadů dle vyhlášky 
93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné zemní práce.  

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i 
nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí. Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí 
tím, že: 

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 

- zabrání zvýšené prašnosti  

- bude provádět práce mimo běžný noční klid 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a 

s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném 

místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší 

požární stanice, první pomoci a policie.  

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 

zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. 

Předpokládá se provádění stavby v době od 7.00 – 19.00 hod. Vzhledem k charakteru okolní 

zástavby nebude možno provádět stavební činnosti v době nočního klidu. 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 

bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády. 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 

prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 

bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření 

musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí 

být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 

se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. 

Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

Označení a zabezpečení stavby 

Pracovní doba, fond pracovní doby 

Bezpečnostní předpisy 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 

podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce.  

Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby. 

Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiné omezení na přilehlé 

komunikaci. 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození či zničení stávajících částí stavby. 

Dodavatel stavebních prací bude po dobu stavby zodpovědný za celou stavbu.  

Stavba bude zahájena po ukončení výběru zhotovitele stavby a zajištění potřebných 

finančních prostředků. 

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém 

řízení organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou 

upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. 

 

 

 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb   

k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 09

Název:
Návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum Děčín a schválení 
zřizovací listiny této organizační složky. 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín – Městské 
turistické centrum Děčín – a návrh na schválení zřizovací listiny této organizační složky a

zřizuje

organizační složku statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín a

schvaluje

zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín - Městské turistické centrum Děčín v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučila zřídit organizační složku statutárního města Děčín – Městské turistické centrum Děčín 
a schválit zřizovací listinu organizační složky v předloženém znění.

Cena:      

Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Návrh na zřízení organizační složky města se předkládá z důvodu optimalizace řízení a rozvoje cestovního 
ruchu ve městě Děčín. Organizační složka je vyčleněná z magistrátu, nemá právní subjektivitu a v pracovně 
právních vztazích vystupuje primátor vůči zaměstnancům města zařazeným do organizační složky jako 
zaměstnavatel. Organizační složce se svěřuje do hospodaření majetek (nebytové prostory v budově knihovny 
v Děčíně 1 a movitý majetek dle inventarizace). Ve zřizovací listině není uvedena celková hodnota movitého 
majetku, protože v době předložení materiálu není známa, ale ve zřizovací listině je vytvořena konstrukce 
určení hodnoty a členění majetku ve vazbě na inventarizaci provedenou ke 30.4.2019. Inventarizační soupis 
bude přílohou zřizovací listiny. Organizační složce se nesvěřují žádné příjmy, je pouze pověřená zřizovatelem 
k výběru příjmů, svěřují se jí pouze rozpočtové výdaje. Současně je v listině dána možnost zřizovatele 
poskytnout provozní zálohu. Náplň činnosti více méně koresponduje s oprávněními dle živnostenského 
zákona a jeho prováděcího předpisu. Určení vedoucího organizační složky a vyčlenění zaměstnanců
bude provedeno samostatným usnesením navazujícím na zřízení organizace, vyčlenění rozpočtových 
prostředků bude řešeno též samostatně v návaznosti na zřízení OS.

Vyjádření:



Příloha:
Zrizovaci_listina_Mestske
_turisticke_centum_Decin
.pdf

Komentář:          

Příloha:
Priloha_c_1_Pudorys_ITC
.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Jaromír Zajíček MPA 18.3.2019 11:12 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 19.3.2019 08:24 podepsáno
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 Statutární město Děčín Příloha k usnesení č. ZM 19 03 04 09 

 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

organizační složky statutárního města Děčín 

 

Městské turistické centrum Děčín 

 

Statutární město Děčín podle ustanovení § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 a násl. zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 19 03 04 09 ze dne 28.3.2019  

 

z ř i z u j e 

 

organizační složku statutárního města Děčín s názvem Městské turistické centrum Děčín a 

 

v y d á v á 

 

tuto zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum 

Děčín. 

Článek 1 

Základní údaje 

 

Název a sídlo zřizovatele  Statutární město Děčín 

organizační složky: Mírové náměstí 1175/5 

 405 38 Děčín IV, okres Děčín 

   IČO: 00261238, DIČ: CZ 00261238 

 

Název organizační složky: Městské turistické centrum Děčín 

 

Sídlo organizační složky: Mírové nám. 1175/5, 405 02  Děčín IV 

 

Právní forma: organizační složka statutárního města Děčín bez právní 

  subjektivity. 

 

Článek 2 

Hlavní účel a předmět činnosti  

 

1. Statutární město Děčín zřizuje organizační složku města – Městské turistické centrum 

Děčín, jejímž hlavním posláním je péče o rozvoj cestovního ruchu ve městě Děčín a jeho 

okolí.  

 

2. Předmět činnosti: 

 

a. marketing, upevňovámí jednotného vizuálního stylu a brandu města,   

b. poskytování informací o nabídce cestovního ruchu, o kulturních a společenských akcích 

v Děčíně a jeho okolí, 

c. propagace města a turistických cílů v Děčíně a jeho okolí, 

d. zajišťování informačních a propagačních materiálů města, 

e. vedení webu a sociálních sítí cestovního ruchu, 

f. spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery při propagaci turistických cílů 

a propagace kulturních a společenských akcí města v Děčíně a jeho okolí, 

g. provozování turistických informačních center, 
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h. prodej vstupenek na kulturní a společenské akce, prodej zboží, 

i. vedení přehledu ubytovacích kapacit, 

j. zpracování projektů (jejich návrh, vymezení, plánování a dohled nad realizací) na 

podporu cestovního ruchu v Děčíně a okolí. 

 

3. K zajišťování těchto úkolů bude město v organizační složce vytvářet pracovní příležitosti 

především pro odborníky z oblasti cestovního ruchu.  

 

Článek 3 

Osoby oprávněné jednat za organizační složku 

 

1. Osobami oprávněnými jednat za organizační složku jsou: 

primátor města: 

- zastupuje organizační složku navenek, 

- plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným v organizační složce (dále jen 

zaměstnanci), uzavírá, ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci a stanoví jim plat podle 

zvláštních předpisů,  

vedoucí organizační složky: 

- zajišťuje provoz organizační složky, 

- přiděluje práce zaměstnancům a provádí její kontrolu, 

- stanovuje úkoly, práva a povinnosti zaměstnancům při hospodaření s majetkem, 

- proškoluje zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany,  

- odpovídá za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem 

spravovaným organizační složkou.  

  

2. Vedoucí organizační složky je zaměstnanec města zařazený v organizační složce, kterého 

jmenuje a odvolává rada města, a je nadřízen zaměstnancům, zařazeným do organizační 

složky.  

 

Článek 4 

Vymezení majetku předávaného do správy organizační složky 

 

1. Statutární město Děčín jako zřizovatel organizační složky předává do správy organizační 

složky k jejímu hospodářskému využití: 

- nebytové prostory v I. NP v budově čp. 1441 na p. č. 169 v k. ú. Děčín o výměře cca 

132,5m2 v celkové hodnotě 5,639.887,50 Kč dle zákresu, který je přílohou č. 1.  

- movitý majetek v celkové hodnotě a členění dle inventarizace ke dni 30.4.2019. 

2. Ve správě organizační složky bude i veškerý movitý majetek v budoucnu pořizovaný 

z rozpočtových prostředků organizační složky. 

3. Evidenci majetku předaného do správy organizační složky vede magistrát města, který 

jedenkrát ročně provádí jeho inventarizaci.  

 

Článek 5 

Vymezení majetkových práv organizační složky 

 

1. Veškerý majetek, který organizační složka spravuje, je majetkem statutárního města Děčín. 

Organizační složka je povinna: 

- svěřený majetek efektivně a ekonomicky využívat, chránit ho před poškozením, 

neoprávněnými zásahy, ztrátou, zničením nebo zneužitím, 

- uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří 

úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; 

při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům, 
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- dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, 

- předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku, které si 

zřizovatel vyžádá, 

- podílet se na inventarizaci spravovaného majetku a podávat zřizovateli návrhy na 

vyřazení majetku, 

- plnit další úkoly, které jsou v zájmu města na základě rozhodnutí rady města. 

2. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek vyřazovat, pronajímat, darovat, 

vypůjčit, zatěžovat a zcizit.  

 

Článek 6 

Hospodaření organizační složky 

 

1. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 

2. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. Veškeré příjmy a výdaje 

organizační složky jsou vedeny a sledovány zřizovatelem odděleně od ostatních příjmů 

a výdajů města v členění podle rozpočtové skladby.  

3. Zřizovatel pověřuje organizační složku výběrem příjmů vzniklých z její činnosti. Takto 

vybrané příjmy je organizační složka povinna odvést zřizovateli v souladu s vnitřními 

předpisy zřizovatele. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit výdaje. 

4. Zřizovatel svěřuje do působnosti organizační složky výdaje rozpočtu zřizovatele související 

s její běžnou a operativní činností, které budou vedeny na příslušné kapitole rozpočtu 

zřizovatele s uvedením organizačního čísla.  

5. Příkazcem operace a správcem rozpočtu takto svěřených prostředků rozpočtu zřizovatele 

jsou zaměstnanci města zařazení do organizační složky dle stanoveného systému předběžné 

řídící kontroly hospodaření s veřejnými prostředky zřizovatele. Práva a povinnosti příkazce 

operace a správce rozpočtu prostředků svěřených do působnosti organizační složky se řídí 

obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele organizační složky. 

6. K běžné a operativní činnosti může zřizovatel poskytnout organizační složce provozní 

zálohu v hotovosti. 

7. V případě poskytnutí provozní zálohy v hotovosti vede organizační složka peněžní průběh 

svého hospodaření v peněžním deníku v plném členění podle rozpočtové skladby, který 

předkládá do 5 kalendářních dnů po skončení měsíce zřizovateli. 

8. Organizační složka je povinna vyúčtovat provozní zálohu po ukončení období, na něž byla 

poskytnuta, a její nevyčerpanou část vrátit zřizovateli v jím stanoveném termínu, nejpozději 

před koncem rozpočtového roku.  

9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky 

organizační složky. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Organizační složka se zřizuje ke dni 1.5.2019 na dobu neurčitou. 

2. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou uvedeny v této 

zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 

3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.5.2019. 

 

 

 

V Děčíně dne 28. 3. 2019 

 ……………………………….. 

 Jaroslav Hrouda 

 primátor statutárního města Děčín 

 



Půdorys ITC. 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 10

Název:
Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o připravovaném záměru rozvojové zóny Děčín - východní nádraží 
a tyto

bere na vědomí

a

schvaluje

1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 117D083 Ministerstva pro místní rozvoj na 
vypracování studie řešeného území rozvojové zóny východního nádraží v předpokládaném objemu 2,3 
mil. Kč vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč;

2. zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 2,3 mil. Kč vč. DPH, bez DPH 1,9 
mil. Kč;

3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 15 % celkových 
uznatelných nákladů, tj. min. 345 tis. Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informace o připravovaném záměru rozvojové zóny Děčín - východní nádraží a svým 
usnesením č. RM 19 05 36 09 ze dne 12. 3. 2019 doporučila zastupitelstvu města tyto informace vzít na 
vědomí a schválit: 
1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 117D083 Ministerstva pro místní rozvoj na 
vypracování studie řešeného území rozvojové zóny východního nádraží v předpokládaném objemu 2,3 mil. Kč 
vč. DPH, bez DPH 1,9 mil. Kč; 
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 2,3 mil. Kč vč. DPH, bez DPH 1,9 
mil. Kč; 
3. zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 15 % celkových 
uznatelných nákladů, tj. min. 345 tis. Kč vč. DPH.

Cena: 2 300 000,00

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



Důvodová zpráva:
Dne 12. února 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí 
dotace z podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů, které jsou doporučeny 
k financování usnesením Vlády ČR č. 503/2017 ze dne 10. července 2017. Cílem podprogramu je podpořit 
vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou 
doporučeny k financování Vládou ČR. V tomto vládním dokumentu (známý také jako Re:start) je Rozvojová 
zóna Děčín jedním z bodů (9.3.3 - F.2.3 Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního 
nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci), proto šance na získání dotace je vysoká. 
Dne 18.03.2019 proběhla pro členy Zastupitelstva města Děčín prezentace záměru rozvojové zóny Děčín - 
východní nádraží na budově B1 magistrátu města. 
Bližší informace jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.

Vyjádření:

Příloha: prezentace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martina Štajnerová OR 14.3.2019 13:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:21 podepsáno



Děčín - Rozvojová zóna 
Plán využití Východního nádraží

Zastupitelstvo města Děčín
seminář 18.3.2019

jednání zastupitelstva 28.3.2019

Pracovní skupina Rozvojová Zóna Hospodářské a sociální rady 
okresu Děčín

Ing. Zdeněk Machala, Ph.D. – ved. skupiny



Město Děčín – omezené možnosti prům. zóny
• Okolí tvoří chráněné krajinné oblasti – nelze tam stavět

• Centrální část – řeka Labe se záplavovým územím – nelze tam stavět

• Důležité komunikace procházející městem

• Obsazení prostoru dříve zrušených podniků obchodními centry

• Za zrušené podniky nevznikla náhrada, v důsledku toho pokles počtu pracovních příležitostí, 
následovaný odchodem práceschopného obyvatelstva rychlostí cca 250 lidí ročně.

• Letité výmluvy „U nás nic nejde“

• Bez vzniku průmyslové zóny bude tento trend pokračovat

• Jediná možnost rozvoje jsou tzv. brownfieldy, tj. přestavba zpustlých objektů a ploch



Cesta k Rozvojové zóně Děčín

• Vznik pracovní skupiny v rámci Hospodářské a sociální rady Děčínska (2015), složené ze zástupců podniků, 
města a škol

• Analýza možností pro vznik průmyslové zóny: k dispozici jsou pouze brownfieldy Křešice a Východní nádraží
• Zapojení do jednání o budoucnosti železničních dopravních cest – ČD, SŽDC, Ministerstvo dopravy ČR
• Zpracování projektové studie SŽDC (2016)
• Iniciace financování brownfieldů MMR
• Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově 

nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně (2017)
• Program Re:start (2017)
• Zařazení do programu Post-coal economy Evropské komise (2018)
• Získání spojenců a partnerů – město, kraj, MPO, MD, Czechinvest,…

Subjekty, se kterými je jednáno:
– Czechinvest (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
– Ministerstvo dopravy ČR
– Ministerstvo pro místní rozvoj
– SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
– ČD – České dráhy
– Majitelé brownfieldů na území Děčína
– Národní technické muzeum (NTM)
– ČVUT
– HSR Ústeckého kraje
– Ústecký kraj
– Magistrát města Děčín
– Zmocněnec vlády ČR pro Severomoravský, Ústecký a Karlovarský kraj
– Evropská komise



Plán pro Východní nádraží

• Přeměna stávající starší dopravní a průmyslové infrastruktury v oblasti Děčína na oblast 
využitelnou pro průmyslové podnikání

• Využití plánované přestavby koridoru Kolín-Děčín k rekonstrukci kolejiště nákladového nádraží 

• Prosazení přestavby kolejiště z nynějších 26 kolejí s prolukami ve prospěch varianty s 14 
kolejemi bez proluk 

• Uvolnění 2/3 stávající plochy, většina pro průmyslovou zónu (podél Benešovské ul.), část pro 
zázemí průmyslové zóny – služby, kanceláře (podél ul.17.listopadu), část pro vzdělávání 
(historická budova)

• Projekt průmyslové zóny představuje výraznou finanční účast státu (75%, výjimečně 100%), 
zřizovatelem může být město, případně kraj. 

• Součást vládního projektu Re:start (projekt F.2.3) pro restrukturalizaci Ústeckého kraje

• Netýká se tzv. horního nádraží - zastávka os. dopravy



Varianty od 20 ha po min. 11 ha uvolněné plochy

Ideové náměty pro jednání s dopravci: hledáme 10 ha ploch pro průmyslovou zónu



Budoucí záměry SŽDC

• Synergie s přestavbou trati Kolín – Děčín ( v plánu 6 mld. Kč horizont 2021-
2022 )

• Studie proveditelnosti hrazená SŽDC ukazuje potenciální uvolnění plochy 
pro prům. zónu nad 10 ha, což je jedna z podmínek Czechinvestu

• Potenciální uvolnění plochy pro zázemí Dopravní fakulty ČVUT (historická 
budova)

• Obr.: zakreslení budoucího kolejiště do mapy



Studie SŽDC – možné uvolnění pozemků a jejich 
možné využití

Uvolněné plochy pro průmyslovou zónu a její zázemí:
• Podél ul. Benešovská: 82,7 tis.m2 – průmyslová zóna – výrobní podniky
• Podél ul.17.listopadu, od nádraží směr Březiny: 26,8 tis.m2 – průmyslová zóna - malé 

podniky, start-upy, věda, služby 
• Podél ul.17.listopadu, od nádraží směr centrum: 25,2 tis.m2 – průmyslová zóna –

zázemí (vzdělávání, ubytování, věda, služby)

Uvedené plochy zahrnují i menší pozemky a budovy v soukromém vlastnictví (na pozemcích ČD).



Východní nádraží Děčín – historická budova

• Památkově chráněná budova
• Není zahrnuta v plánu prům. zóny
• Záměr využití pro Vzdělávací centrum ČVUT, 

města a kraje
• Memorandum za účasti města, kraje, ČD, ČVUT, 

HSR Děčínska a HSR Ústeckého kraje podepsáno, 
SŽDC přistoupí 

• Hledání vhodného způsobu vlastnictví a 
financování

• Probíhají údržbové stavební práce vlastníka (ČD)



Multifunkční vzdělávací centrum

Hlavní části:

- ČVUT fakulta dopravní

- ČVUT kolej pro 90 studentů

- Konferenční sál

- Výstavní prostor – dopravní 
technika a interaktivní výuka 
(jednáno s Nár.tech.muzeem)



Studie ČVUT, f.architektury

Oblasti Rozvojové zóny:

1. Průmyslová zóna

2. Prům.zóna, logistika

3. Služby, ubytování

4. Multifunkční vzdělávací  
centrum



Časový plán, přínosy pro město

Přestavba kolejiště:

• Právě zahájena EIA v rámci 
projektového řízení

• V plánu investic ŘSD, horizont 
2021-2022

Průmyslová zóna:

• Lehký průmysl, 2 až 3 firmy, cca 
400 prac.míst, od r.2023

Multifunkční vzdělávací centrum:

• Plán vlastnictví a externího 
financování 2019

• Projekt, stavba 2020-2023 

Přínosy:

• Rozšíření kapacity dopravního uzlu

• Přeměna nevzhledné části města

• Záchrana významné stavební památky

• Podmínky pro nová pracovní místa

• Rozšíření možností vzdělávání a 
turistického ruchu prostřednictvím 
Multifunkčního centra

• Uvolnění Zámecké sýpky pro turistický 
ruch  

• Uvolnění části tzv. Kokosu pro 
zdravotnictví služby apod.

• Celá přestavba a výstavba bude 
generovat řadu podnikatelských a 
zaměstnaneckých příležitostí



Výhled nákladů

• Východní nádraží 14 ha
– Přestavba nádraží SŽDC 700 mil. Kč ze SFDI, 

projednáno s ŘSD 
– Odstranění ekologických zátěží (očekává se 

nízká zátěž) – ze SFŽP – projednáno s 
Czechinvestem

– Výkup pozemků cca 100 mil.Kč od ČD –
prvotní investice zřizovatel, příspěvek až 
75% stát, následně prodej investorovi, 
projednáno s Czechinvestem

– Související infrastruktura (snadný přístup, 
sítě na hranici pozemku) – z příspěvku 
Czechinvestu

• Vzdělávací centrum  Východní nádraží:
– 350 mil.Kč rekonstrukce budovy
– 100 mil.Kč vybavení
– Zázemí (granty ČVUT)
– Předpokládá se využití evropských grantů, 

zejména pro přeshraniční spolupráci.



Evropská komise – prac.skupina
restrukturalizace uhelných regionů

• Prezentace červenec 2018

• Projednání únor 2019

• Další jednání: závěr 2019 



Program  117D083 – Tvorba studií a analýz 
možností využití vybraných brownfieldů

• Dne 12. února 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z 
podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů, které jsou doporučeny k financování 
usnesením Vlády ČR č. 503/2017 ze dne 10. července.  Cílem podprogramu je podpořit vypracování podkladů pro 
revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování Vládou 
ČR. 

• V tomto vládním dokumentu (známý také jako Re:start) je Rozvojová zóna Děčín jedním z bodů ( 9.3.3 - F.2.3 
Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho 
rámci), proto šance na získání dotace je vysoká. 

• Obsah studie (strategie) je stanovený v následujícím rozsahu: 
– Analytické zhodnocení současného stavu – popis výchozí situace 

Fyzickogeografické předpoklady 
Socioekonomická analýza 
Technicko-legislativní limity 

– Analýza klíčových aktérů 
– Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 
– Souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza) 
– Návrhová část - definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení 
– Implementační část: 

Harmonogram jednotlivých kroků 
Subjekty zodpovědné za realizaci 
Vazba na financování 
Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti 

Návrh: podat žádost o výše zmíněnou dotaci a zadat zpracování příslušné studie



Návrh dalších kroků

• Podporovat probíhající projekt SŽDC na přestavbu 
kolejiště – podpis města Děčín pod Memorandem o 
partnerství a spolupráci při přípravě projektu 
Průmyslové zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín –
východ 

• Předložit zastupitelstvu města ke schválení podání 
žádosti o dotaci v rámci programu 117D083 na studie 
a analýzy Rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží, a 
to ve výši cca 2 mil. Kč se spolufinancováním ze 
strany města 15%.

• Zapracování do územního plánu



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 11

Název:
Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín za rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín za rok 2018, předložený 
Komisí pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města a

rozhodlo

udělit Cenu statutárního města Děčín za rok 2018 paní Věnceslavě Zimmermannové.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 05 39 07 ze dne 12. 03. 2019 doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu 
statutárního města Děčín za rok 2018 paní Věnceslavě Zimmermannové. 

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout o udělení



Důvodová zpráva:
Dne 26. 02. 2019 zasedala Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín (dále 
jen „Komise“). 
Komise posuzovala tyto návrhy na kandidáty Ceny statutárního města Děčín: 
1. Věnceslava Zimmermannová - kronikářka statutárního města Děčín, kroniku nepřetržitě píše od roku 1993. 
V roce 2018 slavila životní jubileum (70 let). 
2. Karel Urbánek - za celoživotní zásluhy ve sportu v atletice, závodník, trenér mládeže. V loňském roce měl 
životní jubileum (90 let) - celkem dvě nominace. 
3. Marie Blažková - primátorka statutárního města Děčín 2014 - 2018. 
4. Iveta Krupičková - ředitelka Zámku Děčín, p. o. od roku 2008, v letošním roce obdržela ocenění senátora za 
mimořádný přínos k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko. 
5. Valdemar Grešík - za celoživotní práci pro zdraví lidí, zvířat a přírody. 

Komise doporučuje udělit Cenu statutárního města Děčín za rok 2018 paní Věnceslavě Zimmermannové. 
Cenu tvoří diplom a peněžní odměna. Navrhovaná peněžní odměna je ve výši 10.000,00 Kč. Tyto finanční 
prostředky budou poskytnuty v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 039. 

Přehled udělených Cen statutárního města Děčín od roku 2009: 

2009 Josef Waldmann a Rudolf Felzmann 
2010 Hugo Engelhart 
2011 Vladimír Poskočil a Ing. Karel Lešanovský 
2012 Vladimír Cejnar a Julius Časný 
2013 Břetislav Kment a Slavomír Bednář 
2014 Mahulena Čejková a Karel Bělina 
2015 Natalie Belisová a Vojtěch Haňka 
2016 Pavel Jirásek a manželé Charvátovi 
2017 Děčínský pěvecký sbor a Milan Rosenkranc

Vyjádření:

Příloha:
nominace 
anonimizovat.pdf

Komentář:          

Příloha:
statut ceny města 
anonim..pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 18.3.2019 17:51 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.3.2019 07:31 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 12

Název:
Návrh dotace na rok 2019 pro nájemce Společenského domu Střelnice

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na rok 2019 na podporu aktivit v oblasti kultury ve 
Společenském domě Střelnice v Děčíně a

rozhodlo

o poskytnutí dotace v roce 2019 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 05 39 01 ze dne 12. 3. 2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace v roce 2019 pro nájemce Společenského domu Střelnice ve výši 500.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 500 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města žádost nájemce Společenského domu Střelnice Děčín 
o přidělení dotace na kulturní činnost pro rok 2019. Jedná se o dotaci ve výši 500.000,00 Kč, která je určena 
pro nájemce Společenského domu Střelnice na zajišťování a organizování kulturních a společenských aktivit 
ve všech oblastech kultury a společenského života občanů v Děčíně. Dotace ve výši 500.000,00 Kč byla 
schválena v rámci Rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - ostatní kulturní činnost. Přílohou je 
rozpočet čerpání dotace.

Vyjádření:

Příloha:
Žádost Střelnice 
anonim..pdf

Komentář:          

Příloha: Rozpočet Střelnice.pdf Komentář:          



Příloha:
Smlouva Střelnice 
anonim..pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 18.3.2019 17:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.3.2019 07:30 podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 13

Název:
Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská Kotva 2019“

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace na zajištění kulturní akce 48. ročník Mistrovství floristů ČR 
„Děčínská kotva 2019“ a 

rozhodlo

o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2019“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 05 39 02 ze dne 12. 3. 2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace na zajištění kulturní akce „Děčínská kotva 2019“ a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Cena: 200 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnutí

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá radě města návrh na poskytnutí dotace Střední škole zahradnické a 
zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace. Jedná se o dotaci na 
zajištění kulturní akce v rámci městských slavností „Děčínská kotva 2019“ v termínu 17. 5. – 21. 5. 2019. 
Letošní mistrovství floristů České republiky „Děčínská kotva 2019“ bude již 48. ročníkem a je nejvyšší 
oborovou soutěží. Letošní ročník má název „Snová“. Děčínská kotva je zařazena do programu Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje. Už čtvrtým rokem se mohou nejvýznamnější a prestižní akce a projekty v Ústeckém 
kraji, které mají nejen celokrajský, ale i nadregionální dosah, pyšnit titulem Rodinné stříbro Ústeckého kraje - 
„Vzácnost, kterou ochraňujeme“. Jedná se o 27 nejprestižnějších akcí v našem kraji. Projekt bude realizován v 
prostorech zámku Děčín, kde bude probíhat soutěž i výstava pro veřejnost. Dotace ve výši 200.000,00 Kč je 
zahrnuta v rámci schváleného rozpočtu Městských slavností Děčín 2019.

Vyjádření:

Příloha: Žádost Libverda.pdf Komentář:          



Příloha: Rozpočet Libverda.pdf Komentář:          

Příloha: Smlouva Libverda.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 18.3.2019 17:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 19.3.2019 07:29 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 14-15

Název:
Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.02.2019, zápis ze 4. zasedání 
kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.03.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 03 04 14

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.02.2019.

Návrh usnesení:

ZM 19 03 04 15

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.03.2019.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00

Návrh postupu: KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápisy ze 3. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 13.02.2019 a ze 4. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze 
dne 06.03.2019

Vyjádření:



Příloha:
Zapis_KV_ZM_3_190213_
anonym.pdf

Komentář:          

Příloha:
Zapis_KV_ZM_4_190306_
anonym.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 19.3.2019 05:52 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 19.3.2019 07:52 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 16

Název:
Návrh dotací v oblasti sportu na rok 2019

Mimořádný materiál:  

Důvod předložení:
Materiál je předkládán po projednání v RM dne 22.03.2019.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti sportu pro rok 2019 a 

rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace v roce 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
sportu:
01. BASTA CHEERLEADERS z.s. - BASTA CHEERLEADERS Děčín LADIES: 15.000,00 Kč
02. Basketbalový klub Děčín z.s. - PYRAMIDA - koncepce basketbalové mládeže; Organizační a sportovní 
zajištění chodu Basketbalového klubu Děčín z.s.: 1.600.000,00 Kč
03. BC ARMEX Děčín z.s. - Rozvoj boxu v Děčíně: 260.000,00 Kč
04. Bella Danza Děčín z.s. - Podpora systematické výuky sportovního tance v Děčín pro rok 2019; 
Celorepubliková soutěž sportovního tance O poklad Děčínského zámku: 40.000,00 Kč
05. BK Děčín s.r.o. - BK ARMEX Děčín - basketbal muži: 1.600.000,00 Kč
06. CLIFF, s.r.o. - Adrenalin Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids: 30.000,00 Kč
07. Česká streetballová federace, z.s. - Labský streetballový pohár - 24. ročník: 60.000,00Kč
08. FaJJn aerobik Děčín, z. s. - Výchova aerobikové mládeže - FaJJn aerobik Děčín: 80.000,00 Kč
09. FK JUNIOR Děčín z. s. - " Zvýšení úrovně fotbalu" " DĚTI NA FOTBALE“: 500.000,00 Kč
10. Fotbalová akademie Petra Voříška - Výchova fotbalové mládeže: 280.000,00 Kč
11. HC Děčín z. s. - Sportovní činnost HC Děčín v roce 2019; Čokoládový puk 2019, 42. ročník; Hokejová 
škola Petra Tenkráta 2019: 900.000,00 Kč
12. HC Grizzly Děčín, s.r.o. - II. NHL 2019: 500.000,00 Kč
13. Her Majesty, z.s. - Tanec jako druh sportu, Her Majesty na World of Dance v Belgii: 25.000,00 Kč
14. JUMP FOR JOY z.s. - Jezdectví 2019 - příprava na účast MČR juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 2019 
- příprava na účast ME juniorů a mladých jezdců; Jezdectví 2019 - příprava na účast v Poháru národů (PN) 
juniorů a mladých jezdců: 35.000,00 Kč
15. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s. - Celoroční práce s mládeží: 17.000,00 Kč
16. Junák - český skaut, středisko Úsvit Děčín, z. s. - Sportovní aktivity oddílů střediska Úsvit Děčín; 
Nadstandardní reprezentace města na závodech: 17.000,00 Kč
17. KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. - BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE 
OSOBNOSTI K DOKONALOSTI: 110.000,00 Kč
18. Karatedó Steklý, z.s. - Bojová umění v Děčíně 2019: 110.000,00 Kč
19. Klub vodních motoristů Děčín, z.s. - Formula Future Děčín;
 1. kola MČR 2018 v Děčíně, Zdvihací zařízení: 35.000,00 Kč
20. Hozák Josef, Ing. - Udržení a zvýšení výkonnosti sportovců v dorostenecké kategorii - běžecké lyžování: 
5.000,00 Kč
21. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Cvičte s námi: 25.000,00 Kč
22. OFBIKE SCOTT TEAM z.s. - OFBIKE SCOTT TEAM zahraniční závody: 10.000,00 Kč
23. Plavecký klub Děčín z. s. - Plavecký klub Děčín 2019: 90.000,00 Kč
24. Rákosníček Děčín, z.s. - V pohybu: 15.000,00 Kč
25. RSK Boxing Děčín, spolek - Boxujeme a učíme se: 15.000,00 Kč
26. SK Kraso Děčín, z.s. - Příprava žákovských kategorií pro reprezentaci Ústeckého kraje a města Děčín, 
závody v krasobruslení Křišťálová brusle 2019 Děčín: 45.000,00 Kč
27. SKST Děčín, z.s. - Rozvoj mládežnického sportu v SKST Děčín, z.s.,: 55.000,00 Kč
28. SK Březiny z.s. - Systematická práce s mládeží v oblasti sportu, Dva jednodenní turnaje květen, září 2019: 
60.000,00 Kč
29. Sportovní klub Děčín, z.s. - Sport mládeže 2019: 850.000,00 Kč
30. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. - Zajištění celoroční činnosti mládeže - centrum SG: 80.000,00 
Kč
31. Sportovní klub TKC Děčín, z. s. - Hejbni kostrou... a zkus to třeba s korfbalem; ELBE CUP 2019 - oslava 
30 let korfbalu v Čechách: 70.000,00 Kč
32. Tělocvičná jednota Sokol Maxičky - Celoroční činnost všech oddílů; C akce sportovního kalendáře, 



Nadstandardní reprezentace - Světová Gymnaestrada WG 2019: 70.000,00 Kč
33. TJ Gymnastika Děčín, z.s. - Sportovní činnost mládeže - podpory systematické dlouhodobé činnosti; 
Závod O pohár Věry Čáslavské DC Kotva 2019: 60.000,00 Kč
34. Tleskačky z.s. - Rozvoj činnosti roztleskávaček v rámci sportovních a tanečních aktivit: 20.000,00 Kč
35. TJ Kajak Děčín z.s. - Systematická dlouhodobá činnost dětí a mládeže; Nadstandardní reprezentace 
města 370.000,00 Kč
36. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN z.s. - Aktivní sport pro romskou a neromskou mládež: 25.000,00 Kč
37. TJ Slavoj Děčín, z.s. - Systematická příprava dětí a mládeže v oddíle házené, Házenkářská školní liga: 
70.000,00 Kč
38. TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež: 50.000,00 Kč
39. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. - Podpora mládeže ve fotbalovém oddílu v roce 2019: 55.000,00 Kč
40. TJ Union Děčín – spolek - Systematická příprava fotbalových družstev mládeže 2019: 100.000,00 Kč
41. Triatlonový klub Triade o.s. - Oddíl Triatlonu: 30.000,00 Kč
42. Triatlonový klub Triade o.s. - Děčín sporf fest TRIADE 2019: 70.000,00 Kč
43. Veslařský klub Slavia Děčín z.s. - Sportovní činnost mládeže-podpora systematické dlouhodobé činnosti 
mládeže ve věku do 19 let: 150.000,00 Kč
44. Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. - Celoroční práce s dětmi a mládeží od 5-ti do 23 let ve 
volejbale; Turnaje ČR Poháru nadějí ve volejbale: 380.000,00 Kč
45. WINTERMAN s.r.o. - WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2019: 60.000,00 Kč
46. Život na hraně o.s. – Prestige v pohybu: 25.000,00 Kč a 

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č.RM 19 05A 39 02 ze dne 22. 03.2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
poskytnutí finanční dotace pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
sportu a o uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění.

Cena: 9 069 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout



Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2019 subjektům, které pracují v oblasti sportu. 
V rámci schváleného rozpočtu města Děčín pro rok 2019 byla na oblast tělovýchovné činnosti schválena 
částka v celkové výši 11.000.000,00 Kč. Žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného Dotačního programu na 
podporu aktivit v oblasti sportu podalo celkem 66 spolků, tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovních 
subjektů a jednotlivců.

Komise sportovní dne 26.2.2019 podrobně projednávala a posuzovala jednotlivé žádosti podle kriterií 
stanovených ve vyhlášeném Dotačním programu na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2019. Dne 
19.3.2019 se komise na žádost rady města opětovně sešla a zabývala se žádostmi v oblasti sportovní 
činnosti. Komise sportovní projednala a posoudila předkládané projekty a znovu doporučila všechny došlé 
žádosti ke schválení. Celkový souhrn navržených dotací (tabulky - Příloha č. 1 a Příloha č. 2) je ve výši 
9.380.000,00 Kč. Každá žádost byla projednána po jednotlivých částech, včetně výše dotace, postup byl 
stejný, jako na předešlém zasedání komise. Členové komise rozhodovali se znalostí jednotlivých projektů i 
činnosti spolků a na podkladě zkušeností získaných z monitorování jednotlivých projektů i spolků. Komise 
sportovní se dohodla na pokračování monitoringu činnosti i akcí jednotlivých žadatelů v průběhu roku 2019. 
Zároveň komise sportovní doporučuje pro další období vytvoření jmenné databáze sportovců evidovaných ve 
všech sportovních klubech, spolcích, tělovýchovných a tělocvičných jednotách města Děčín.
Komise sportovní má zájem na růstu sportovních aktivit v Děčíně s cílem zatraktivnit Děčín, reprezentaci 
Děčína a být nápomocna podpoře cestovního ruchu. 

Odbor školství a kultury požádal odbor ekonomický o kontrolu, zda žadatelé o dotace v oblasti sportu nejsou 
dlužníky statutárního města Děčín. Na základě uvedené kontroly informujeme zastupitelstvo města o tom, že 
mezi žadateli nejsou dlužníci. 

Tabulka č. 1 - přehled podaných žádostí o dotace v oblasti sportu nad 50.000,00 Kč včetně návrhu dotací v 
celkovém objemu 9.069.000,00 Kč.
Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací do 50.000,00 Kč na základě rozhodnutí č.RM 1905A3902 ze dne 
20.3.2019 v celkové výši 311.000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha:
zm-sport-2019-01-08#ano
n..pdf

Komentář:          

Příloha:
zm-sport2019-09-18 
anon..pdf

Komentář:          

Příloha:
zm-sport-2019-19-27anon.
.pdf

Komentář:          

Příloha:
zm-sport-2019-38-46anon.
.pdf

Komentář:          

Příloha:
Příloha c. 1_ZM Sport 
2019.pdf

Komentář:          



Příloha:
Příloha č. 2_dotace RM 
2019.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 22.3.2019 10:10 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 22.3.2019 10:15 podepsáno



























































































































































































































Číslo Žadatel Dotace 2018 Projekt(y) Požadavek Návrh 2019 Popis

1. BASTA CHEERLEADERS z.s. 0 
BASTA CHEERLEADERS Děčín 

LADIES
105 000 15 000 

Podpora nově vzniklého spolku, 14 členů,  cílová 

skupina 7-16 let, trénování akrobacie, získání 

dalších členů v Děčíně, materiál, pronájem, 

startovné

2. Basketbalový klub Děčín z.s. 1 599 000 

PYRAMIDA - koncepce 

basketbalové mládeže; 

Organizační a sportovní 

zajištění chodu 

Basketbalového klubu Děčín 

z.s.

2 000 000 1 600 000 

PYRAMIDA je koncepce rozvoje a výchovy  

basketbalové mládeže, klub má sportovní 

činnost na republikové úrovni, 363 členů, (309 

dětí a ml.),jejich trenéři pracují také s 

basketbalovými  třídami ZŠ;  účast a ocenění 

získáno v krajských a republikových soutěžích, 

reprezentace města; OON-trenérská  činnost, 

pronájmy, doprava, materiál, služby, org. 

technické zajištění klubu 

3. BC ARMEX Děčín z.s. 250 000 Rozvoj boxu v Děčíně 300 000 260 000 

Rozvoj boxu, dlouhodobá činnost s dětmi a 

mládeží, 45 členů (21 dětí a mládež), 

reprezentace města Děčín, příprava na soutěže, 

zajištění extraligy boxu v Děčíně, obhajoba 

titulu 1.místa  v rámci MČR- Martina 

Schmoranzová, vítězové MČR i v mládežnických 

kategoriích, mezinárodní sportovní činnost, 

reprezentace města Děčín, ost. služby, materiál, 

cestovné, pronájem

4. Bella Danza Děčín z.s. 20 000 

Podpora systematické výuky 

sportovního tance v Děčín pro 

rok 2019; Celorepubliková 

soutěž sportovního tance O 

poklad Děčínského zámku

240 000 40 000 

Taneční škola Bella Danza Děčín, 84 čl., z toho 

(60 děti a mládež), výuka sportovního tance pro 

děti a mládež  od 6 -19 let, řešení volného času, 

příprava celorepublikové soutěže  - Děčínský 

pohár, pronájem

Žádost o dotaci na rok 2019 - oblast sportu nad 50 000,00 Kč                                                                                                        PŘÍLOHA č. 1



5. BK Děčín s.r.o. 1 600 000 
BK ARMEX Děčín - basketbal 

muži 
3 600 000 1 600 000 

BK Armex Děčín, činnost "A"týmu v NBL, za 

podpory města Děčín obsazuje přední místa v 

NBL, nadstandardní reprezentace statutárního 

města Děčín, propagace města v rámci ČR, 

sportovní vzory pro  děti a mládež a  motivace 

mládeže ke sportu,  programy klubu na ZŠ, MŠ; 

materiálové náklady, cestovné, ostatní služby, 

OON-DPP 

6. CLIFF, s.r.o. 28 000 
Adrenalin Challenge Race a 

Adrenalin Challenge Kids
60 000 30 000 

Sportovní akce,  Adrenalin Challeange Rase a 

Adrenalin Challenge Kids v rámci městských 

slavností 2019, divácky navštěvovaná akce, 

zapojení veřejnosti;   materiál, ostatní služby

7.
Česká streetballová 

federace, z.s.
55 000 

Labský streetballový pohár - 

24. ročník
100 000 60 000 

Sportovní akce, Labský streetballový pohár, 24 

let organizován v Děčíně, velký zájem veřejnosti 

dětských a mládežnických týmů i jednotlivců v 

rámci městských slavností 2019, turnaj je určen 

a zaměřen především na děti a mládež, součást 

turnaje - instalace košů ve městě, již 7  košů na 

streetbal umístěno v Děčíně; materiál, ostatní 

služby

8. FaJJn aerobik Děčín, z. s. 92 000 
Výchova aerobikové mládeže - 

FaJJn aerobik Děčín
167 000 80 000 

Výchova mládeže ke sportování,  72 dětí a ml., 3 

dosp., velký zájem o aerobik, práce s 

talentovnou mládeží,  nadst.reprezentace  

města v rámci MČR, doprava, pronájem,ostatní 

služby, dopravy, OON - trenéři mládeže



9. FK JUNIOR Děčín  z. s. 730 000 
" Zvýšení úrovně fotbalu"                 

" DĚTI NA FOTBALE "
782 000 500 000 

2 projekty, Činnost  fotbalového A týmu 

150.000,00 Kč, tréninky, doprava, organizačně - 

technické zajištění klubu;  Projekt mládeže DĚTI 

NA FOTBALE - 350.000,00 Kč  - 167 členů (145 

dětí a ml.), statut ČFS, 4x týdně tréninky,  hrají 

republikové a krajské soutěže mládeže, 

mater.náklady, energie, cestovné, ost. služby, 

OON 

10.
Fotbalová akademie  Petra 

Voříška
275 000 Výchova fotbalové mládeže 323 000 280 000 

FAPV vychovává fotbalovou mládež, organizuje 

sportovní činnost dětí od 4 -11 let, celkem 133 

členů, 105 dětí, 14 trenérů mládeže, organizace 

tréninků, zápasů; doprava, pronájem, 

spolupráce s FK Junior Děčín při výchově 

fotbalové mládeže

11. HC Děčín z. s. 660 000 

Sportovní činnost HC Děčín v 

roce 2019; Čokoládový puk 

2019, 42. ročník; Hokejová 

škola Petra Tenkráta 2019

1 000 000 900 000 

3 projekty: Zajištění činnosti hokejového týmu 

dětí a mládeže do 19 let (240 dětí a ml.) 313 čl. 

celkem, 12 kategorií, 330 mistrovských utkání a 

na ZS  hostí až 100 mlád.celků, zajištění činnosti 

klubu, Turnaj a Hokejová škola; pronájem, 

doprava, rozhodčí, trenéři mládeže, materiál, 

ostatní služby

12. HC Grizzly Děčín, s.r.o. 7 000 000 II. NHL 2019 1 450 000 500 000 

II. NHL 2019, sportovní  činnost klubu HC Grizzly 

v rámci II. NHL (od.r.1993/94), zvyšující se 

návstěvnost diváků; zákl. část 44 kol a play-off, 

vytváření  spotovních vzorů pro děti a mládež, 

cíl.skupina od 18 let; nadstandardní 

reprezenatace města, požadavky zajištění 

zápasů, tréninků - materiálové náklady, 

trenérská činnost, pronájem, doprava, 

startovné, ostatní služby



13. Her Majesty, z.s. 22 000 

Tanec jako druh sportu, Her 

Majesty na World of Dance v 

Belgii

130 000 25 000 

2 projekty:   Tanec jako druh sportu -street 

dance pro mládež, příprava na taneční soutěže v 

sezóně 2019  (61 dětí a ml. /11 dosp.), sportovní  

aktivity, reprezentace města na World of Dance,  

doprava, startovné, pronájem 

14. JUMP FOR JOY z.s. 33 000 

Jezdectví 2019 - příprava na 

účast MČR juniorů a mladých 

jezdců; Jezdectví 2019 - 

příprava na účast ME juniorů a 

mladých jezdců; Jezdectví 2019 

- příprava na účast v Poháru 

národů (PN) juniorů a mladých 

jezdců

150 000 35 000 

3 projekty:  sportovní AKCE jezdectví:  jezdecké 

závody,  reprezentace města Děčín na MČR 

juniorů, ME juniorů a na Pohár národů, doprava 

koní a jezdců

15.
Junák - český skaut, 

středisko Sojčáci Děčín, z.s.
17 000 Celoroční práce s mládeží 77 200 17 000 

Celoroční práce s mládeží, 90 čl.(70 děti a 

mládež),  systematická činnost s dětmi a 

mládeží, sportování, turistika, doprava, 

materiál, služby 

16.
Junák - český skaut, 

středisko Úsvit Děčín, z. s.
17 000 

Sportovní aktivity oddílů 

střediska Úsvit Děčín; 

Nadstandardní reprezentace 

města na závodech

269 000 17 000 

2 projekty: sportovní akce, Seriál skautských 

regat - závody a na přípravu sportování: získání 

dětí pro sportovnání - bruslení, lyžování, 

plavání, vodní sporty, cyklistika a turistické 

výpravy, rozvoj sportovních dovedností, čl. 

základna 141 členů, 95 dětí a mládeže,  doprava, 

materiál, služby, pronájem 

17.
KARATE SPORT RELAX Děčín 

z.s.
110 000 

BOJOVÁ UMĚNÍ - CESTA 

SYSTEMATICKÉHO ROZVOJE 

OSOBNOSTI K DOKONALOSTI

150 000 110 000 

Bojová umění - cesta systematického rozvoje 

osobnosti, práce s dětmi a mládeží, 5x týdně 

tréninky, 111 členů (74 dětí a ml.),  

nadstandardní reprezentace města, pronájem 

tělocvičen

18. Karatedó Steklý, z.s. 80 000 Bojová umění v Děčíně 2019 433 000 110 000 

Rozvoj bojových umění v Děčíně, zdokonalení 

technik karate, pohybových dovedností, 

sebeobrana (142 dětí, 21 ml.), 55 dospělých, 

pronájem, cestovné, doprava 



19.
Klub vodních motoristů 

Děčín, z.s.
16 000 

Formula Future Děčín;             

1. kola MČR 2019 v Děčíně, 

Zdvihací zařízení

125 000 35 000 

3 projekty - Podpora sportovní činnosti mládeže 

KVM Děčín - vodní motorismus (12 děti a ml./21 

dosp.),  Formula Future, Podpora pořádání 

I.kola  MČR Formula Future v Děčíně; PHM do 

člunů, ost. služby, materiál,ceny

20. Hozák Josef, Ing. 0 

Udržení a zvýšení výkonnosti 

sportovců v dorostenecké 

kategorii - běžecké lyžování

56 000 5 000 

Žádá poprvé na  reprezentaci mládeže v oblasti 

běžeckého lyžování na republikové a 

mezinárodní úrovni, cestovné

21.
Mateřské centrum Bělásek 

z.s.
25 000 Cvičte s námi 93 000 25 000 

Sportovní akce, Cvičte s námi, zapojení dětí do 

sportování, soutěže, akce pro veřejné 

sportování (cca100 zapojených účastníků akcí), 

pronájem, materiálové náklady, ceny

22. OFBIKE SCOTT TEAM z.s. 0 
OFBIKE SCOTT TEAM  

zahraniční závody
99 980 10 000 

2 projekty: Nově vzniklý klub žádá na soubor 10 

Evropských pohárů, příprava a účast na nich, 

děti a mládež od 13 let do 25 let ; Dlouhodobá 

tréninková činnost, pronájem

23. Plavecký klub Děčín z. s. 147 000 Plavecký klub Děčín 2019 398 500 90 000 

Plavecký klub Děčín, výuka plavání, účast na 

plaveckých závodech, děti od 5 let (119 dětí a  

ml./5 dosp.), příprava soustředění, práce s 

talenty; materiál, cestovné, pronájem, 

startovné,  ost. služby, trenéři

24. Rákosníček Děčín, z.s. 0 V pohybu 54 080 15 000 

sportování dětí, (60 dětí - 4 skupiny), aktivity 

pro veřejnost, volnočasová aktivita s cílem 

získat děti ke sportování od mala, materiál, 

pronájem



25. RSK Boxing Děčín, spolek 0 Boxujeme a učíme se 73 253 15 000 

Sportovní  oddíl dětí a mládeže, (15 dětí/4 

dosp.), Cíl: sportem ovlivňovat děti, doučování  

a příprava do školy, propojení sportu - zájmu a 

vzdělávání; naučit děti žít v kolektivu; vzájemná 

pomoc, řešení volnočasových aktivit rómů; 

materiál, pronájem

26. SK Kraso Děčín, z.s. 40 000 

Příprava žákovských kategorií 

pro reprezentaci Ústeckého 

kraje a města Děčín, závody v 

krasobruslení  Křišťálová brusle 

2019 Děčín

90 000 45 000 

Celoroční činnost,příprava kategorii žáků a 

žákyň pro reprezentaci  města Děčín  v 

soutěžích jednotlivců a párů (25 děti a ml./15 

dosp.), řešení volného času, účast na 

krasobruslařských závodech ; Organizace 

soutěže Křišťálová brusle 2019; materiál,  

cestovné, ubytování, pronájem

27. SKST Děčín, z.s. 95 000 
Rozvoj mládežnického sportu v 

SKST Děčín, z.s., 
67 000 55 000 

Celoroční činnost, zajištění podmínek pro 

výkonnostní růst mládeže SKST Děčín (51dětí a 

mlád./ 26 dosp.), práce s talenty, výchova dětí a 

mládeže, soutěže, cestovné na závody, energie  

28. SK Březiny  z.s. 62 000 

Systematická práce s mládeží v 

oblasti sportu, Dva jednodenní 

turnaje květen, září 2019

132 000 60 000 

Dlouhodobá činnost s dětmi a mládeží a 

uspořádání 2 soutěží v kopané, zajištění činnosti 

sportovního klubu v kategorii přípravka, žáci, 

dorost, energie, cestovné, služby, materiál, ceny

29. Sportovní klub Děčín, z.s. 1 057 000 Sport mládeže 2019 920 000 850 000 

Dlouhodobá systematická podpora sportující 

mládeže, 10 oddílů,  849 čl. (535 dětí a 

mládeže/dosp. 314), účast na soutěžích v rámci 

kraje, ČR, cestovné, ubytování, pronájmy - vodní 

pólo, bazén, tělocvičny, energie, ost. služby, 

OON - rozhodčí 



30.
Sportovní klub dětí a 

mládeže Děčín, z.s.
80 000 

Zajištění celoroční činnosti 

mládeže - centrum SG
320 000 80 000 

Zajištění celoroční činnosti dětského centra a 

centra mládeže sportovní gymnastiky 849 členů 

(472 dětí a ml./460 dosp.), 6 oddílů, udržení 

provozu, mat.-techn. podmínek k činnosti; 

energie, OON - trenéři mládeže

31.
Sportovní klub TKC Děčín, z. 

s.
98 000 

Hejbni kostrou... a zkus to 

třeba s korfbalem; ELBE CUP 

2019 - oslava 30 let korfbalu v 

Čechách

283 500 70 000 

2 projekty - Hejbni kostrou … a zkus to třeba s 

korfbalem, Elbe CUP 2019 - nejstarší český 

korfbalový turnaj , zařazeno do kalendáře 

ČKS,sportování mládeže, prace na školách,  185 

členů (96 děti a ml.), pronájem, cestovné, 

materiálové náklady, OON  rozhodčí, trenéři 

32.
Tělocvičná jednota Sokol 

Maxičky
60 000 

Celoroční činnost všech oddílů; 

C akce sportovního kalendáře, 

Nadstandardní reprezentace - 

Světová Gymnaestrada  WG 

2019

135 000 70 000 

3 projekty - Celoroční činnost všech 

oddílů,oddílu všestrannosti, Canicrosu a 

mažoretek, 209 členů (98 děti a ml., 111 dosp.);  

12 akcí sportovního kalendáře Lesná, Maxičky, 

Mažoretky a účast na závodech, propojení 

sportování se školami (účast cca 100 účastníků);  

účast na  Světové Gymnaestradě v Rakousku, 

nácviky skladeb v rámci ČR; cestovné, startovné, 

pronájem, materiál, cvičitelé

33. TJ Gymnastika Děčín, z.s. 80 000 

Sportovní činnost mládeže - 

podpory systematické 

dlouhodobé činnosti;                      

Závod O pohár Věry Čáslavské 

DC Kotva 2019.

230 000 60 000 

2 projekty: Sportovní činnost mládeže - podpora 

systematické dlouhodobé činnosti dětí a 

mládeže (94 dětí a ml.,13 dosp.), Závod 

talentované mládeže O Pohár Věry Čáslavské; 

pronájmy, ostatní služby, trenéři mládeže; 



34. Tleskačky z.s. 50 000 

Rozvoj činnosti roztleskávaček 

v rámci sportovních a 

tanečních aktivit

100 000 20 000 

Aktivní sport pro děti (dívky) od 5 - 15 let, řešení 

trávení volného času 30 členů (26 dívek + 4 

dosp.), nácvik sportovních a tanečních sestav, 

pyramidy k vystoupení na sportovních, 

společenský akcích, akcích města Děčín, 

charitativní akce, sportovec roku, Mladé Labe a 

další;. materiál, cestovné,služby 

35. TJ Kajak Děčín z.s. 380 000 

Systematická dlouhodobá 

činnost dětí a mládeže; 

Nadstandardní reprezentace 

města

402 000 370 000 

Systematická dlouhodobá činnost dětí a 

mládeže v rychlostní kanoistice,  Nadstandartní 

reprezentace města MČR, MEJ účast OH nadějí -  

Račice ,TJ Kajak získal 52 medailí  v r. 2018 ;  

obsadil 1. místo  ve vyhodnocení Sportovec roku 

města i okresu Děčín, 152 čl.(61 dětí a mládež, 

91 dosp.), doprava, PHM, ubytování, energie, 

pronájem, OON - rozhodčí, trenéři, služby

36. TJ JUNIOR ROMA DĚČÍN  z.s. 22 000 
Aktivní sport pro romskou a 

neromskou mládež 
80 000 25 000 

Aktivní sport pro romskou a neromskou mládež je 

projekt volného času v oblasti sportu, soutěže ve 

fotbalu, tréninky, aktivní zapojení 32 členů (29 

dětí a mládeže); pronájem

37. TJ Slavoj Děčín, z.s. 66 000 

Systematická příprava dětí a 

mládeže v oddíle házené, 

Házenkářská školní liga 

161 150 70 000 

2 projekty: Podpora činnosti oddílu házené TJ 

Slavoj Děčín 200 členů (96 děti a ml., 104 dosp.),   

4. ročník Děčínské školní ligy v miniházené pro 

1.-7. ročníky ZŠ, zapojeno cca 200 dětí ze škol, 

turnaje k získání zájmu o házenou - o 

sportování;  pronájem, doprava, materiál, 

cestovné,energie, OON - rozhodčí, pořadatelská 

služba, startovné 



38. TJ Sokol Bělá 50 000 
Horolezecká škola pro děti a 

mládež
223 500 50 000 

Celoroční činnost klubu, 53 členů (33 děti a 

ml./20 dosp.) Horolezecká škola pro děti a 

mládež - kroužek pro veřejnost  se zaměřením 

na lezecké discipliny, sportovní i závodní 

činnost,cca 45 dětí, funguje již 15 let, jediný ve 

městě Děčín s tímto zaměřením. Horolezecká 

umělá lezecká stěna byla vybudována před 20 

lety, materiál, energie, cestovné, služby, OON 

trenéři mládeže 

39. TJ Spartak Boletice n.L.,z.s. 50 000 
Podpora mládeže ve 

fotbalovém oddílu v roce 2019
60 000 55 000 

Podpora oddílu kopané v Boleticích nad Labem - 

4 týmy mládeže 105 členů ( 72 dětí a ml./33 

dosp.), zajištění tréninků, zápasů, řešení 

volného času v Boleticích n/L.; pronájmy, 

cestovné, energie, materiálně technické 

zajištění

40. TJ Union Děčín - spolek 195 000 

Systematická příprava 

fotbalových družstev mládeže 

2019

332 000 100 000 

Systematická příprava fotbalových mužstev 

mládeže v roce 2019, 4 týmy 93 členů ( 65 děti a 

mládež, 28 dosp.), doprava, materiál, pronájem, 

vstupy,energie, OON - trenéři mládeže

41. Triatlonový klub Triade o.s. 50 000 Oddíl Triatlonu 145 000 30 000 

2 projekty, Oddíl triatloun Triade Děčín, Děčín 

sport fest TRIADE 2019 se zaměření na děti a 

mládež (12 dětí, 16 dosp.), příprava a 

organizace: celoročního souboru sportovních 

akcí pro širokou veřejnost zejména děti a 

mládež, výkonnostní sportovci, široká veřejnost, 

propagace města Děčín (200-300 účastníků), 

reprezentace města Děčín na závodech v rámci 

ČR a v zahraničí, doprava, pronájem, 

materiál,startovné, služby, PHM,ubytování



42. Triatlonový klub Triade o.s. 80 000 Děčín sporf fest TRIADE 2019 140 000 70 000 

Celoroční soubor sportovních akcí Děčín sport 

fest TRIADE 2019 pro širokou veřejnost zejména 

děti a mládež, výkonnostní sportovci, široká 

veřejnost (200-300), propagace města Děčín v 

rámci ČR i zahraničí, nabídka volnočasových 

aktivit pro obyvatele města, příprava a organizace 

celoročního souboru sportovních akcí pro širokou 

veřejnost, zejména pro děti a mládež; materiál, 

PHM, pronájem, ceny, ostatní služby.

43.
Veslařský klub Slavia Děčín 

z.s.
295 000 

Sportovní činnost mládeže-

podpora systematické 

dlouhodobé činnosti mládeže 

ve věku do 19 let

164 150 150 000 

Sportovní činnost mládeže - podpora 

systematické dlouhodobé činnosti mládeže ve 

věku do 19 let,  157 členů (66 dětí a ml., 91 

dosp.), příprava sportovců na zimních a letních 

soustředěních, účast na závodech v ČR, účast na 

mezinárodních reprezentačních závodech za ČR, 

výsledky oceněny na  sportovci roku na 

předních místech,  reprezentace města Děčín; 

materiál, energie, ubytování, pronájem, služby

44.
Volejbalový sportovní klub 

Spartak Děčín z.s.
380 000 

Celoroční práce s dětmi a 

mládeží od 5-ti do 23 let ve 

volejbale; Turnaje ČR Poháru 

nadějí ve volejbale

460 000 380 000 

Celoroční práce s dětmi a mládeží 113 členů 

(86dětí a mládež, 27 dosp.), organizace turnajů, 

řešení volného času, propagace volejbalu 

náborové akce,  Turnaj Poháru nadějí, 

pronájmy, doprava po celé ČR,materiál



45. WINTERMAN s.r.o. 66 000 
WINTERMAN XTREME 

TRIATHLON 2019
120 000 60 000 

WINTERMAN je jediný extrémní triatlon ve 

střední a východní Evropě, V ČR jsou 2 takové 

závody na Moravě - Otrokovice a v  Čechách - 

Děčín;  účast  závodníci z 10 zemí světa, 

ubytování, pobyt v Děčíně, účast ČT Sport, 

závod s převýšením, discipliny, cílem je zapojit 

další účastníky, rodiny, děti a mládež, 2017 - 

velký zájem veřejnosti, ubytování v Děčíně, 

prezentace v Městské knihovně Děčín, služby, 

pronájem, materiál

46. Život na hraně o.s. 22 000 Prestige v pohybu 150 000 25 000 

Taneční skupina Prestige 5 oddílů (107 dětí/10 

dosp.), řešení volného času, sportovně-taneční  

aktivity, práce s talenty, reprezentace města 

Děčín, určeno pro děti  od 5 - 15 let, celoroční 

činnost, pronájmy, doprava, materiál , startovné

16 054 000 XXX 16 951 313 9 069 000 XXXCELKEM



Číslo Žadatel Dotace 2018 Projekt(y) Požadavek Návrh 2019 Popis

1.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i 

mentálně postižených v ČR
20 000

Sportovní akce

23 000 20 000

Sportovní akce, Sportovní hry AVAZ Děčín, 

akce postižených sportovců, uskuteční 4 

turnaje, pronájem, ubytování, jiné služby

2. Bigbuba z.s. 20 000
Cyklotrial 2019 - ČP, M-Čr, ME, 

SP, MS

25 000 20 000

Sportovní akce, 14 cyklotrialových závodů 

národní i mezinárodní, reprezentace města 

Děčín, materiál,  pronájem, cestovné 

3. Bohuslav Matys 10 000

Bobo běh

15 000 10 000

Sportovní akce, "Bobo běh 2019" , běh pro 

radost, zaměření na děti a mládež, 1.6. 2019,  

velký zájem veřejnosti, materiál - ceny, 

služby. 

4.
Český kynologický svaz ZKO Děčín - 

060
7 000

O pohár města Děčína - XIX. 

ročník závodu agility; Májový 

pohár - II.ročník - závodu agility

20 000 10 000

2 projekty, Sportovní akce - O pohár města 

Děčína - XIX. ročník závodu agility; Májový 

pohár - II.ročník závodu agility, materiál, 

rozhodčí, ukázka aktivit v rámci městských 

slavností, poháry, diplomy,ceny

5.
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 

Boletice n/L.
23 000

Dlouhodobá systematická 

činnost s mládeží

45 000 25 000

Dlouhodobá systematická činnost s mládeží, 

(14 děti /18 dosp.) podpora začínajících 

sportovců - dětí, střelecké závody,  pronájem, 

materiál, energie

6. Dc dh teaM z.s. 20 000

Chceme závodit

40 000 10 000

Sportovní akce -  závody, sjezdová cyklistika 

(Downhill),úspěchy v min. sezónách, 

reprezentace města na závodech ČR, v 

Evropě, materiálové náklady

Žádost o dotaci na rok 2019 - oblast sportu do 50 000,- Kč                                                                                                                     PŘÍLOHA č. 2



7.  Futsal, z.s. 37 000

Mladý futsal Děčín

50 000 37 000

Rozvoj mládežnické základny futsalu v Děčíně 

(97 mládež/287 dosp)., soutěže, pravidelná 

činnost, náborové akce, pronájem

8. Ing. Veronika Řádková 5 000
Reprezentace na XVII. Czech 

Appaloosa Show

10 000 5 000

Sportovní akce, nadstandardní reprezentace 

města jezdkyně na závodech koní, ostatní 

služby

9. Klub železničních cestovatelů, spolek 11 000
8. ročník mezinárodního 

mistrovství ČR v jízdě pákových 

drezín

15 000 11 000

Sportovní akce, soutěž šestičlenných týmů v 

jízdě pákovou drezínou, velký zájem 

veřejnosti, jízda vlaku Triagl, mezinárodní 

účast ČR, Německo, Polsko a Slovensko, 

poháry, medaile, jiné provozní náklady

10. KONKORDIA Děčín z.s. 40 000

Sportovní soutěže KONKORDIA 

Děčín pro nejširší veřejnost

20 000 20 000

Sportovní akce,  tyto akce patří k deseti 

nejlepšími v ČR,  běžecký seriál MODRÁ 

STUHA účast více než 600 aktivních 

účastníků, ostatní soutěže v běhu 

(Kvádrberg), v běhu na lyžích, orientační běh 

v přírodě, zvyšuje se zájem veřejnosti, 

materiál, doprava

11. Lenka Königová 10 000 Reprezentace statutárního 

města Děčín v judo na MČR, 

ME a MS 2019

33 200 15 000

Sportovní akce, nadstandardní reprezentace 

města Děčín, judo,  MČR Praha, ME - 

Kanárské ostrovy, MS Maroko , startovné, 

cestovné

12.
Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Děčín
7 000

Oblastní soutěž Mladý 

zdravotník

15 000 7 000

Sportovní akce,tradiční oblastní soutěž 

mladých zdravotníků, sportovní činnost 2019, 

děti 6-15 let, mládež, doprava



13. Parkur klub Děčín z.s. 30 000

Parkur

50 000 10 000

Sportovní akce, soutěže v parkurovém 

skákání, účast mládeže na závodech CJF, 

materiál, startovné

14.
Pionýr, z. s. - 5. pionýrská skupina 

Děčín
15 000

Ve zdravém těle zdravý duch 

2019

20 000 15 000

Sportovní akce, soubor sportovních soutěží, 

kuličkiáda, volejbal, otevřené akce a soutěže i 

pro neorganizovanou mládež, netradiční hry, 

pronájem, doprava 

15.
Plastik Model Klub Děčín - Ústí n/L 

modelářský klub p.s.
6 000 Regionální přebor žáků 

Ústeckého kraje; Děčínská 

kotva 2019

8 000 6 000

Sportovní akce, Děčínská KOTVA 2019,  

soutěž stavitelů plastikových modelů, 

celorepubliková soutěž, děti, mládež, ceny, 

Regionální přebor žáků, ceny

16. Pavel Hendrich 0

Reprezentace města v oblati 

motokrosového sportu

45 000 10 000

Účast na soutěžních  seriálech v rámci ČR a 

zahraničí, 13 letý jezdec na motocyklu 

kubatury 85ccm, ČR, Slovensko, PHM

17. Potápěčský klub Děčín, z.s. 22 000

Rejnok

35 000 25 000

Dlouhodobá činnost s dětmi a mládeží  do 21 

let  56 dětí a mládeže, činnost sportovního 

klubu a kroužku REJNOK. Řešení volného času 

- sportovní potápění, dovednosti v bazénu i v 

přírodě;  materiál, pronájem



18. Spektrum, z. s. 22 000

Sportem ke zdraví;  Sport nás 

spojuje   – Jsme sousedé Děčín 

– Pirna 2019

50 000 25 000

Sportovní akce zaměřené na neorganizované 

děti a mládež;  Sport nás spojuje v rámci 

mezinárodního sportování  dětí Děčín - Pirna 

2019, Sportem ke zdraví - volejbal, 

badminton, kolektivní míčové hry, stolní 

tenis; materiál ,ceny, služby, pronájem, 

doprava 

19.
Sokolská župa Severočeská - 

Novákova
20 000

16. Světová gymnaestrada 

2019

40 000 20 000

Nácvik skladeb a vlastní účast 20 cvičenců  na 

16. Světové gymnaestradě v Rakousku, 

všechny věkové kategorie. Nácvik vlastní 

skladby. Materiál a cestovné

20. Tomáš Česnek 10 000

Gastonův memoriál 

20 000 10 000

Sportovní akce, Gastonův memoriál 2019,  

plavecký maraton 25 km (řeka Labe), 

propagace plavání, pronájem, materiálně 

technické zajištění ,doprava

335 000 XXX 579 200 311 000 XXXcelkem



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 17

Název:
Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2019

Mimořádný materiál:  

Důvod předložení:
Materiál je předkládán po projednání v RM dne 22. 03. 2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotací subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2019 a

rozhodlo

o poskytnutí finanční dotace pro rok 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění: 
1. ARBOR - spolek pro duchovní kulturu - MHF Lípa Musica 2019 - koncert v Děčíně: 25.000,00 Kč 
2. Bella Danza Děčín z.s. - Ples taneční školy: 0,00 Kč 
3. Děčínský pěvecký sbor - Koncertní činnost v roce 2019 : 100.000,00 Kč 
4. Děčínský symfonický orchestr - Zájmová umělecká činnost - koncerty vážné hudby – 100.000,00 Kč 
5. Her Majesty, z.s. - Taneční show Her Majesty: 10.000,00 Kč Her Majesty street dance company: 30.000,00 
Kč 
6. Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. - Kulturní a volnočasové aktivity skautského střediska v 
roce 2019 : 44.000,00 Kč 
7. Mateřské centrum Bělásek z.s. - Akce s Běláskem 2019: 30.000,00 Kč 
8. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, s.r.o. - 26. MFF Praha - FEBIOFEST 2019_REGIONÁLNÍ 
OZVĚNY DĚČÍN: 10.000,00 Kč 
9. Nerudný fest.cz - Mladí Ladí Dětem: 15.000,00 Kč 
10. Viktor Sklenář - DC Underground fest 2019: 0,00 Kč 
11. Slunečnice, z.s. -Spojené světy - 30 let svobody: 00,00 Kč Oceňování nejlepších dobrovolníků roku 2018: 
00,00 Kč 
12. Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín - „Nebojme se muzikálu!“: 50.000,00 Kč 
13. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. - Divadelní představení "Srdce nad Olympem": 0,00 Kč 
14. Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. - Děčínská brána 2019 + činnost DS Karel Čapek Děčín v roce 
2019: 90.000,00 Kč 
15. TJ Sokol Bělá - Bělá žije aktivně: 0,00 Kč 
16. Židovská obec Děčín - Synagoga místem pro kulturu v Děčíně: 60.000,00 Kč 
17. Žlutá žirafa-centrum výzkumu a vzdělávání - Mami, Tati, hraj si s námi: 25.000,00 Kč

Stanovisko RM:
Rada města usnesením č. RM 19 05A 39 01 ze dne 22. 03. 2019 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o poskytnutí finanční dotace v roce 2019 u žádostí ve výši nad 50.000,00 Kč pro subjekty pracující v oblasti 
kultury a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění.



Cena: 614 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje rozhodnout

Důvodová zpráva:
Odbor školství a kultury předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh dotací pro rok 2019 subjektům, které pracují v oblasti kultury. 

Na rok 2019 byl schválen rozpočet: 1.200.000,00 Kč - dotace pro subjekty pracující v oblasti kultury. 

Celkem bylo v řádném termínu podáno 48 žádostí o poskytnutí účelové dotace. 

Žádosti jednotlivých kulturních subjektů byly posuzovány v komisi kulturní dne 5. 3. 2019 a 13. 3. 2019, která 
se řídila dle vyhlášeného dotačního programu a těmito kritérii: 
• Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce). 
• Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu v co nejširším spektru). 
• Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy). 
• Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení). 
• Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní působení jednotlivých 
aktivit především v oblasti dětí a mládeže). 
• Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce). 

Komise kulturní nedoporučila podpořit celkem 4 projekty viz. přiložené tabulky. 

Tabulka č. 1 – přehled podaných žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč včetně návrhu dotací v celkovém objemu 
finančních prostředků 614.000,00 Kč. 

Tabulka č. 2 - přehled poskytnutých dotací na základě rozhodnutí RM u podaných žádostí o dotace do 
50.000,00 Kč v celkovém objemu finančních prostředků 551.000,00 Kč.

Vyjádření:

Příloha:
zm-kultura-2019-12-17ano
nim..pdf

Komentář:          

Příloha:
zm-kultura-2019-01-09 
anonim..pdf

Komentář:          

Příloha:
Dotace KULTURA 2019 do 
50 tis.pdf

Komentář:          

Příloha:
Dotace KULTURA nad 50 
tis..pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Bc. Iva Bajerová OSK 22.3.2019 09:56 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 22.3.2019 10:01 podepsáno

















































































č. Žadatel Projekt Dotace 2018
Požadavek 

2019
Návrh 2019 Popis projektu

1 Ars decini z.s
Hudba napříč věky a regiony 45 000 Kč 37 000 Kč 35 000 Kč celoroční činnost v oblasti sborového 

zpěvu

2 Art bambini Radostné zpívání 35 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč sborový zpěv - Kvítek a Pomněnky

3 ARTCZECH.COM o.s.
Společný výtvarný plenér a následná 

výstava

0 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč letní plenér v přírode, výtvarníci a 

studenti, výstava v OC Pivovar

Provoz galerie Artmaterial.cz 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč celoroční provoz galerie

Tisk uměleckých propagačních pohledů 

Děčína

40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč tisk pohlednic Děčína

4

Asociace vozíčkářů a 

zdravotně i mentálně 

postižených v ČR-zapsaný 

spolek, z.s.

Společenská zábava 7 000 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč setkání SD Střelnice

5 "Cinka", z. s.
Akce s Cinkou 0 Kč 33 500 Kč 10 000 Kč Akce pro děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněných rodin.

6

Územní sdružení Českého 

zahrádkářského svazu 

Děčín

Zahrádkářská výstava"Libverda 2019" 5 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč zajištění výstavy zahrádkářů - poradna, 

propagace

7 Český svaz včelařů, z.s.
Slavnosti medu 2019 0 Kč 27 400 Kč 5 000 Kč kulturní akce na zámku Děčín

8 Čtvrtlístek z.s.

Memoriál Rosti Čtvrtlíka - VIII. ročník - 

Čtvrtlístek 2019

30 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč Celostátní akce pro studenty středních 

škol - soutěž poezie a próza a 

dramatizace divadelních textů, finále v 

Děčíně

9 Jan Ďurďák
Takový je život 0 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč vydání a tisk sbírky básní 

10 Zapsaný spolek H_aluze
Literární Zarafest, 19. ročník 20 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 19. ročník literárního festivalu Zarafest

11 HARIKOA, z.s.
R-Fest 2019 0 Kč 49 000 Kč 0 Kč heppening pro všechny pohodové lidi, 

Oleška 7. 6. - 9. 6. 2019

Tabulka č.2 - Přehled podaných žádostí - kulturní činnost 2019  do 50 tis.



12 Hostel Děčín, s. r. o.
Vánoční trhy v parku - Hostel Děčín Na 

Skřivance 14

5 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč kulturní akce - adventní trhy

13 Hudební spolek YXES JOKE
Vánoce nad Děčínem 2019 6 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč autorské koledy - koncerty, zámek, 

Thunovská kaple

14 Indigo Děčín, z.s.
Poznáváme se 30 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč volný čas pro národnostní a etnické 

menšiny, děti ohrožené delikvencí v 

Boleticích

15
Junák - český skaut, 

středisko Úsvit Děčín, z. s.

Kulturní aktivity střediska Úsvit Děčín 32 000 Kč 34 000 Kč 34 000 Kč akce pro rozvoj znalostí o městě, 

strategického myšlení, zručnosti při 

výrobě tradičních předmětů 

16 Bc. Vojtěch Kinter České prozaičky v Děčíně 0 Kč 10 000 Kč 0 Kč autorské čtení doprovázené diskuzí

17
Klub ochotníků a přátel 

loutkového divadla - spolek

Loutkové divadlo v Děčíně 15 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč výstava sbírky marionet Sváťova divadla, 

představení

18 Ing. Jan Mirovský Hudební festival Děčínské Jaro 0 Kč 12 500 Kč nesoutěžní přehlídka hudebních skupin

19

Náboženská obec Církve 

československé husitské v 

Děčíně

XV. charitativní koncert Husova sboru 5 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč koncert prosinec 2019

20 Martina Novotná 
2. ročník Den v růžovém Děčín; 

Slavnosti svatomartinksých a mladých 

vín r. 2019

0 Kč 20 000 Kč 0 Kč představení a ochutnávka vín

21
Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Děčín

Oceňování bezplatných dárců krve 0 Kč 16 000 Kč 15 000 Kč předávání ocenění bezplatným dárcům 

krve

22 Adéla Petáková
Tanec Děčín 2019 30 000 Kč 36 000 Kč 35 000 Kč Mezinárodní dny tance v Děčíně, taneční 

představení žáků, účast na taneční 

soutěžích, letní taneční škola

23 Alena Pondělíková
Dixieland v Růžové zahradě 35 000 Kč 45 000 Kč 40 000 Kč 1. ročníkm festivalu, celkem šest 

vystoupení, čtvrtky, v letních měsících

24
Psychiatrická nemocnice 

Horní Beřkovice

Divadlo nám pomáhá 2019 10 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč kulturní akce pro pacienty z Děčína - 

průběžně jich je v léčebně 100.; 

Beřkovické jaro 2019 0 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč festival v rámci celorepublikového "týdne 

duševní zdraví"

25 Rákosníček Děčín, z.s.

Rákosníčkův rok 25 000 Kč 27 000 Kč 27 000 Kč celoroční podpora společenského dění 

ve městě a prorodiných akrivit



26
Severočeská filharmonie 

Teplice

Koncert v rámci 55. ročníku Hudebního 

festivalu L. van Beethovena 2019

10 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč koncert - divadlo

27
Skupina 96 - Sdružení 

malířů severních čech

Stéglův plenér - celoroční činnost - 

výstavy a setkávání

15 000 Kč 39 000 Kč 10 000 Kč Steglův plenér - amatérské umění v 

oblasti malířství, výstav, semináře a 

setkání malířů z Děčína, Ústí n/L a z 

Pirny, pokračovat v tradici Josefa Stegla

28 Spektrum, z. s.
Bavíme se celý rok 5 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč kulturně společenské programy pro 

neorganizovanou mládež, celoroční 

činnost

29 STO - Z LEDU VEN

Šance pro výtvarně nadanou mládež z 

okresu Děčín

0 Kč 34 000 Kč 20 000 Kč práce s mladými výtvarníky, výstavy, 

Výroční setkání výtvarníků z Čech a 

Valašska

0 Kč 32 000 Kč 0 Kč setkání a společná tvorba, výstava a 

prezentace spolku k 25. výročí založení

30 Tóny nad městy
18. ročník MHF Tóny nad městy 15 000 Kč 22 500 Kč 15 000 Kč koncert v divadle

31 Zelená pro planetu, z. s.

Jeden svět v Děčíně 2019 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 11. ročník regionální verze 

Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů s lidsko-právní tématikou

455 000 Kč 919 900 Kč 551 000 KčCELKEM



č. Žadatel Projekt Dotace 2018 Požadavek 2019 Návrh 2019 Popis projektu

1
ARBOR - spolek pro 

duchovní kulturu

MHF Lípa Musica 2019 - koncert v 

Děčíně

25 000 Kč 100 000 Kč 25 000 Kč koncert v Děčíně

2 Bella Danza Děčín z.s. Ples taneční školy

0 Kč 40 000 Kč 0 Kč unikátní kulturní akce, dlouholetá 

tradice, posílení povědomí o 

společenském tanci

Systematická výuka společenského 

tance v roce 2019

0 Kč 80 000 Kč 25 000 Kč výuka tance pro děti ve věku 5 - 15 

let

3 Děčínský pěvecký sbor Koncertní činnost v roce 2019
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč celoroční činnost v oblasti 

sborového zpěvu

4
Děčínský symfonický 

orchestr

Zájmová umělecká činnost - koncerty 

vážné hudby

100 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč 4 koncerty vážné hudby

5 Her Majesty, z.s. Taneční show Her Majesty

0 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč ukončení 10 jubilejní soutěžní 

sezony a přehlídka různých stylů 

street dance

Her Majesty street dance company

30 000 Kč 110 000 Kč 30 000 Kč celoroční činnost taneční skupiny, 

účast na soutěžích po ČR

6

Junák - český skaut, 

středisko Sojčáci Děčín, z. 

s.

Kulturní a volnočasové aktivity 

skautského střediska v roce 2019

50 000 Kč 78 500 Kč 44 000 Kč táborové ohlédnutí, literární soutěž - 

V srdci Děčína, Pohádkový les, Sv. 

Jiří pod zámkem, den otevřených 

dveří, vánoce

7
Mateřské centrum Bělásek 

z.s.
Akce s Běláskem 2019

45 000 Kč 122 500 Kč 30 000 Kč celoroční činnost, společenské a 

kulturní akce pro celé rodiny

8

Mezinárodní filmový 

festival Praha - Febiofest, 

s.r.o. 

26. MFF Praha - FEBIOFEST 

2019_REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN

0 Kč 95 000 Kč 10 000 Kč soutěžní filmový festival určený pro 

nejširší okruh diváků

Tabulka č.1 - Přehled podaných žádostí - kulturní činnost 2019 nad 50 tis.



9 Nerudný fest.cz Mladí Ladí Dětem

10 000 Kč 52 000 Kč 15 000 Kč podprojekt Mladí Ladí Jazz, 

hudební workshop na zámku, ZŠ 

Boletice (timbalooloo), Garage Noir 

koncert

10 Viktor Sklenář DC Underground fest 2019

40 000 Kč 65 000 Kč 0 Kč oživení areálu letního kina 

Bažantnice - oslava 30 let 

sametové reouluce 

11 Slunečnice, z.s. Spojené světy - 30 let svobody

10 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč Spolupráce s německým 

partnerem, Spojené světy - rozvoj a 

podpora práce dobrovolníků, 

veřejné kulturní aktivity - výstavy, 

besedy

Oceňování nejlepších dobrovolníků roku 

2018

0 Kč 50 000 Kč 0 Kč  společenská akce

12
Spolek rodičů při 

Gymnáziu Děčín
Nebojme se muzikálu!

100 000 Kč 67 000 Kč 50 000 Kč celoroční činnost pěveckého sboru 

při Gymnáziu Děčín, příprava a 

realizace muzikálu TISA ve 

spolupráci s německým partnerem

13
Sportovní klub dětí a 

mládeže Děčín, z.s. 

Divadelní představení "Srdce nad 

Olympem"

0 Kč 120 000 Kč 0 Kč připomenutí sporotovního i 

humanitárního odkazu Věry 

Čáslavské

14
Svaz českých divadelních 

ochotníků, z.s.

Děčínská brána 2019  + činnost DS Karel 

Čapek Děčín v roce 2019

90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč oblastní postupová přehlídka 

amatérského divadla, divadelní 

představení pro dospělé a pro děti 



15 TJ Sokol Bělá

Bělá žije aktivně 0 Kč 145 500 Kč 0 Kč navázat na tradici, zapojení 

obyvatel do komutního života, 

pálení čarodějnic, maškarní, 

masopust, vánoční trhy

16 Židovská obec Děčín
Synagoga místem pro kulturu v Děčíně 60 000 Kč 69 000 Kč 60 000 Kč celoroční kulturní akce

17
Žlutá žirafa-centrum 

výzkumu a vzdělávání

Mami, Tati, hraj si s námi 20 000 Kč 120 000 Kč 25 000 Kč Celoroční umělecká činnost v 

hudebním, výtvarném a 

dramatickém žádru.

680 000 Kč 1 734 500 Kč 614 000 KčCELKEM



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 18

Název:
Obnova historické části Podmokel – etapa C

Mimořádný materiál:  

Důvod předložení:
Materiál byl projednán v RM dne 26.03.2019 na podnět zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše 
Brčáka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo podnět zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše Brčáka ze dne 
13.03.2019 ve věci poskytnutí informací k akci „Obnova historické části Podmokel - etapa C“ a

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje přijmout usnesení dle dispozice v závěru návrhu. Tj. vytvořit usnesení k tomuto 
programovému bodu podle obsahu zprávy podané radou a podle výsledku diskuze zastupitelů.

Cena: 0,00

Návrh postupu: Rada města doporučuje

Důvodová zpráva:
Materiál je předložen s ohledem na žádost zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše Brčáka, která 
je přílohou tohoto materiálu. 

Vyjádření:

Příloha: priloha c. 1.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martina Štajnerová OR 27.3.2019 15:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 27.3.2019 15:41 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 04 19

Název:
URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME (2014-2020)

Mimořádný materiál:  

Důvod předložení:
Termín odeslání podepsané Deklarace městem Děčín je nutný do 29.03.2019 - po projednání v ZM - jedná se 
o schválení účasti města Děčín v mezinárodním projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o programu URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME 
(2014-2020) a o projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie zelené a modré 
infrastruktury“ města Thessaloniki a

rozhodlo

o partnerství města Děčín v projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie 
zelené a modré infrastruktury“ podpisem deklarace.

Stanovisko RM:
Rada města projednala informace o programu URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME (2014-2020) a o 
projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie zelené a modré infrastruktury“ 
města Thessaloniki a svým usnesením č. RM 19 06 36 10 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o 
partnerství města Děčín v projektu „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie zelené 
a modré infrastruktury“ podpisem deklarace.

Cena: 410 000,00

Návrh postupu: RM doporučuje



Důvodová zpráva:
Jedná se o projekt v Programu URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME (2014-2020).
Cíl výzvy: spolupráce měst, zpracování integrovaných řešení pro zlepšení života ve městech, politiky rozvoje 
měst. NE investice ANI pilotní projekty
• zlepšení kapacit
• vytváření strategií
• inovativní řešení
• školení, komunikace s lokálními a regionálními partnery – zapojení všech zainteresovaných lokálních 
subjektů – URBACT Local Group
Výstup: zpracování Akčního plánu

Jsou dvě fáze realizace projektu – celkový rozpočet projektu 600 – 750 000 EUR (všichni partneři obě fáze), 
dodatečný příspěvek max 127 000 EUR na expertízy (celé konsorcium)

Teď se připravuje 1. fáze projektu: 6 měsíců, 7 partnerů (měst), budget 150 000 EUR pro všechny partnery 
(města). Pokud město Děčín zorganizuje jednu ze dvou povinných mezinárodních konferencí, k čemuž se 
předběžně přihlásilo, bude čerpat finance i na konání této konference.

Financování: 85% financuje ERDF (mzdy, admin. náklady, cestovní nákl., externí náklady, vybavení), 15% je 
spoluúčast měst.

Cílem 1. fáze projektu je uzavřít partnerství a zpracovat žádost do fáze 2, která trvá 24 měsíců. Město Děčín 
by mělo být partnerem hlavního/lead partnera projektu, kterým je Municipality of Pavlos melas, Thessaloniki. 
Lead partner připravuje do programu v síti RICE_junior projekt s názvem “Revolvingové investice pro města v 
Evropě zaměřené na strategie zelené a modré infrastruktury“ (příloha č. 1). Tento projekt se zaměřuje 
především na konkrétní tematický cíl „Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů“. Jeho 
cílem je podněcovat městské strategie pro územní plánování s realistickými, realizovatelnými projekty, které 
zvyšují míra bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, rekreace. Slouží moto udržování / vytváření zelených, 
kompaktních měst, se zdravým funkčním mixem, s dobrou kvalitou architektury a designu, podporující také 
kulturní dědictví a historii v rámci zastavěného prostředí. Poskytuje snadný přístup k zeleným, otevřeným 
prostorům a kulturním památkám. Síť RICE_junior však, vzhledem k tomu, že si uvědomila, že je obtížné 
zajistit adekvátní veřejné finanční prostředky na realizaci výše uvedené vize, jde ještě o krok dál. Zabývá se 
také výzvou podpory finančních potřeb měst v různých odvětvích.

Dosavadní činnosti města Děčín na přípravě projektu:
- první jednání na městě proběhlo dne 06.03.2019 se zástupcem Inovačního centra Ústeckého kraje - ICUK, 
- po té město Děčín vyplnilo požadovaný formulář o obsahu našeho projektu + údaje o městě v AJ, který byl 
odeslán Lead partnerovi (příloha č. 2),
- dne 13.03.2019 město Děčín obdrželo k podpisu statutárního zástupce města (+ razítko) 
Commitment/Deklaraci (příloha č. 3) s tím, že scan tohoto podepsaného dokumentu je nutné odeslat 
nejpozději do 20.03.2019 na uvedený e-mail.

Obsahem Deklarace je, že město Děčín potvrzuje svůj závazek být Partnerem projektu v aktivitách návrhu sítě 
URBACT pro plánování akcí s názvem „Revolvingové investice pro města v Evropě zaměřené na strategie 
zelené a modré infrastruktury“ vedené obcí Pavlos-Melas. Specifickou výzvou, kterou chceme v této síti pro 
plánování akcí řešit jako projektový partner, je potřeba ochrany životního prostředí a podpora účinného 
využívání zdrojů na městské úrovni. Toho bude dosaženo prostřednictvím syntézy integrovaného akčního 
plánu pro finanční nástroj řízený městem, který bude využívat veřejné a soukromé financování pro zralé 
středně velké infrastrukturní projekty. Díky účasti města Děčín na projektu očekáváme zlepšení našich 
integrovaných městských politik a provádění těchto politik na místě. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím 
této sítě URBACT budeme schopni tyto výzvy lépe řešit. V tomto kontextu, bude-li návrh schválen v rámci 
programu URBACT III, se zúčastníme projektu, převezmeme role a realizujeme aktivity uvedené v pracovním 
programu 1. fáze. Konkrétněji se zavazujeme účastnit se plánovaných nadnárodních setkání, přispívat k 
tvorbě základní studie, identifikovat klíčové zainteresované strany, které mají být zapojeny, a přispět k 
produkci aplikace 2. fáze. Za tímto účelem jsme se také formálně zavázali k využití prostředků potřebných pro 
spolufinancování EFRR.

Žádost o dotaci bude teprve podávaná, v této chvíli není tedy známo, zda bude schválena. Jedná se jen o 



přípravné práce na projektu.

V průběhu uplynulého týdne byl vyjednán nutný posun termínu odeslání případně podepsané Deklarace 
městem Děčín z 20.03.2019 na 29.03.2019 - po projednání v ZM - proto byl tento materiál předkládán na 
mimořádné zasedání rady města dne 22.03.2019, kdy RM nepřijala žádné usnesení. Na pokyn Ing. Smíška 
byl předložen znova jako mimořádný na jednání RM dne 26.03.2019.

Vyjádření:

Příloha:
RICE_junior_concept_not
e.pdf

Komentář:          

Příloha: Decin_INFO_EN.pdf Komentář:          

Příloha: deklarace.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martina Štajnerová OR 27.3.2019 08:00 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 27.3.2019 08:12 podepsáno
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Concept Note for Urbact III call for Proposals for Action Planning Networks (APNs) 

Project Acronym:  RICE_junior 

Project Title: Revolving Investment for Cities in Europe addressed to green and blue 

infrastructure strategies 

Specific Objective 1.1.2 “To improve the design of sustainable urban strategies and action 

plans in cities” 

Thematic Objective: Urban environment and resilience – 6. Protecting the environment 

and promoting resource efficiency  

Background of the concept 

Green and blue infrastructure strategies are major contributors to the fulfillment of a set of 

integrated and Sustainable urban Development Goals (SDGs) including good health and well-

being, life on land, climate action overall leading to the strengthening of sustainability in 

communities and cities. Despite its critical importance in creating healthy, prosperous and 

successful cities, investments in green and blue infrastructure face acute market gaps as they 

consist of projects (such as high quality green spaces, waterways, green corridors etc.) that do 

not directly generate revenues. Cities’ strategic plans in green infrastructure are the hardest 

to secure funding and without the strong involvement of public and private capital, it is 

difficult to transform a city’s vision into reality posing major setbacks in sustainable 

development urban goals. 

Brief description of project idea 

The project primarily addresses the specific thematic objective of ‘’Protecting the 

environment and promoting resource efficiency’’.  

It aims to feed urban strategies for spatial planning with realistic, implementable projects that 

enhance the mixing of housing, employment, education, recreation. It serves the moto of 

sustaining/ creating green, compact cities, with a healthy functional mix, with a good quality 

of architecture and design, promoting also cultural heritage and history, within the built 

environment. It will provide easy access to green, open spaces and cultural sites. 

However, the RICE_juior Network, having recognized the difficulty in securing adequate public 

funding towards the implementation of the vision briefly depicted above, goes one step 

beyond. It also addresses the challenge of supporting cities financial needs among different 

sectors.  
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Thus, RICE_junior will deliver an Action Plan that will serve the protection of cities’ 

environment and resource efficiency, not only in theoretical level, but it will continue one step 

further, to propose the structure of a fund that will leverage investments through public and 

private partnership.   

Similarly, to the MRA – RICE Network funded by the European Commission (Multi-region 

assistance project – revolving investment for cities in Europe), a four city partnership that 

explored the feasibility of a city-led fund as a financial instrument focusing in urban 

development, MRA_junior aims to replicate/ adopt the structure that can be utilized by cities 

that do not have past experiences with city funds. This will be accomplished through 

synthesizing an action plan for a city-led financial instrument that can leverage public and 

private funding for medium scale green and blue infrastructure projects by mainstreaming the 

MRA-RICE blueprint.  

Proposed partnership 

Pavlos Melas municipality, as a lead partner, has developed a full green infrastructure strategy 

incorporated into its approved by the municipal council operational plan. The flagship 

initiative of its strategy is a 50 million project for the reuse of a 330 acres’ ex-military camp. 

Initial funding of up to 20 million for this project is secured through structural funding and 

municipal resources. Remaining funding needs allow a lot of private capital involvement 

according to the ex-ante study of the economic viability of the project. 

The project addresses partner cities with little or no experience in the subject or cities that 

come from a national state economic culture that allowed confined diffusion of PPP’s and EU 

FI in municipal projects. Interested partner cities should deploy a full range of green or blue 

infrastructure strategy goals though (through specific projects) as well as flagship initiatives in 

the sector. 

Indicative project activities 

Action Planning through the proposed project is expected to enhance institutional capacity, 

know-how and decision making in revolving investment in city scale towards succeeding 

sustainability goals.  

For this reason, the activities that are envisaged are: 

 Exchange on the specific challenge tackled 

 Sharing of experiences 

 Decision on problems and solutions 

 Generation of new ideas to address the challenge 

 Creation of tools to implement action plan 

Key issues and milestones of action planning process are indicatively, will be tackled throw all 

the project life span (which is developed in 2 Phases): 

- Address and evaluate the potential projects that are eligible for funding by private 

and public sources. 

- Develop city capacity through participatory approach (administrative officers, political 

representatives, financial operators, technical operators) and define needs in 

technical assistance to ensure the integrated approach 
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- Conducting assessment to identify funding gaps in specific and existing green and blue 

infrastructure strategy (pilot) 

- Reveal the “market” value of green infrastructure and stress the implication accruing 

for private funding intervention.  

- Analyze each country’s legal framework in respect of the potential financial tools that 

could be used by the proposed mechanism.  

-  Defining a replicable structure of the city fund according to economic weaknesses 

and strengths of green and blue infrastructure projects – define suitable market 

products (equity, debt, guarantee) 

- Identifying co-investing actors profiles and possibilities  (public and private) 

- Procuring an independent financial manager 

More information on MRA-RICE: 

MRA – RICE partnership developed a financial instrument blueprint by gathering best practices 

observed among the four cities. According to its publications the blue print of the MRA-RICE 

city fund is “a city- led financial instrument, independently managed, with an investment 

strategy aligned to the city’s strategic priorities that achieves significant leverage of the public 

investment”.  The MRA-RICE blueprint defines a replicable structure that can be utilized by 

cities that do not have past experiences with city funds. It recognizes transport, energy, 

economic development, housing and workspace as well as green and blue infrastructure as 

possible investment focus areas. According to the same blueprint economic resources of cities 

like national funds, ESIF, EIB as well as the new “InvestEU Fund” - that’s going to replace 15 

other EU Financial Instruments after 2020 - are key drivers in succeeding credibility and 

deploying additional private capital. It is worthy to mention that the core of MRA-RICE 

thematic partnership was built based in a 2015 Urbact network (CSI Europe network). 
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Partners’ info 
 
Partner’s Organization details 
 
Description 
Country 

Czech Republic ………………… 

Legal Name of partner’s organization (in English, NOT in your national language) 

 

Statutory City of Děčín 

Acronym  

 

…………….. 

(Administrative Code or ASP reference Code, in case you are already registered) 

 

Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV  …………… 

Address 

 

405 38 ………. 

Postcode 

 

CZ04 - Severozápad ……….. 

NUTS2 

 

CZ042 - Ústecký kraj ………..Ústí Region 

NUTS3 

 

Public ………. 

Type of organization (Public)  

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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Local Public Authority – město ………… 

Category (i.e. Local Public Authority)1 

 

ZUJ (kód obce): 562335 

 ………… 

Administrative code 

 

NO……………. 

VAT recovery (Y/N)2 

 

250 employees … 

Number of employees of the partner 

 

Program Ziel3/Cíl3, Fond malých projektů Euroregionu ELBE/LABE ……. 

2007-2013 programming period participation (In which programmes have you 

participated?) 

 

 

 

                                                           
1 Cities, municipalities, towns; • Infra-municipal tiers of government such as city districts and boroughs in cases where 
they are represented by a politico-administrative institution having competences for policymaking and 
implementation in the policy area covered by the URBACT network concerned in which they are willing to get 
involved; • Metropolitan authorities and organized agglomerations in cases where they are represented by a politico-
administrative institution having delegated competences for policy-making and implementation in the policy area 
covered by the URBACT network. Local agencies defined as public or semi-public organisations set up by a city, 
partially or fully owned by the city authority, and responsible for the design and implementation of specific policies 
(economic development, energy supply, health services, transport, etc.)  
In addition to city partners, Action Planning Networks can also include a limited number of other beneficiaries (non-
city partners). In the case of Action Planning Networks, non-city partners as defined below are eligible: • Provincial, 
regional and national authorities, as far as urban issues are concerned; • Universities and research centres, as far as 
urban issues are concerned  
 
2 VAT does not constitute an eligible expenditure unless it is genuinely and definitely borne by the Partner/ lead 
partner’ institution. Rules on VAT vary between countries, detailed specific national VAT legislation and restrictions 
apply. If VAT is partially recovered, please provide explanations 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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One project 

Number of projects approved in which the partner was involved /2014-20 

 

Project title: „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré 
infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ 
(environmental values, biodiversity and green infrastructure in the city presented by 
Dresden, Liberec and Děčín) 
Lead partner: IÖR Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden 
 
Project objective: Arise awareness on links among city infrastructure and nature, 
sustainable values and living standards, to develop the design for application of the 
concept of environmental services and to provide the implementation. 
  
Total project budget 802 tis. CZK – 30 000 EUR, grant 90%, cofinancing 10%   

Regrouping (EU more developed regions/ Transition/ Less developed)3 

 

 

Please keep in mind that for more developed regions, funding is 70% where is it is 85% 

for less and transition regions.  

Finance 

Where does your co-financing come from? (could be from the partner’s internal 

financial resources) 

Mgr. Jiří Veselý ………….. 

Contacts4 

                                                           
3 Go to map: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/img/eligibility20142020.pdf 
4 You must provide at least with 1 contact, the legal representative. It is advised to also provide one project 
coordinator) 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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Title (Mrs) Mgr. 

Name: Veselý 

First Name: Jiří 

Email: jiri.vesely@mmdecin.cz 

Address: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

 

Type of contact (i.e. Project coordinator, Local coordinator, Communication Officer, 

Legal Representative, Financial manager) 

Staff monthly rate (Euros)5 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT PAST AND CURRENT URBACT INVOLVEMENT 
 
Have you implemented project funded by URBACT in the past? If yes, which and under 
which role?  
…NO………. 
 
What have you gained through this participation?  
Xxx ………. 
 
Are you currently an active partner in one or more URBACT network? Which one(s)? 
…NO…….. 
 
Under which thematic and what have you gained so far? 
xxx……… 
 
Are you applying to join others under the current open call for Action Planning 
Networks? If yes which one(s) and under which role (PL/ partner)?6 
NO ……… 
 
Which are the thematic objectives of the proposals you have or are about to join?  
xxx……… 
 

                                                           
5 Please be aware that we cannot assign more than 35-40% of your budget to staff. We will calculate 3% of 
adinistrative costs, to the total eligible budget of each partner. Total eligible budget for this Phase (I) max 150000. 
6 Please be careful. You are not allowed to participate in more than 3 proposals in the current open call and you 
cannot participate in more than 1 as LP. If you are not complying, please, let us know because you will put the whole 
initiative into great risk.  

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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IMPLEMENTATION ISSUES 
 
What is the size of your city? 50 000 ínhabitalnts 
 
Who from your city would take part in transnational exchange meetings? (ability to 
speak English & in depth knowledge of the topic needed). Please provide a short 
profile of the abilities, past experience, background of the person that will take part 
in the two transnational exchange meeting that will take place during the 6 months 
of implementation of the project if approved. 
Ing. Ondřej Smíšek ………… 

tel.: 412 593 369 

 

e-mail:  

ondrej.smisek@mmdecin.cz 

adresa: 

Magistrát města Děčín 

Mírové náměstí 1175/5 

405 38 Děčín IV 

 

 
 
We foresee 2 transnational working meetings for this project, between September 
2019 and March 2020. Are you willing to hold one of them?  
Yes………. 
 
Can you please keep a gender equality and give equal opportunities to your teams? 
If you have any hints, please share them with us. Involvement of women is very much 
supported by EU programmes.  
Yes 
 
BACKGROUND INFORMATION 
This section is very important. We will use the information that you provide us, to 
justify the rationale of our proposal. For this reason, we need you to be fully 
descriptive. We provide with some hints, to help you respond each question, in a 
consistent way. Take attention to the italics below each question. There is no 
limitation in characters. 
 
 
What are the problems and local challenges faced by the partner city in relation to  
the thematic objective tackled? 
(here, we need you to describe problems and challenges in terms of urban 
sustainability and need to feed urban strategies for spatial planning with realistic, 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
mailto:ondrej.smisek@mmdecin.cz
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implementable projects that enhance the mixing of housing, employment, education, 
recreation. Try to reveal the lack of the moto of sustaining/ creating green, compact 
cities, with a healthy functional mix, with a good quality of architecture and design, 
promoting also cultural heritage and history, within the built environment. Refer to 
the need to provide easy access to green, open spaces and cultural sites.) 
 
There exist a number of derelict, neglicted and unused spaces in the City – brownfields, i.e. neglected 

spaces, which might be also contamined due to the former industrial, agricultural, residential or military 

utilisation of the area. The effective and sensible utilisation of such areas is not possible without the 

suitable way of their revitalisation. 

On the opposite side there are not suitable areas for environmentally friendly manufacturing. The City suffers 
of depopulation due to the lack of job possibilities and the establishment of the new development zone in 
the City represents the good solution how to reduce the depopulation by creation of new working places and 
simultaneously to improve the living environment in the City. 
 
Mapping of brownfields and communication with their owners is also an important issue, because only part 

of these areas are in the ownership of the City, majority of them are owned by private owners. 

Communication with owners, legislation burdens, etc. are also importants matters. 

The big area of former railway station connected with the historical building represents the opportunity to 

improve the living conditions in the City by redevelopment of these spaces.  

 
What are the local regional or national strategies and concrete actions developed by 
the partner city so far in relation to the objective tackled? (we will make reference to 
EU strategies, but we cannot be aware of your local, national, regional strategies, so 
please, provide us with this information)  
 
Strategický plán rozvoje města Děčín na roky 2014-2020 – Strategic Development Plan 
of the City of Děčín 2014-2020 
 

- page 21: 
Development objective A4: Develop and support the unused spaces and areas in the City for 

enterprising 

City objective: To motivate the owners of brownfields by effective tools and by communication to 

revitalise and to redevelop the deprivated and peripheral areas. 

The industrial development of the City represents in the moment the main challenge of the future 

existence of Děčín. There are no suitable spaces or areas for  existing companies nor for new investors in 

the City, the City administration wants to solve the situation by revitalisation of brownfields and 

development of the new development zone. Such solution will also represent the important and key 

improveent of the living environment in the City, the improvement of the living standards and will 

contribute to bring life back into the City centre. The former space of the railway station has been 

evaluated as a suitable area for establishment of such zone (13 ha), with the neighbouring historical 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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building of the railway station – the innovative utilisation of this historical space is under discussion – there 

the project partners experience are expected to contribute. The utilisation of the building by the Czech 

Technical University seems to be a good solution. 

The strengthening of the industrial activities in the City by establishment of the development zone will 

contribute to the development of new job occassions and will reduce the depopulating of the territory, and 

from the long-term perspective will significally support the development potential of the City. 

The City administration is aware of the importance of such decision and development of solutions and 

there the transfer of experience and know how to support the design of the concept of environmentally 

friendly revitalisation and future utilisation of the space together with the improvement of the City 

environment represents an important contribution of high value, brownfields revitalisation is always an 

expensive and complicated action, so there the involvement of transnational experts is supporting. 

 
Smart City Děčín 2019+ concept – under finalisation 
 
What is your motivation and commitment to join this network? 

- Transfer of experience among EU partners in the respective area solving the 
similar problems 

- Development zone and its utilisation also by the Czech Technical University 
Děčíně 

 
Who are the local stakeholders that you are thinking to involve in the URBACT Local 
Group?  
(try to include people from the academia, public authorities, business – entrepreneurs 
individually or through chambers and general public. Everyone must have a voice. To 
implement a project successfully you need social acceptance from the citizens, 
consensus by politicians and decision makers, funds from entrepreneurs and 
knowledge from the academia. So every participation is critical to be described. Make 
references to names of institutions. They will be indicative, don’t be afraid. Also, try to 
include financial players, eg Banks) 

- City of Děčín 
- ČVUT – Czech Technical University 
- Regional Economy Chamber  

 
Which will be your flagship area and project that you intend to plan through this 
Action Plan?  
(i.e. Pavlos -Melas will try to leverage investments for the rehabilitation/ revitalisation 
of the open space that used to be an ex-military camp, inside the city, to give it back 
for cultural, entertainment uses, business use, i.e. restoration of a building to become 
a hotel etc)  
The area will be used for business  
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map: 

 
 
 
 
Please provide some justification of the maturity of the project you intend to plan – 
Likelihood of actions to be funded or implemented.  
(i.e. do you have already the social acceptance? Have you assessed this idea from an 
environmental point of view? Will it add on sustainability performance of your city? 
Do you have an initial consensus of the decision-makers about this project? Do you 
already have some funding secured, so you need the Fund mechanism to leverage 
public-private investment?)  
 
The planned revitalisation corresponds with the objectives of the programme 
RE:START 
 
RE:START – national platform – strategy for structural change of the Moravian 
Silesian, Karlovy Vary and Ústí Regions, to provide the population in these affected 
regions the chance for living and motivation. The realisation has been already 
launched and the subsidies are invested in the regions. 
 
The idea of revitalisation of the railway station has been already approved by the Czech 
Government. The aim is to link the new development zone, historical building, life in the City and 
the University, and this will affect the living conditions of the City centre. 
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historical building: 

 
 

 
 
 
What are the potential risks that you have identified that could put your idea into 
failure?  
(showing that you have identified risks, you show that you have a maturity level in 
your idea and this is positive) 

1. Development of the suitable project in time  
2. Cooperation with the University 

 
 
What is the experience of the partner city in terms of working through transnational 
exchange in relation to policy challenges in general (past projects, even through other 
Programmes, give emphasis to organization or participation to transnational working 
groups tacking a specific thematic, organization and implementation of stdy visits, 
organization of local working groups, training of stakeholders, working with different 
kinds of stakeholders, use of ICT tools to get in touch with different stakeholders, like 
smart phone applications, collaborative awareness platforms, etc. GIVE EXAMPLES, 
don’t be afraid to be very analytic.) 
 
2012 – 2014 - project “Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska” (to 
increase the attractiveness of the City of Děčín by support of the labour market) in 
cooperation with the economy chamber, NGO Business and Professional Women 
Praha II, city of Ružomberok, SK and City of Lecce, IT (4 mil. CZK – 153 000 EUR) 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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OP LZZ (call č. 77; MPSV), CZ.1.04/5.1.01/77.00438. 
 
Ongoing project – crossborder cooperation (DE-Saxony): 
„Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ (environmental values, 
biodiversity and green infrastructure in the city presented by Dresden, Liberec and 
Děčín) 
Lead partner: 
IÖR Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden 
Project Manager: Mgr. Jiří Veselý, Department of City development 
 
 
Partner cities: 

- Pirna (SRN) 
- Ružomberok (Slovensko) 
- Jonava (Litva) 

 
 
All projects correspond with Smart City. 

mailto:asteriou@pavlosmelas.gr
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Attended by: Ing. Martina Štajnerová 
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Dear Madam, Sir,  
 
The city of Děčín, Czech Republic, confirms its commitment to be Project Partner in the 
activities of the URBACT Action planning network proposal entitled [Revolving Investment 
for Cities in Europe addressed to green and blue infrastructure strategies] led by 
[Municipality of Pavlos-Melas].  
The specific challenge we wish to address in this Action planning network as a Project 
Partner is [the need to protect the environment and promote resource efficiency at 
urban level. This will be accomplished through synthesizing the integrated action plan 
for the city-led financial instrument, which will leverage public and private funding, for 

mature medium- scale infrastructure projects. Ultimately, through our participation to the 
project, we expect to improve our integrated urban policies and the delivery of these policies on 
the ground]. 

We are convinced that by working through this URBACT network, we will be able to better 
address these challenges. In this context, if the proposal is approved within the framework of 
the URBACT III Programme, we will participate in the project, take on roles and implement 
activities as indicated in the Phase 1 work programme. More especially, we commit to 
participate in the transnational meetings planned, to contribute to the production of the 
Baseline study, to identify key stakeholders to be involved and to contribute to the production 
of the Phase 2 Application. 
To this end we also formally commit to engaging the funds needed to co-finance ERDF. The 
details of this contribution are outlined within the Phase 1 application. 
Yours sincerely 
 
 
JAROSLAV HROUDA 
_________________________________  

Name in capital letters:  
 
Mayor 
_______________________________  

Function 
OFFICIAL STAMP 
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Název:
Odvolání člena představenstva Dopravní podniku města Děčína, a.s. 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

ZM 19 03 04 20

Zastupitelstvo města projednalo návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída na to aby usnesením uložilo radě města, 
která ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech a družstvech 
(dále jen zákon o obchodních korporacích), vykonává působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, odvolat Mgr. Romana 
Stružinského z funkce člena představenstva společnosti a 

bere na vědomí

návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída uložit radě města, která ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), vykonává 
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, 
Dělnická 106, PSČ 405 29, odvolat Mgr. Romana Stružinského z funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

ZM 19 03 04 21

Zastupitelstvo města projednalo návrh zastupitele Mgr. Jana Šmída na to aby usnesením uložilo radě města, 
která ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech a družstvech 
(dále jen zákon o obchodních korporacích), vykonává působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, odvolat Mgr. Romana 
Stružinského z funkce člena představenstva společnosti a Zastupitelstvo města a

ukládá

radě města,ve funkci jediného akcionáře podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obecních společnostech 
a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), vykonává působnost valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, aby 

odvolala

Mgr. Romana Stružinského z funkce člena představenstva společnosti a Zastupitelstvo města.



Stanovisko RM:
Rada města doporučuje návrh projednat.

Cena:      

Návrh postupu:          

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva předložená Mgr. Janem Šmídem k návrhu.

S odkazem na informace poskytnuté Okresním soudem v Děčíně na základě zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že se Roman Stružinský v minulosti dopustil trestného činu v 
souvislosti s výkonem své funkce ředitele školy, konkrétně trestného činu „zjednání výhody při zadání veřejné 
zakázky“ dle § 256 odst. 1 trestního zákoníku (viz kopie usnesení Okresního soudu v Děčíně). Okresní soud 
ve věci rozhodl s odkazem na § 307 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. řádu, tedy věc podmíněně zastavil na 
zkušební dobu dvou let. Tento postup je uplatňován vždy a pouze jen na základě „žádosti“ obviněného, 
obžalovaného. K tomuto postupu je pak nutné ze strany obviněného nebo obžalovaného splnit několik 
podmínek, kdy jednou z nich je plné doznání. Vzhledem k uvedenému je tedy plně odůvodněno odvolání 
Romana Stružinského z pozice člena představenstva společnosti, neboť se jedná o pachatele hospodářské 
trestné činnosti, které se dopustil v souvislosti s výkonem své funkce, a je tedy nepřípustné, aby taková osoba 
působila v představenstvu městské společnosti. 

Vyjádření:

Příloha:
Navrh_do_ZM_DPMD 
anonymizovaná.pdf

Komentář:          

Příloha:
IMG_20190220_220423.jp
g

Komentář:          

Příloha:
IMG_20190220_220456.jp
g

Komentář:          

Příloha:
Emailová korespondence 
Mgr. Šmíd.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Mgr. Michaela Rašková 27.3.2019 10:49 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 27.3.2019 11:16 podepsáno



 

Návrh usnesení: Odvolání člena představenstva Dopravní podniku města Děčína, 
a.s.  
 

Zastupitelstvo města  
 
ukládá 
 
Radě města ve funkci jediného akcionáře, který vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obecních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., IČ 62240935, 
se sídlem Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29, aby  
 
odvolala 
 
Mgr. Romana Stružinského,  z funkce 
člena představenstva společnosti.  
 

 

 

Důvodová zpráva: 
S odkazem na informace poskytnuté Okresním soudem v Děčíně na základě zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že se Roman Stružinský 
v minulosti dopustil trestného činu v souvislosti s výkonem své funkce ředitele školy, 
konkrétně trestného činu „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky“ dle § 256 odst. 1 
trestního zákoníku (viz kopie usnesení Okresního soudu v Děčíně). Okresní soud ve věci 
rozhodl s odkazem na § 307 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. řádu,  tedy věc podmíněně zastavil 
na zkušební dobu dvou let. Tento postup je uplatňován vždy a pouze jen na základě 
„žádosti“ obviněného, obžalovaného. K tomuto postupu je pak nutné ze strany obviněného 
nebo obžalovaného splnit několik podmínek, kdy jednou z nich je plné doznání. Vzhledem 
k uvedenému je tedy plně odůvodněno odvolání Romana Stružinského z pozice člena 
představenstva společnosti, neboť se jedná o pachatele hospodářské trestné činnosti, které 
se dopustil v souvislosti s výkonem své funkce, a je tedy nepřípustné, aby taková osoba 
působila v představenstvu městské společnosti.  



čisıø jednani z ZT 59/2014-425 

Usnesení 

Okresní soud vDěčíně rozhodl vhlavním líčení konaném dne 9. března 2015 
' 

r Mlluší Ga ' 
.. 

' ˇŇ ˇ rabašovou vtrestnı vecı obzalovaného __ 
, trvale bytem a adresou 

ro , stíhaného pro přečin 
sjednání vyhody pri ine Za aZl‹Y, pri verejne Soutezı a verejne dražbě podle § 256 
odst. 1 trestního Zákoníku, t a k t O : 

Podle § 307 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. řádu se trestní stíhání obžalovaného 
bytem , pro 

skute spocıvajıcı v tom, ze dne 3 10 2013 kolem 15.00 hodin v prostorách Specıa nı Zakladni 
školy a speciální mateřské školy Děčín, p. o., jako statutární zástupce školy a současně 
statutární zástupce zadavatele veřejné Zakázky malého rozsahu na nákup osobního 
motorového vozidla vedené pod sp. Zn. VZ-404/2013, vúmyslu neoprávněně Zvýhodnit 

ˇ ' kt 
' e spolecnost se Sıdlem era S 

veřejné Zakaz y Zucastni a, te e onic y a pote při osobních Sc uz ac seznami je natele dané 
společnosti , dne 3.10.2013 stím, že maximální cena nabízeného 
vozidla můze byt jen 200.000,-Kc, aniž by o této skutečnosti b li informováni Ostatní 

Soutěžitelé, přičemž na základě takto sdělené skutečnosti společnost Zakázku 
Získala, čímž si opatřìla prospěch ve výši nejméně 13.960,- Kč, v čemz byl po anou obžalobou 
spatřován přečin sjednání výhody při zadání veřejné Zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 
dražbě podle § 256 odst. 1 trestního Zákoníku, 

podmíněně zastavuje . 

Podle § 307 odst. 3 tr.řádu se obžalovanému stanoví Zkušební doba v trvání 2 (d v O u) 
let. 

Podle § 307 odst. 5 tr. řádu ve spojení S § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu je obžalovaný 
povinen složit na účet Okresního soudu v Děčíně 

cast u 20.000,- Kc urcenou statu na penežitou pomoc obětem trestné činnosti. 

Odůvodnění: 
Jelikož se stání Zástupce a obžalovaný vzdali stížnosti a prohlásili, že netrvají na 

písemném odůvodnění a obžalovaný zároveň prohlásil,,že si nepřeje, aby vjeho prospěch 
podaly stížnost další osoby, bylo ve Sınysluˇustanovenı § 136 odst. 3 tr. řádu vyhotoveno 
Zjednodušené usnesení neobsahující oduvodnenı. 

Ktrestnímu řízení se svým nárokem na náhradu škody připojila obchodní společnost 
a to S částkou ve výši 209.990,--Kč S odůvodněním, že V této výši 

mo a spo ecnosti vznj nøut Škøda, když se řádně přihlásila do vypsaného výběrového řízení, 
které neproběhlo v souladu se všemi předpisy a zásadami, a kdyby jejich cenová nabídka byla 
vyhodnocena jako nejlepší, podali by vozidlo za shora uvedenou částku. Z provedeného 
dokazování je však zřejmé, že na základě vypsané veřejné Zakázky pod sp. Zn. VZ~404/2,013 
zadavatele Speciální základní školy a Speciální mateřské školy Děčín, p. 0-, HGĎYI HVÖKUP 

osobního motorového vozidla realizován, nebot' výběrové řízení bylo zadavatelem Zruseˇno., 

Navíc ze závěrů znaleckého posudku Z oboru ekonomie a strojírenství - ceny a odhady, OQVÉÍV' 
,Strojírenství všeobecné, specializace motorová vozidla, vypracovaného Františkem Cernıkem, 

zapsaným v seznamu znalců vedeni/m Krajským soudem v Usti nad Labem, J“Ti2 ĎYI



proveden důkaz, zcela jednoznačně vyplývá, že die kritérií obsažených v zađávaçíçh 
dokumentech měla být jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka vozidla tovární značk Škoda 
Citigo. Oprávněnost uplatněného nároku obchodní tedy 
nikterak nevyplývá zprovedeného dokazování. Ze shora uve enyc uvo u ta nebylo 
5hI6đäľI0z ŽE ĎY 0bŽö|0VöflÝ ÍÉÍO Společnosti v Souvislosti S projednávanou trestnou činností 
způsobil škodu. 

Pouče n Í: Proti tomuto usnesení může státní zástupce, obviněný a poškozený podat 
stížnost do 3 dnů ode dne oznámení, a to ke Krajskému soudu v Ustí nad 
Labem prostřednictvím soudu podepsaného. Stížnost podaná včas a 
oprávněnou osobou má odkladný účinek. Stížnost nemůže podat ten, kdo se 
tohoto práva výslovně vzdal. 

V Děčíně dne 9. března 2015 
Mgr. Miluše Garabášová 

samosoudkyně, v.r. 

Za správnost: Marie Hlaváčová 

Pfipøjęní doložky provedla Marie







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 01

Název:
Převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Horní Oldřichov 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Horní Oldřichov a 

schvaluje

nabytí pozemku p.č. 1051/16 o výměře 1270 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, pod stavbou místní komunikace III. 
třídy zařazené v pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 33c, bezúplatným převodem od 
ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 3. 2019 návrh na převod pozemku pod místní komunikací v 
k.ú. Horní Oldřichov a usnesením č. RM 19 05 37 06 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku 
p.č. 1051/16 o výměře 1270 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, pod stavbou místní komunikace III. třídy zařazené v 
pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 33c, bezúplatným převodem od ČR – Lesy České 
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do majetku města. 

Cena: 0,00

Návrh postupu: RM doporučila schválit nabytí pozemku



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- na pozemku p.č. 1051/16 k.ú. Horní Oldřichov se nachází místní komunikace III. třídy zařazená v pasportu 
místních komunikací pod evidenčním označením 33c - ul. Zátiší;

- na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace 
II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního samosprávného celku, převést na žádost 
územního samosprávného celku bezúplatně;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích.

Šetřením odboru bylo zjištěno, že místní komunikace - ul. Zátiší v k.ú. Horní Oldřichov je umístěna na 
pozemku v majetku ČR – Lesy ČR, a.s. Jedná se o místní komunikaci III. třídy zařazenou v pasportu místních 
komunikací pod evidenčním označením 33c. Na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, 
na kterém se nachází pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního 
samosprávného celku, převést na žádost územního samosprávného celku bezúplatně. Po projednání návrhu 
na bezúplatný převod pozemku v orgánech města bude podána žádost na spol. Lesy ČR, a.s. OMH v této 
souvislosti zajistil další doklady nezbytné pro realizaci převodu pozemku, které budou společně s usnesením 
ZM součástí této žádosti. Po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku bude uzavřena 
smlouva tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemku do majetku města.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zákona číslo 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou 
komunikace. Z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska odborů.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 1051/16 o výměře 1270 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.

Návrh ceny: bezúplatný převod

Účel: pozemek pod komunikací

Vlastník pozemku: ČR – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 

Vyjádření:

Příloha: 1051 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1051 pasport.pdf Komentář:          

Příloha: ulzatisi foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2019 07:06 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:19 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 02

Název:
Prodej části pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú.Boletice nad Labem a

zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 29.1.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a 
usnesením č. RM 19 02 37 12 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku 
p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře dle GP, který bude vyhotoven.

Cena: 0,00

Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře cca 20 m2; 

- žadatel společnost ČEZ Distribuce a. s., žádá o část pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem za 
účelem výstavby nové kioskové trafostanice; 

- výše uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, v současné době je pozemek 
využíván jako parkoviště; 

- dle sdělení žadatele z důvodu zvýšení spolehlivosti dodávek el. energie pro oblast Boletice nad Labem je 
nutné provést demontáž stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí a provést náhradu za vedení 
kabelové v zemi a část pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem využít pro výstavbu nové kioskové 
kabelové trafostanice jako náhradu stožárové trafostanice v ulici Kamenná (poblíž fy. AVE CZ).

OR - sděluje, že na uvedenou parcelu má odbor rozvoje zpracovanou studii z r. 2002 „Nízkopodlažní 
vícebytová zástavba - lokalita Boletice nad Labem, Děčín XXXII, pozemková parcela č. 832/1, k.ú. Boletice 
nad Labem“, Ing. arch. Vlastimil Stránský, paré č. 1-5, situace je příloze. V současné době zde OR neeviduje 
žádný jiný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
832/1 v katastrálním území Boletice nad Labem, za účelem výstavby trafostanice. K variantám se 
nevyjadřujeme, neboť nám není známa žádná dokumentace na stavbu parkoviště. 
OSU – oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 832/1 k.ú. 
Boletice nad Labem se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území 
a je součástí stávající v zóny OV- Objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. S 
prodejem části pozemku p.č, 832/1 k.ú. Boletice nad Labem souhlasíme za předpokladu, že nebude omezena 
realizace VPS- č D76 (VII/28)- parkoviště P100 v Boleticích v obytném souboru. 
Funkční využití OV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. e vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: plochy a objekty školství, kultury a osvěty, veřejné stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální 
péče, správa a administrativa, podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí objektu, přístup 
na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města s síť MHD, odstavné a parkovací plochy, 
veřejné WC, zeleň liniová a plošná, garáže, nezbytná technická infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních 
domech se zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti. 
Výjimečně přípustné: velkoplošné obchodní jednotky. 
Nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby, trvalé bydlení. 
Prostorové uspořádání: 
Počet podlaží: 2- 4 
Intenzita zastavění pozemku v %: 50- 70 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p.č. 
832/1 k. ú. Boletice nad Labem do plochy- Ostatní plochy. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p. p. č. 832/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. 
Boletice nad Labem za účelem vybudování kioskové trafostanice. Souhlasíme s umístěním kioskové 
trafostanice na části p.p.č. 832/1, která se nachází blíže k p. p. č. 789/6. 

OSC - sděluje k žádosti o umístění trafostanice na p. p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem následující z 
hlediska silničního správního úřadu nemá námitek k umístění trafostanice na p.p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad 
Labem, za podmínky, že nebude omezen rozhled při výjezdu z p.p.č. 789/6 k.ú. Boletice nad Labem. 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem (umístění trafostanice blíže k 
vjezdu). 

OMH - obdržel žádost společnosti ČEZ Distribuce na prodej části pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad 



Labem se zákresem umístění trafostanice. Po vzájemné dohodě s žadatelem bylo umístění trafostanice 
posunuto blíže k vjezdu na parkoviště s podmínkou, aby nebyl omezen rozhled při výjezdu, z tohoto důvodu je 
v návrhu pouze umístění sjednané po dohodě s žadatelem. S prodejem části pozemku na stavbu trafostanice 
souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem o výměře cca 20 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,- Kč/m2 - koef.0,8 - tj. 800.-/Kč/m2. 

Účel dle žádosti: podnikání - výstavba trafostanice 

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          

A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 832-1-118 zakres.pdf Komentář: ANO KM

Příloha:
ANONYM Zadost 
832-1-118 CEZ.pdf

Komentář: ANO ZADOST

Příloha: Foto 832-1-118 A.pdf Komentář: ANO FOTO A

Příloha: Foto 832-1-118 B.pdf Komentář: ANO FOTO B

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 15.3.2019 13:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:29 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 03

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

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

zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 10 m2).

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 03 37 14 ze dne 12.02.2019 schválilo variantu č. 1, tj. doporučilo ZM zveřejnit záměr 
města prodat část pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 10 m2).
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
1205 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 10 m2).

Cena:      

Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatel vlastní pozemek p.č. 1207 a p.č. 1206 k.ú. Děčín, vč. objektu 
- V přízemí objektu je umístěna prodejna a v patře nad prodejnou bytová jednotka 
- Z důvodu bezpečnosti požádal vlastník o vydání souhlasného stanoviska s možností zbudovat oplocení 
kolem části jeho objektu 
- V místech stávajícího schodiště, které ústí do bytové jednotky se schází problémoví jedinci 
- Vybudováním oplocení by došlo k zabezpečení vchodu a zamezení scházení se nežádoucích osob hned za 
vstupem do bytové jednotky 
- Na základě osobního projednání celé záležitosti obdržel OMH žádost o prodej části pozemku p.č. 1205 k.ú. 
Děčín tak, aby případná stavba oplocení byla realizována na pozemku investora 

Žadatel vlastní objekt na pozemku p.č. 1206 k.ú. Děčín, vč. plochy na p.č. 1207 k.ú. Děčín. Objekt slouží jako 
provozovna smíšeného zboží a jako bytová jednotka. Z objektu, resp. z bytové jednotky v této části objektu je 
vyvedeno schodiště na p.č. 1205 k.ú. Děčín. Vzhledem k tomu, že na tomto schodišti se schází problémové 
osoby, z důvodu zajištění bezpečnosti, má vlastník zájem tuto část oplotit. Stavba plotu by zasáhla do 
pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín, který je ve vlastnictví statutárního města Děčín. Na základě toho požádal 
vlastník objektu o prodej části pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín tak, aby bylo možné stavbu oplocení kolem 
schodiště realizovat.

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – cca 10 m2 
Varianta č. 1 - dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 (zarovnání hranic do 50 m2) = 200,00 
Kč/m2 
Při výměře cca 10 m2 = 2.000,00 Kč 

Varianta č. 2 - dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (bydlení) = 600,00 Kč/m2 
Při výměře cca 10 m2 = 6.000,00 Kč Varianta č. 3 - dle „Zásad“: II. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 
(podnikání) = 800,00 Kč/m2 
Při výměře cca 10 m2 = 8.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možnost zbudovat oplocení kolem části objektu ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění 
bezpečnosti 

Žadatel: Nguyen Manh Cuong, Kamenická 642/103, Děčín II, zast. Miroslavem Kovaříkem, Příčná 352/8, 
Děčín III



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          

A-pozn. A A A-pozn. A A-pozn.          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad není námitek k prodeji části p.p.č. 1205 k.ú. Děčín dle přiloženého 
zákresu za podmínky, že následné oplocení koupeného pozemku nezasáhne do stávající účelové 
komunikace. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín za účelem 
oplocení objektu na p.č. 1206 v k.ú. Děčín. 

OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1205 k.ú. Děčín a následnému oplocení. OSU: oddělení 
územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1205 v katastrálním území Děčín jako 
zázemí k objektu na pozemku parc. č. 1206 v katastrálním území Děčín. 
Pozemek p.č. 1205 k. ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny SM - smíšená městská zóna. 
S prodejem souhlasí za podmínky zachování průchodu kolem vystavěného záměru za domy, které k výše 
zmíněnému pozemku přiléhají. 
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje dominantní obytné území města na obou 
březích Labe s vysokým podílem kolektivního bydlení Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Nové 
Město, Staré Město, Želenice. 
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. 
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. 
Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 3- 4 Intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p.č. 1205 
k.ú. Děčín do plochy SM - plocha smíšená obytná městská. 

OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku za dodržení podmínky OSU, tj. zachování průchodu kolem 
zamýšleného oplocení za domy, které k výše zmíněnému pozemku přiléhají. OMH bude při zadávání 
geometrického plánu tuto podmínku respektovat.

Příloha:
1205_decin_prilohy 
(2).pdf

Komentář:          

Příloha:
AN_1205_decin_prilohy 
(3).pdf

Komentář:          

Příloha:
AN_1205_decin_prilohy 
(4).pdf

Komentář:          



Příloha:
AN_1205_decin_prilohy 
(5).pdf

Komentář:          

Příloha: obr_Kamenicka_1205.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2019 13:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:22 podepsáno

















 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 04

Název:
Prodej části pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a

nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven (cca 57 m2).

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 03 37 06 ze dne 12.02.2019 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit 
záměr města prodat část pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven (cca 57 m2) .
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
915/9 v k.ú. Horní Oldřichov o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 57 m2) .

Cena:      

Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé vlastní pozemek p.č. 915/7 a st.p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov, vč. stavby rodinného domu 
- Z důvodu možnosti stání osobního vozidla u své nemovitosti (st.p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov), požádali o 
prodej části sousedního pozemku p.č. 915/9 k.ú. Horní Oldřichov – viz příloha 

Žadatelé vlastní rodinný dům na pozemku st.p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov, vč. zahrady na p.č. 915/7 k.ú. Horní 
Oldřichov. Mezi RD a komunikací ul. Oldřichovská (p.č. 1216 k.ú. Horní Oldřichov) je vklíněn pozemek p.č. 
915/9 k.ú Horní Oldřichov. Na základě toho požádali manželé Ryndovi o prodej části tohoto „klínu“, který by 
využili pro stání osobního motorového vozidla u své nemovitosti. 

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – cca 57 m2
- dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené) = 900,00 Kč/m2
Při výměře cca 57 m2 = 51.300,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možnost stání osobního vozidla u své nemovitosti (st.p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov) 

Žadatelé: Lenka a Martin Ryndovi, Oldřichovská 70/58, Děčín XXI



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          

N A-pozn. N N A/N-pozn. N          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej části p.p.č. 915/9 k.ú. Horní Oldřichov. Uvedený 
pozemek je veden v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace a je silničním pomocným pozemkem místní 
komunikace ul. Oldřichovská, Děčín XXI. Prodejem by došlo ke znemožnění případného rozšíření čí zřízení 
chodníku podél místní komunikace ul. Oldřichovská. 

OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov za 
účelem zřízení parkovací plochy pro osobní vozidla k objektu na st.p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov. 

OKD: na pozemku p.č. 915/9 k.ú. Horní Oldřichov se nachází místní komunikace ul. Oldřichovská. Dle zákona 
č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se zakazuje stát na obousměrné pozemní komunikaci, 
pokud nezůstane volná vozovka alespoň 6 m široká. Dále vozidlo nelze odstavovat v rozhledových poměrech 
vjezdu na pozemek p.č. 615 k.ú. Horní Oldřichov. 
Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 915/9 k.ú. Horní Oldřichov. 

OSU: nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 915/9 v katastrálním území Horní Oldřichov, z důvodu 
možného budoucího rozšíření místní komunikace. 
Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 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 p.č. 915/9 k.ú. Horní Oldřichov nesouhlasí z důvodu možného budoucího rozšíření 
místní komunikace. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) 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 DS – plocha pro silniční dopravu. 

OR: na vyšrafované části požadovaného pozemku je vyprojektována rekonstrukce inženýrských sítí v rámci 
projektu města řešícího výstavbu dešťové a splaškové kanalizace a nových konstrukčních vrstev včetně 
povrchů komunikací v celé šíři. Realizace projektu v tomto území proběhne v r. 2019. Případný prodej části 
pozemku zvážit až po dokončení realizace akce. 

OMH: nedoporučuje prodej části pozemku, a to s ohledem na stanoviska OSU, OSC a OKD.

Příloha:
AN_old_20190201084303.
pdf

Komentář:          

Příloha:
foto-oldr_2019020109053
1.pdf

Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2019 13:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:23 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 05

Název:
Prodej pozemku p.č. 778/27 v k.ú. Děčín – Staré Město

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město a

schvaluje

prodej pozemku p.č. 778/27 o výměře 549 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, pro pana Jiřího Bauera, Dvořákova 1334/12, Děčín II, za cenu 164.700,00 Kč + ostatní 
náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 03 37 09 ze dne 12.02.2019 doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 778/27 o 
výměře 549 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana Jiřího Bauera, 
Dvořákova 1334/12, Děčín II, za cenu 164.700,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 164 700,00

Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Pozemek v pronájmu pro ČZS ZO Pod Chlumem, Děčín III 
- Záměr města zveřejněn usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007 
- V průběhu let 2008 – 2013 prodávány pozemky - zahrady jednotlivým uživatelů dle obdržených žádostí 
- 13.11.2018 žádost pana Jiřího Bauera o prodej pozemku, který užívá jako zahradu 
- OMH opětovně zveřejnil po dobu 15 dnů záměr města prodat pozemek 
- Jedná se o doprodej zbytkových pozemků, kde již cca 90% ostatních pozemků je prodaných z vlastnictví 
statutárního města Děčín

Usnesením č. ZM 08 10 06 30 – 90 ze dne 27.11.2008 byly schváleny odprodeje jednotlivých zahrad 
stávajícím uživatelům. Současně byl ČZS ZO Děčín III, osada Pod Chlumem, Děčín III schválen bezúplatný 
převod cestiček, vedoucích uvnitř kolonie. 
Usnesením č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007 byl zveřejněn záměr města prodat mj. pozemek p.č. 778 o 
výměře 15852 m2, který byl následně geometrickým plánem rozdělen i na projednávaný pozemek p.č. 778/27 
o výměře 549 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město. 

Poté OMH průběžně předkládal k projednání RM a ZM další žádosti o prodej zahrádek. 
Dne 13.11.2018 OMH obdržel žádost o prodej pozemku p.č. 778/27, na němž se nachází zahrada, kterou 
užívá žadatel. OMH na základě obdržené žádosti opětovně zveřejnil záměr města prodat požadovanou část 
pozemku, dle usnesení č. ZM 07 07 08 14 ze dne 25.10.2007. 

Návrh kupní ceny : 
dle Zásad – II.pásmo, tj. 1000,00 Kč x koef 0,3 (zahrada) = 300,- Kč/m2,
tj. při výměře 549 m2 = kupní cena 164.700,00 Kč 

Nájemní smlouva: 1x ČZS ZO „Pod Chlumem“, zast. panem Janem Čákorou 

Účel dle žádostí: zahrada 

Žadatel: Jiří Bauer, Dvořákova 1334/12, Děčín II 

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

Vyjádření:

OR OSU OMH OŽP                            

A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha:
AN_czs_20190201084241.
pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 14.3.2019 13:36 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 14.3.2019 14:23 podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 06

Název:
Část pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína - výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku na výkup části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína do majetku města a

schvaluje

výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven od ****** do majetku města, za cenu 500,- Kč/m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29.1.2019 nabídku na výkup části pozemku v k. ú. Březiny u 
Děčína do majetku města a usn. č. RM 19 02 37 21 doporučila zastupitelstvu města výkup části pozemku 
p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven od****** do 
majetku města, za cenu 500,- Kč/m2.

Cena: 40 500,00

Návrh postupu: RM doporučila výkup



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel nabídku od soukromých osob na výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína; 

- nabízená část pozemku je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha – manipulační plocha a je 
součástí veřejné komunikace, která je ve vlastnictví města; 

- uvedená část pozemku je nabídnuta za částku 500,00 Kč/m2 o výměře cca 81 m2, tj. celkem 40.500,00 Kč.

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k výkupu části pozemku parc. č. 
314/2 v katastrálním území Březiny u Děčína pod stavbou komunikace. 
OSU – oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 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 vykoupením části pozemku p.č. 314/2 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme 
vzhledem k současnému využívání dané části pozemku jako komunikace. 
Funkční využití BV zóny 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. zahrnuje obytné území a rekreační lokality ve 
venkovském prostoru města Dolní Žleb, Horní a Dolní Chlum, Hoštice, Krásný Studenec, Lesná, Lesní Mlýn, 
Maxičky, Smordov, Velká Veleň. 
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 podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná 
parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 
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 v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p.č. 
314/2 k.ú. Březiny u Děčína do plochy BI- Bydlení individuální v rodinných domech- městské. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu části pozemku p. č. 314/2 v k. ú. Březiny u 
Děčína, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – manipulační plocha a v reálu je součástí 
veřejné komunikace. 

OSC - doporučuje vykoupení části p.p.č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína, nacházející se pod komunikací ve 
vlastnictví města Děčín. 

OKD - na části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína se nachází místní komunikace. Odbor komunikací 
a dopravy doporučuje výkup části pozemku p.č. 314/2 k.ú. Březiny u Děčína 

OMH - nabízená část pozemku je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha – manipulační plocha a je 
součástí veřejné komunikace, která je ve vlastnictví města s tohoto důvodu souhlasíme s výkupem nabízené 
části pozemku. 

Jedná se o výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína. 

Návrh ceny žadatelů:
500,00 Kč/m2 o výměře cca 81 m2, tj. celkem 40.500,- Kč. 



Pro informaci OMH uvádí, že dle „Zásad“ by město při prodeji pozemku pod účelovou komunikací navrhovalo 
cenu 300,- Kč/m2, v tomto případě se jedná o místní komunikaci, spojující části města. 

Pro úplnost OMH dodává, že v 09/2018 byl schválen výkup pozemku pod místní komunikací v k. ú. Dolní Žleb 
za cenu 500,00 Kč/m2. 

Vlastníci pozemku: ******

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          

A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 314-2-114 zakres.pdf Komentář: ANO KM

Příloha:
ANONYM Nabidka 
314-2-114.pdf

Komentář: ANO NABÍDKA

Příloha: Foto 314-2-114 vykup.pdf Komentář: ANO FOTO

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 15.3.2019 13:22 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 18.3.2019 08:28 podepsáno









Příloha žádosti



Příloha žádosti





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019 ZM 19 03 05 07

Název:
Pozemek p.č. 673/3 k.ú. Děčín - nabytí do majetku města

Mimořádný materiál:  

Důvod předložení:
Materiál je předkládán po projednání v RM dne 26.3.2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a návrh na nabytí pozemku v k.ú. Děčín a

schvaluje

1. revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 17 ze dne 30.11.2017, týkající se výkupu pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín, 
v plném znění, z důvodu nových skutečností a
2. nabytí pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín z majetku ČR - ÚZSVM do majetku města úplatným převodem 
formou výběrového řízení a 
3. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve 
veřejné soutěži nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 
Sb. zákon o obcích, v platném znění.

Stanovisko RM:
Rada města dne 26.3.2019 usnesením č. RM 19 06 37 27 schválila revokaci usnesení č. RM 17 18 37 24 ze 
dne 24.10.2017 v plném znění a doporučila zastupitelstvu města schválit:
1. revokaci usnesení č. ZM 17 09 05 17 ze dne 30.11.2017, týkající se výkupu pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín, 
v plném znění, z důvodu nových skutečností a
2. nabytí pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín z majetku ČR - ÚZSVM do majetku města úplatným převodem 
formou výběrového řízení a 
3. svěřit zcela pravomoc nabytí pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín do majetku města, tj. nabytí v dražbě, ve 
veřejné soutěži nebo jiným obdobným způsobem radě města, a to v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 
Sb. zákon o obcích, v platném znění.

Cena: 0,00

Návrh postupu: RM doporučuje



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel nabídku ÚZSVM k převodu pozemku p.č. 673/3 o výměře 2 420 m2 k.ú. Děčín 

- ÚZSVM sdělil, že Komise pro nakládání s majetkem státu ředitelky Územního pracoviště Ústí nad Labem na 
svém jednání souhlasila s bezúplatným převodem výše uvedeného pozemku v případě, že bude doložena 
řádně odůvodněná žádost o bezúplatný převod nemovitosti dle § 22 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb.

- usn. č. ZM 16 07 10 28 ze dne 22.9.2016 byl schválen bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín do 
vlastnictví statutárního města Děčín 

- ÚZSVM bylo sděleno výše uvedené usnesení o schválení bezúplatného převodu a dále bylo sděleny 
požadované důvody k bezúplatnému převodu pozemku, a to: 
- statutární město Děčín je vlastníkem většiny sousedních pozemků (p.č. 673/1, 737/5, 737/4 vše k.ú. Děčín) 
- převáděný pozemek je součástí veřejného městského lesoparku pod Stoličnou horou 
- pozemek slouží a bude nadále sloužit k rekreačním účelům obyvatel města Děčín 

- usn. č. ZM 16 10 05 16 ze dne 15.12.2016 byla schválena smlouva o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. 24/U/VOB/2016 

- ve výše uvedené smlouvě byly uvedeny níže citované omezující podmínky pro statutární město Děčín, a to: 
- v čl. IV odst. 1 - převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej 
pronajímat ani přenechat do pachtu. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinů vkladu 
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
- v čl. V – smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel (jako povinný) současně touto smlouvou zřizuje 
ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 
nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jeho 
nabytí do svého vlastnictví 

- dne 16.1.2017 byly odeslány ÚZSVM podepsané smlouvy o bezúplatném převodu č. 24/U/VOB/2016

- ÚZSVM sdělil, že ze strany Ministerstva životního prostředí nebyla udělena schvalovací doložka ke smlouvě 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 24/U/VOB/2016 k 
pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín a smlouva tím nenabyla platnosti 

- ÚZSVM vyzval statutární město Děčín k potvrzení případného zájmu o úplatný převod pozemku 

- v případě potvrzení zájmu o úplatný převod ze strany města, ÚZSVM zadá vypracování znaleckého posudku 
na stanovení ceny pozemku 

- usn. č. ZM 17 06 06 21 ze dne 29.6.2017 schválilo výkup pozemku za cenu dle znaleckého posudku 

- ÚZSVM navrhl odkup pozemku za cenu ve výši 610.530,00 Kč s tím, že požaduje do 30-ti dnů od rozhodnutí 
zastupitelstva města písemný souhlas města s odkoupením pozemku za uvedenou cenu. 

- návrh na výkup pozemku za cenu ve výši 610.530,00 Kč byl projednán v orgánech města a zastupitelstvo 
města usn. č. ZM 17 09 05 17 ze dne 30.11.2017 neschválilo výkup za výše uvedenou cenu 

- tato skutečnost byla sdělena ÚZSVM

- ÚZSVM dne 4.2.2019 sdělil, že výše uvedený pozemek je pro ÚZSVM nepotřebný a Ministerstvo životního 
prostředí neudělilo ani opakovaně schvalovací doložku dle § 22 zák. č. 219/2000 Sb. smlouvě o bezúplatném 
převodu ve prospěch statutárního města Děčín - z tohoto důvodu bylo vypsáno výběrové řízení na prodej 
pozemku a dne 29.1.2019 proběhlo otevírání obálek a vítězi se staly fyzické osoby 

- statutární město Děčín zaslalo dne 8.2.2019 na ÚZSVM žádost o úplatný převod pozemku do majetku města
- ÚZSVM dne 11.3.2019 sdělil, že dne 8.2.2019 obdržel žádost o úplatný převod pozemku p.č. 673/3 k.ú. 



Děčín a vzhledem k tomu, že ZM na svém jednání dne 30.11.2017 neschválilo odkoupení pozemku za cenu 
ve výši 610.530,00 Kč, byla na jeho prodej vypsána 3 kola výběrového řízení. Ve 3. kole výběrového řízení se 
vítězi staly fyzické osoby, které podepsaly kupní smlouvu. Následně bylo dne 8.3.2019 vydáno rozhodnutí o 
zrušení 3. kola výběrového řízení dle čl. XII. odst. 1. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí. Prodej pozemku 
bude dále pokračovat formou výběrového řízení. 

- důvodem svěření pravomoci zcela radě v této záležitosti je zachování „obchodního tajemství“, neboť jednání 
zastupitelstva města je veřejné a jsou zveřejňovány i předkládané materiály a rada města je neveřejná, včetně
materiálu 

- z tohoto důvodu bude statutární město Děčín při nabytí výše uvedeného pozemku postupovat v souladu s § 
85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění, tj. zpeněžení hmotné nemovité věci ve 
vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v 
dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem, tuto pravomoc může 
zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi

Vyjádření: 

Původní stanoviska k bezúplatnému převodu pozemku: 

OR – souhlasí s převodem pozemku. 

OSU – stavební úřad Magistrátu města Děčín, oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá 
námitek k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín. Stavební úřad Magistrátu města Děčín, 
oddělení Úřad územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6, odst. 1 e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, sděluje, že předmětný pozemek se dle platného 
Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny Z – ZÓNA REKREAČNĚ 
KLIDOVÁ. S nabídkou bezúplatného převodu výše uvedeného pozemku souhlasí. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k bezúplatnému převodu p.č. 673/3 o výměře 2420 m2 k.ú. 
Děčín, který je součástí veřejného městského parku pod Stoličnou horou. 

OSC – doporučuje převod p.p.č. 673/3 k.ú. Děčín za podmínky, že bude nadále součástí lesoparku a nebude 
nabízen k dalšímu odprodeji za účelem výstavby. 

OMH – doporučuje bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín, který je součástí lesoparku pod 
Stoličnou horou, na části pozemku se nachází dětské hřiště. 

Vlastník pozemku: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, Praha 2 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OMH                   

A A A A/pozn. A                   

Vysvětlivky:

Příloha: snimek KM.pdf Komentář:          

Příloha:
dopis UZSVM ze dne 
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Komentář:          



Příloha:
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11.3.2019.pdf
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